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ČERVEN 2005
ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ číslo 6
Rooseveltova 15 z 549 57 Teplice nad Metují z
(491) 581207 , e-mail: mhff@teplicenadmetuji.cz
Školní akademie 2005
Vážení rodiče, milí hosté, zkrátka Vy všichni, kteří jste
navštívili naši školní akademii ve středu 15. 6. 2005.
Nehleděli jste na nepřízeň počasí a dorazili do kina i v tom
nejprudším lijavci, jaký se v Teplicích za poslední dobu strhl,
a přišli jste v tak hojném počtu, že člověčina rázem vyhnala
ze všech koutů stíny a trému. Navíc jste vytvořili báječnou
atmosféru, takže se dětem vystoupení krásně dařila a děti pro
vás tančily, zpívaly a hrály s opravdovou radostí. Čekali jsme
zájem a návštěvnost, ale opravdu jste nás překvapili – vždyť
nakonec ani pro všechny návštěvníky nestačily uvítací
lístečky s několika informacemi. Pokud byste si chtěli
atmosféru akademie připomenout, najdete pár fotografií na
internetových stránkách školy - http:/zs.teplicenm.indos.cz/.
A překvapili jste nás ještě jednou, když jsme druhý den
sečetli dobrovolné vstupné. DĚKUJEME! Veškeré takto
získané prostředky /jarmark, akademie/ směřují k postupnému
zútulnění interiéru školy. První etapa úpravy chodeb už byla
realizována. V 1. patře, kde sídlí 1. a 2. třída, jsou na stěnách
instalovány výstavní kobercové plochy, které mají tvar
Martinských stěn – chceme se totiž v celé škole inspirovat
zdejším krajem, zvláště našimi krásnými skalními městy.
„Skály“ budou ještě dále dotvářeny domalováním, přírodními
instalacemi, „pařízky“ - sedátky, které budou děti o
přestávkách využívat ke hře i odpočinku, atd. Na podzim
chceme něco podobného realizovat na chodbě u 3. a 4. třídy a
pak pokračovat ve druhém patře.
Dalšími objekty, které zásadně pozměnily vzhled chodeb a
navíc se ukázaly jako mimořádně dobře využitelné i jinak,
jsou výstavní paravány. S jejich realizací i financováním nám
pomohl městský úřad a při akademii jste měli možnost vidět
paravány ve vestibulu kina i s výtvarnými pracemi dětí. Náš
původní záměr postavit je ven před kino, aby si je návštěvníci
mohli pohodlně prohlédnout, zhatilo počasí, proto jsme se
dohodli s pracovnicí nového informačního centra /naproti
kinu/, že naše paravány vystaví ve svých prostorách až do
doby, než bude instalována jiná výstava. A tam tedy paravány
čekají na Vaši návštěvu nejméně do konce července, navíc si
v informačním centru můžete koupit i nové číslo školního
časopisu Zvoní, pokud ho ještě nemáte. Zveme Vás srdečně –
přijďte se podívat, jak uskutečňujeme cestu k přátelskému
školnímu prostředí, na niž jste Vy sami přispěli.
A nakonec – děkujeme vystupujícím dětem, že vzaly
akademii jako příležitost potěšit hosty tím nejlepším, co
umějí. Zvláštní ocenění zaslouží moderátorky Terezka
Stillerová a Terezka Čorejová, které samostatně a na
profesionální úrovni vedly celý program, a také David Wendl,
který v zákulisí zajišťoval ozvučení jednotlivých čísel.
Děkujeme městskému úřadu za spolupráci i podporu a
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jmenovitě paní Jirmannové za konkrétní pomoc při tisku
školního časopisu. Děkujeme paním učitelkám za práci navíc,
kterou akademii věnovaly, a za všechno, co při tom své žáky
naučily. Přejeme Vám dlouhé, teplé a příjemné léto.
Za vedení ZŠ Božena Karlíková

Fotografie

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA
Vážení spoluobčané, zastupitelstvo města schválilo zahájení
prací na zpracování nového územního plánu (ÚP) Teplic nad
Metují jakožto celku s deseti katastrálními územími. Na
základě poptávkového řízení byla pro zpracování ÚP vybrána
firma SURPMO Praha, projekční ateliér Hradec Králové.
Tato firma nabídla kromě příznivé ceny i, mimo jiné, místní
znalost ze zpracovávání územního plánu velkého územního
celku Adršpašsko-broumovsko pro Královéhradecký kraj,
který je ve fázi rozpracovanosti.
Ne pouze s informací, ale hlavně s výzvou se na Vás chci
v tomto článku obrátit. Vyzývám všechny občany našeho
města, aby se zapojili do procesu zpracovávání ÚP. Jde nám
hlavně o to, aby se každý občan, který má požadavek na
využití určitého konkrétního území k budoucím, ale i
současným aktivitám, jako je třeba výstavba rodinných
domů, rekreační zástavba, využití pro volnočasové aktivity,
… aby svůj požadavek nebo představu specifikoval písemnou
formou a předal na podatelnu MěÚ v Teplicích.
V neposlední řadě bych chtěl oslovit ty z Vás, kdo by byl
ochoten za místní části pracovat v komisi pro koordinaci
zpracování ÚP, aby se přihlásil v kanceláři starosty. Pouze
diskuse nad konkrétními záměry a možnostmi využití se
znalci
místního prostředí povede k
dlouhodobě
akceptovatelnému dokumentu, který bude mít významný vliv
na rozvoj a budoucnost našeho města. Jde nám o to, aby
proces zpracování ÚP byl co nejvíce transparentní. Členové
komise by mohli okamžitě informovat své okolí o průběhu
prací na novém ÚP a zpětně svým postojem ovlivnit
rozhodování ve fázích průzkumů a rozborů.
Seznámení s pracovníky SURPMO proběhne na veřejném
jednání
zastupitelstva,
které
proběhne
s největší
pravděpodobností 20.července 2005.
Brandejs Milan, Váš starosta
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U s n e s e n í č. 26 z veřejného jednání Zastupitelstva
Města Teplice nad Metují konaného dne 1. června 2005
Zastupitelstvo Města Teplice nad Metují
schvaluje
1. Úpravy rozpočtu k 30. 6. 2005.
2. Záměr nabytí nemovitostí:
- p.č. 137, k.ú. Horní Teplice
- části p.č. 1795/1, k.ú. Zdoňov,
- domu čp. 14 se st.p.č. 32, k.ú. Dolní Teplice.
3. Záměr pronajmout nemovitosti:
- části p.č. 14/1, k.ú. Dolní Teplice,
- p.č. 110/1 a 110/2, k.ú. Teplice nad Metují.
4. Záměr prodeje nemovitostí:
- části p.č. 473/3, 472, 126/1 a 1047 a p.č. 471, k.ú.
Zdoňov,
- p.č. 3, k.ú. Dědov.
5. Prodej nemovitosti:
- část p.č. 349/1, k.ú. Horní Teplice za cenu 60,- Kč za 1
m2,
- p.č. 744/2, k.ú. Zdoňov za cenu kupní 40,- Kč za 1 m2,
- p.č. 578/3, k.ú. Teplice nad Metují za cenu kupní 50,Kč za 1 m2,
- budovu bývalé hasičské zbrojnice v Dědově se st.p.č. 73,
k.ú. Dědov zájemci s nejvýhodnější nabídkou.
6. Jmenování paní Věry Vítové kronikářkou města.
7. 1. s účinností od 1. 9. 2005 dodatek č. 4 zřizovací listiny
Základní školy a Speciální školy, Teplice nad Metují, okres
Náchod, č.j. 1900/2002 ze dne 21. 11. 2002 ve znění dodatku
č. 1 ze dne 31. 1. 2003, dodatku č. 2 ze dne 1. 10. 2003 a
dodatku č. 3 ze dne 20. 4. 2005
2. s účinností od 1. 9. 2005 změnu názvu příspěvkové
organizace Základní škola a Speciální škola, Teplice nad
Metují, okres Náchod na Základní škola a Mateřská škola,
Teplice nad Metují.
8. Pověření starosty zastupovat město na valné hromadě
VAK, a.s. Náchod dne 10. 6. 2005.
zamítá
1. Žádost paní Oksany Pryveda o prodej bytu v Bohdašíně čp.
7.
bere na vědomí
1. Uzavření nájemních smluv k pronájmu:
- část p.č. 75/1 PK a st.p.č. 49 PK, k.ú. Teplice nad Metují
- p.č. 657, k.ú. Zdoňov
- p.č. 417 a část p.č. 418, k.ú. Zdoňov
- p.č. 507, 510 a 511, k.ú. Libná
- p.č. 614/7, k.ú. Teplice nad Metují
2. Uzavření nájemní smlouvy na užívání bytu ve Zdoňově čp.
158.
ukládá
1. Starostovi zadat dopracování projektu na výstavbu bytů
v bývalé škole Javor.
2. Starostovi uplatnit penále za opožděné platby nájemného
od firmy Granit Lipnice.
3. Starostovi zajistit
řešení havarijního stavu domu
Páslerových v ul. Palackého.
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ruší
1. Směrnici o přijímání žádostí o přidělení bytů a uzavírání
nájemních smluv.
Teplice nad Metují, 6. června 2005
Radim Války, místostarosta
Milan Brandejs, starosta
MEZINÁRODNÍ
HOROLEZECKÝ
FILMOVÝ
FESTIVAL 25.8. – 28.8. 2005 Teplice nad Metují
Letošní
22. ročník Mezinárodního horolezeckého
filmového festivalu bude otevřen ve čtvrtek 25.8. v 17 hod.
vernisáží výstavy fotografií Pavla Žofky pod názvem „Lezci
na českém písku“.
Pro návštěvníky festivalu je připraven bohatý program.
Kromě promítání soutěžních filmů od rána do pozdních hodin
v kině a repríz v místní škole jsou připraveny i besedy se
zajímavými hosty. Jedním z nich je čestný host festivalu
anglický horolezecký zázrak Leo Houlding. Ve svých 25
letech si získal respekt mnoha horolezců světa. V roce 1996
se stal juniorským mistrem Velké Británie v lezení na
obtížnost.
Dalším hostem je česká horolezkyně Dina Šterbová a zároveň
předsedkyně mezinárodní odborné poroty. Svou účast
v porotě přislíbil také Youri Baikowski (horolezec, filmař a
zároveň ředitel festivalu v Moskvě), John Porter – anglický
horolezec a ředitel festivalu v Kendalu, Ivo Hranický – český
kameraman a režisér a polský horolezec a redaktor časopisu
GiA Alek Lwow. Kromě poroty hlasují i diváci a vybírají
nejlepší film a jeho autor pak získá cenu diváka. Diváci jsou
také odměněni – po skončení v neděli v kině na ně čeká sud
piva.
Velkou událostí pro náš festival bude schůzka zástupců
(ředitelů) 16 festivalů. Tyto festivaly včetně našeho jsou
sdruženy v Mezinárodní Allianci pro horský film
(International Alliance for Mountain Film). Cílem Aliance je
společnými silami pozdvihnout, podpořit a zachovat horskou
kinematografii.
Součástí našeho festivalu je také bohatý doprovodný
program. V hudebním programu zazní na místním hřišti
koncerty skupin – Laura a její tygři, Doga, Vyhoukaná sowa,
Baťa & Kalábůf něžný beat, Uširváč (Hudba Praha revival) a
další kapely.
Ve sportovním programu nebude chybět BUFO CROSS – 12.
ročník
nedělního
Běhu Teplickými skalami,G.D.P.P.
SPEED TRIAL – závod horských kol přes překážky a letošní
novinka – 4. kolo Českého poháru v BOULDERINGU.
Festival bude zakončen v neděli slavnostním vyhlášením
výsledků a projekcí vítězných filmů.
MAJ
Ohlédnutí za Teplickou rockovou nocí
V sobotu 28. května se konala na místním fotbalovém hřišti
rocková noc. Střídaly se zde kapely od 19.30 do 02.00 hod. Na to, že
to byla první akce tohoto druhu, zúčastnilo se 235 platících
návštěvníků.
Myslím, že už teď se můžeme těšit na druhý ročník, který bude opět
poslední sobotu v květnu.
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KINDERIÁDA
V úterý 31.5. se konalo v Hradci Králové krajské kolo v
Kinderiádě, kterou pořádá firma Ferrero. Již podruhé se této
sportovní akce zúčastnilo také družstvo dětí ze ZŠ ve složení:
Michaela Řezníčková, Petr Kleiner, Gabriela Myšková,
Martin Brádle, Michael Moravec, Nikola Otradovská, Alena
Ulrichová, Martin Moravec. Děti velmi dobře reprezentovaly
naši školu. Martin Brádle dokonce překonal hodem plným
míčem dosavadní rekord Kinderiády. Celkově jsme z 27 škol
obsadili krásné 6. místo. Ovšem pravidla této soutěže trochu
zamíchaly s postupem škol do celostátního kola. A tak k naší
obrovské radosti postupujeme do celostátního kola v Praze.
Dětem děkujeme nejen za vynikající výkony v soutěži, ale i
za reprezentaci Teplic nad Metují. Další informace na
www.atletika.cz nebo www. kindrsurprise.cz.
Líba Hažmuková, uč.
DĚTSKÝ DEN
Když jsme v neděli 29.5. dopoledne připravovali stanoviště
na odpolední program na “Metuji”, litovali jsme, že jsme
nezvolili tentokrát ke konání dětského dne koupaliště. Počasí
nám přálo až moc. Kdo se v tomto velmi teplém odpoledni
vydal na “Metuji”, mohl zhlédnout vystoupení tanečního
kroužku, aerobic mladších žákyň, vystoupení šermířů,
zastřílet si ze vzduchovky, malovat na chodníku a projít se
pohádkovým lesem. Na všech stanovištích čekala děti sladká
odměna.
Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli k úspěšnému
průběhu dětského dne: p. Škvrně, který nám poskytl zázemí
ke konání akce, MěÚ Teplice nad Metují, Sdružení rodičů při
ZŠ, potraviny Kubečkovi, Stěnava p. Janák, Lékárna p.
Šubíková, firma Granit Teplice nad Metují, Železářství p.
Šošovička, Knihkupectví J.Kohl, Ovoce a zelenina p. Čížek.
Za ASPV Libuše Hažmuková
Ušní, nosní, krční oddělení, Oblastní nemocnice Náchod
a.s. informuje
Všichni zaměstnanci ušního, nosního a krčního oddělení
Oblastní nemocnice Náchod a.s. jsou připraveni na období
letních měsíců. Provoz ambulancí i lůžkové části bude
probíhat bez omezení.
Skončilo období vyšší četnosti onemocnění horních cest
dýchacích. Zmenšil se počet zánětů středního ucha u dětí.
Naopak přibývá počet zánětů v okolí krčních mandlí. Častěji
se v letních měsících objevuje zánět zvukovodu. Toto
onemocnění potřebuje ke svému vzniku teplo, vlhko a nějaký
mikroorganismus (bakterie nebo plíseň). Ke zrodu choroby
přispívá koupání ve vodě horší kvality a snaha čistit si uši
nejrůznějšími předměty .
Nabízím radu, aby si všichni ošetřovali pouze ústí
zvukovodu a nesahali do nitra jakýmikoliv předměty ( dle
sdělení pacientů jsou používány tyčinky s vatou, špejle,
zápalky, klíče, sponky, hřebíky). V těchto neodborných
zásazích dochází k zatlačení ušního mazu do nitra zvukovodu
nebo dochází k poranění výstelky, což je příčinou vzniku
zánětu zvukovodu. Ušní maz není špína, chrání pouze
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zvukovod před zevními vlivy. Pocity svědění a vlhkosti nutí
do zvukovodu opakovaně sahat a tím je rovněž dána příčina
k zánětu .
Způsob léčby je ve většině případech ambulantní.
Předepisovány jsou lokálně antimikrobiální léky, u
pokročilejších onemocnění celková antibiotika. Důležitý je
včasný odborný zásah lékaře v období před rozšířením zánětu
zvukovodu.
Ušní, nosní, krční ambulance je v areálu dolní nemocnice
Oblastní nemocnice Náchod a.s. v ambulantním pavilonu.
Provozní doba je v pracovní dny od 7:00 - 15:00 hodin, tel.
491 601 581-583. Po skončení provozní doby ambulance, o
sobotách, nedělích a svátcích je ošetření pacientů zajištěno
v rámci ústavní pohotovosti přímo na oddělení,
tel. 491 601 153-154.
Prim.MUDr.Vladimír Pernikář primář oddělení nosní, krční, ušní
ATLETICKÝ KVĚTEN V ASPV
V květnu dosáhli velmi dobrých výsledků v atletických
soutěžích ASPV závodníci teplické ASPV.
19.5. 2005 se 11 závodníků zúčastnilo okresního kola v
Náchodě. Nejlepších umístění v atletickém čtyřboji (běhy
50m, 60m, 400m, 800m, skok daleký, hod míčkem) dosáhli
ve svých kategoriích:
Mladší žáci II - 1. místo Michael Moravec,
- 2. místo Matyáš Brandejs
Mladší žákyně II - 1. místo Alena Ulrichová
Mladší žáci I
- 4. místo Filip Červený
Mladší žákyně I - 5. místo Gabriela Myšková
Starší žáci I
- 5. místo Martin Moravec
Starší žákyně I - 4. místo Denisa Vavřenová
První čtyři v každé kategorii postoupili do krajského kola
28.5. 2005 v Hradci Králové. Na pěkném atletickém stadionu
s umělou běžeckou dráhou i dalšími atletickými sektory se
naši závodníci v okresních družstvech Náchoda neztratili a 4
si dokonce vybojovali účast v celostátním kole ASPV v
atletice, které se koná v rámci Festivalu ASPV 1. – 6.
července v Olomouci.
V krajském kole se na 2. místě ve své kategorii umístila
Alena Ulrichová, na 3. místě Michael Moravec, na 4. místě
Matyáš Brandejs a Martin Moravec. Tito čtyři postoupili do
Olomouce jako členové družstev Královéhradeckého kraje.
Z rozhodnutí výboru TJ Slavoj Teplice nad Metují budou
náklady na tuto akci všem závodníkům uhrazeny z prostředků
TJ. Doufáme, že ani tam se svými výkony neztratí a zlepší
své dosavadní výkony. Přejeme jim hodně sportovních
výkonů. Za ASPV Teplice nad Metují Jaroslava Moravcová
FOTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTY
MĚSTA – Po dva pátky spolu bojovala mužstva z Komapu,
Státní správy, VDO Siemens Adršpach a nové mužstvo
teplické mládeže Fans.
1. místo - Město + Státní správa
2. místo - Fans

4
3. místo -Komap Dědov
4. místo -VDO Siemens Adršpach
Pohár zůstal doma a vítězům blahopřejeme.
KLUB DŮCHODCŮ
Klub důchodců dne 25. května 2005 uspořádal výlet. Jelo nás
32 a dopoledne jsme navštívili Úpici. Ve hvězdárně jsme se
dozvěděli o jejím založení a o sluneční soustavě. Poté
následovala prohlídka města, kterou nás provázela paní z
Městské knihovny. Navštívili jsme také Muzeum Bratří
Čapků v Malých Svatoňovicích. V motorestu U Devíti křížů
jsme se stavili na dobrý oběd.
Cestou zpět jsme ještě navštívili domek Boženy Němcové v
Červeném Kostelci.
Výlet se vydařil jak pěkným počasím, tak zhlédnutím
pamětihodností našeho okresu.
Za KD Alice Jirmannová
*************************************************
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V obřadní síni Městského úřadu v Teplicích nad Metují si
řekli své “ANO” dne 4.6. 2005 Tomáš Vais a Silvie
Seifertová, dne 11.6. 2005 Pavel Soustružník a Regina
Tůmová a v Adršpachu u skalního jezírka Jan Bošina a Lucie
Procházková.
Novomanželům přejeme hodně štěstí !!!
*************************************************
KNIŽNÍ NOVINKY – VÝBĚR
Křístek Václav : CESTA NA POLEDNE (Jakub Krčín při
svém putování poznává špičky i naprostou spodinu české
renesanční společnosti, v níž to vře jak náboženskými spory,
tak politickým napětím. Každé další dobrodružství ho
klikatými stezkami vede na jihočeská rožmberská panství, kde
ho očekává jeho osud.)
Brzáková Pavlína: MODŘÍNOVÁ DUŠE (O dobrodružstvích
na cestách etnoložky v prostředí sibiřských pastevců, zvláště
pak o opilcích a násilí, o nástrahách exotických lásek a o
věčném mrhání šamanskou silou.)
Vrbecký Ladislav: KDO VÍC VSADÍ, TEN VÍC BERE, aneb
Pravdivé příběhy a jiné výmysly o Michalu Horáčkovi (Kniha
rozhovorů s bankéřem a hráčem, textařem a podnikatelem, s
mužem mnoha tváří. Kniha je doplněna kapitolami o prodeji
Fortuny a o SuperStar.)
Maierová Corinne: LENOSTI – BUĎ POZDRAVENA!, aneb
O umění a nutnosti dělat toho v práci co nejméně. Má práce
ve velkých firmách a korporacích vůbec nějaký smysl?
Chytrá, vtipná a ironizující kniha pro všechny nespokojené
zaměstnance.)
MĚSTSKÁ KNIHOVNA oznamuje všem svým uživatelům,
že bude v době od 23. června do konce měsíce července
uzavřena. Je nutné provést výměnu podlah a vymalovat.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání v srpnu.
Vaše knihovnice
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**********

Divadlo na Kačeří uvádí
představení Městského divadla v Mostě
GOLDONIÁDA
v pátek 1.7. 2005 na Kačeří v Lachově
Začátek představení ve 20.30 hodin
**********

Otevření turistické sezóny na Broumovsku
V rámci Slavnostního zahájení turistické sezóny je festival
„Broumovská kytara 2005“ v areálu Pivovar Broumov. Festival je
soutěžní se zaměřením na mladé začínající kapely.Každý rok se hlásí
okolo 100 kapel z České a Slovenské republiky. Svoji kariéru zde
začínaly kapely jako Divokej Bill, Ready Kirken, Vypsaná fixa atd.
Na každý ročník zveme i profesionální hosty. Letošními hosty budou
formace Disgroove ze Švýcarska a Gaia Mesiah z Čech.
Podrobné informace najdete na stránkách www.broumovsko.cz a na
telefonních číslech: 491 524 168 (IC Broumov), 731 610 651 (Petr
Bergmann - program),

PIVNÍ SLAVNOSTI ve Velkých Petrovicích
od 1. 7. do 6.7. 2005
Každý večer se střídají kapely – BTK Bezděkov, Relax, Juno,
Font a další.
VOLEJBAL
TURNAJ „O POHÁR STAROSTY MĚSTA“
V sobotu 25.6.2005 se na kurtech volejbalového oddílu TJ
Slavoj Teplice nad Metují bude konat dnes již tradiční turnaj
smíšených volejbalových družstev, jejichž hráči jsou občany
Teplic nad Metují a obcí spadajících pod správu MěÚ.
Teplice nad Metují a Adršpach. Domníváme se, že je třeba
připomenout základní pravidla:
1. turnaj je otevřený, tj. jak pro registrované tak pro
neregistrované hráče /hráčky/
2. hraje se podle oficiálně schválených pravidel, tj. např.:
- v družstvu musí být nejméně dvě ženy jakékoliv věkové
kategorie
- hraje se na síti vysoké 2,43 m /pro mužské soutěže/
- rozhodování dle platných pravidel volejbalu
3. družstvo musí být sestaveno z hráčů téže části města a obcí.
Dle bývalých
obč. výborů to jsou: Teplice střed, Horní
Teplice, Dolní Teplice, Kamenec, Javor- Dědov, Lachov,
Bohdašín, Zdoňov a Adršpach. Pokud některá ze zmíněných
částí nebude schopna sestavit družstvo kvůli nedostatku hráčů
či hráček nebo alespoň jedno smíšené družstvo sestaví,
mohou další hráči sestavovat družstva libovolně
s respektováním bodu 2. Podmínka dle první věty bodu 3.
bude rovněž splněna v případě, že na
hřišti bude mít
družstvo vždy nadpoloviční většinu hráčů ze své části města
či obce
4. Smíšená družstva mohou dále sestavovat neregistrovaní,
mládež do 18 let, členové jiných oddílů /FO,LO, ASPV
apod./.
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5. Každé družstvo musí mít název. Družstva sestavená dle
bodu 3. ponesou název své části města či obce, družstva
sestavená dle bodu 4. mohou mít název dle vlastní úvahy
6. další regule zejména organizačního charakteru budou
sděleny před zahájením turnaje v den jeho konání.
Předpokládaný program:
Do 8,30 …….. registrace družstev
Do 8,45 ……...rozlosování do skupin
9,00………slavnostní zahájení turnaje
Startovné: 200 Kč za družstvo.
Milan Ulrich předseda VO
Tento měsíc bych se chtěl zmínit o několika detailech které
provází konec této sezony. Družstva Ženy B a Muži B
zažívají střídavě oblačné období. Dá se dokonce říct, že se
jim daří. Družstvo Ženy A mají podle mého názoru pod
vedením pana Ulricha stoupající tendenci a jistě svoje kroky a
výborné je, že i svoje výsledky směřují k postupu. Když to
nedopadne tento rok tak doufejme v příští. Rád bych se
zastavil u družstva žákyň. Na první pohled se může zdát, že
výkony a výsledky jsou špatné. Rád bych se jich zastal a
musím říct, že jejich herní projev je stále lepší. Pochvalme
zato Míšu Válkyovou a spoustu lidí kteří se okolo žákyň
pohybují. Když vezmeme v potaz velmi krátkou dobu po
kterou spolu hrají, je zřejmé, že do budoucna půjde výkon
nahoru a že volejbal v Teplicích nad Metují se nemusí o
budoucnost obávat. Škoda jen, že se nedaří sestavit družstvo
žáků. No a jako poslední bych velmi rád pochválil Muže A,
kteří po velmi dlouhé době, nebudu ji raději udávat, začali
opět vyhrávat. Připisuji to především zimní přípravě, ale i
cílevědomému vedení pana Z. Pouznara nejml. Kterého dobře
zastupuje pan Z. Pouznar st. Doufejme, že se Muži A ve své
soutěži udrží a nespadnou.
Marian Horák

Hudební mini festival:
ROCK TRENCLE
16.7.2005 od 16h
Hejtmánkovice u Broumova
http://www.rocktrencle.wz.cz
účinkují:
- OZZY OSBOURNE REVIVAL
(Jihlava)
- LIGUÉRE!
( Chvaletice)
- HEEBIES JEEBIES
(Č.Kostelec)
- VIRGINS
(Č.Budějovice)
- CENTRUM ROZBITÉHO SKLA
(Poprad SR)
- HAZYDECAY
(Olomouc)
- INSIDE OUT
(Hradec Králové)
- MESS IN THE STRINGS
(Kostelec nad Orlicí)
AUTOŠKOLA
provádí kurzy k získání
*všech skupin řidičského oprávnění A1,A,B,C,T,E,D
*včetně kondičních jízd
*školení řidičů
*školení pro vysokozdvižné vozíky
Informace na tel. čísle:491522877, 777621552
Zahájení kurzu k získání řidičského průkazu:
v Broumově od 15 h. v Polici n.M. od 15h.
28.6. 2005
30.6. 2005
Autoškola Fiedler s.r.o., Šalounova 87, Broumov
www.autoskola-fiedler.wz.cz

VOLEJBAL – ROZPIS

Vlepený materiál

OZNAMUJEME, že byla otevřena v Polici nad Metují
- Sběrna čistírny peří
- Sběrna čistírny a prádelny
(u autobusového nádraží)
NABÍZÍME zajímavou práci na VPC (vedlejší pracovní
činnost) i na hlavní pracovní činnost. Možnost velmi pěkného
výdělku. Tel.: 603 322 637
- NAJDU PRAMEN, KABELY, DUTINY, ZÁVALY, POTRUBÍ
- VYHLEDÁM GEOPATOGENNÍ ZÓNY - (ZDARMA)
Jiří Malý, Komenského 180, Teplice nad Metují, tel: 736 120 648
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