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ZÁŘÍ 2005
ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ číslo 9
Rooseveltova 15 z 549 57 Teplice nad Metují z
(491) 581207 , e-mail: mhff@teplicenadmetuji.cz
S posledním srpnovým víkendem se uzavřela kapitola
Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu
v Teplicích nad Metují s pořadovým číslem dvaadvacet.
Městečko ve východních Čechách se opět naplnilo horolezci i
přáteli sportů v přírodě všech věkových kategorií.
Festivalová porota, v níž letos zasedli česká horolezkyně Dina
Štěrbová, ruský horolezec, filmař a ředitel festivalu v Moskvě Jurij
Bajkowski, anglický horolezec a ředitel festivalu v Kendalu John
Porter, český kameraman a režisér Ivo Hranický a polský horolezec
Alek Lwow, vybírala z 38 děl od šestatřiceti tvůrců.

Na členy poroty, jejíž verdikt nezapomenutelně neformálním
způsobem přednesla před diváky Dina Štěrbová, nejvíce zapůsobil
dokumentární snímek Dobytí K2 mapující historicky první zdolání
druhé nejvyšší hory světa a nejtěžší osmitisícovky vůbec italskou
dvojici Lino Lacedelli – Achille Compagnoni v roce 1954, který si
odvezl Hlavní cenu.
Další ceny se udělovaly v jednotlivých kategoriích. Horolezecké
sporty ovládl už počtvrté Slovák Pavol Barabáš, jenž letos do Teplic
přivezl film Amazonia Vertical, znázorňující přechod slovenského
dobrodruha Becka Ondrejoviče a jeho přátel přes venezuelskou
stolovou horu v těsné blízkosti největšího vodopádu Salto Angel.
Barabášův film navíc bezkonkurenčně zvítězil i v diváckém
hlasování.
Kategorii Sporty v přírodě vyhrál snímek Australana Jona Muira
Sám napříč Austrálií, jenž se sám a bez jakékoliv technické
podpory vydal na 2500 km dlouhý přechod z jihu nejmenšího
kontinentu na severní pobřeží. 128 dnů trvající boj o přežití
uprostřed australské divočiny, která byla Jonovým jediným zdrojem
potravy, nabídl jedinečnou studii duše dobrodruha, který během
cesty ztratí věrného přítele, třetinu váhy a většinu psychických i
fyzických sil, aby o čtyři měsíce později vyrazil za dalším
dobrodružstvím, tentokrát na severní pól.
V poslední kategorii Člověk a hory vyhrál snímek Letem nad
Everestem o prvním přeletu nejvyšší hory světa na deltaplánu. A
konečně poslední Cenu města Teplice nad Metují obdržel snímek
Moje pravá noha znázorňující návrat britského lezce Lea
Houldinga do stěn po vážném zranění v Patagonii. Věčně usměvavý
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Leo byl současně čestným hostem festivalu a jeho sobotní diashow s
besedou patřila k perličkám přehlídky.
Bouldering i bigbít
Velký divácký zájem vzbudilo také 4. kolo Českého poháru
v boulderingu, které zásluhou organizátorů z pražského Boulder
baru po roční odmlce vrátilo do Teplic lezecké závody. Ti, kteří si
našli cestu k umělým stěnkám, byli svědky suverénního triumfu
Věry Kostruhové, která se letos vrátila ve famózní formě k soutěžím
po mateřské dovolené, a Jakuba Hlaváčka, jenž v napínavém finále
udolal vítěze kvalifikace Jirouse Přibila.
Večery v Teplicích pak patřily především bigbítu, hlavním
magnetem bylo sobotní vystoupení skupiny Laura a její tygři.
Podtrženo, sečteno: letošní přehlídka v Teplicích nad Metují se
vskutku povedla a nezbývá než věřit, že za rok bude laťka
minimálně stejně vysoko. (Vybráno z Deníku Práva-sport)
Na závěr článku mi dovolte, abych poděkovala všem pořadatelům,
hasičům, Slavoji, myslivcům a všem dalším dobrovolným
pracovníkům, kteří se podíleli na přípravách a průběhu celého
festivalu. Dále děkuji Petru Maštálkovi, generálnímu partnerovi
festivalu, ale také ostatním sponzorům, kterých si vážíme, protože
každá pomoc na festivalu je pro nás nesmírně cenná. Dík všem.
Máša Jirmannová, ředitelka festivalu

K ÚZEMNÍMU PLÁNU
Vážení spoluobčané, přílohou tohoto čísla TO je
anketa, ve které Vás žádáme o vyjádření se k otázkám
týkajících se širokého pohledu na dění v našem okolí. Žádám
Vás proto, abyste si našli několik málo minut na její vyplnění.
Anketa je anonymní, ale v žádném případě není
chybou se podepsat a třeba se dále podílet svými názory a
postoji na projednávání zpracování ÚP v komisi pro územní
plánování. Nebudete-li znát na nějaké téma odpověď, můžete
jej vynechat. Byli bychom však nejraději, kdyby jste našli
odpověď na co nejvíce otázek.
Anketní formulář lze získat i v Infocentru, Horní 13
(vedle Redpointu). Vyplněný anketní formulář můžete zaslat
poštou na adresu Města nebo jej vhodit do boxu ve vestibulu
MěÚ v Teplicích n/M, nejpozději však do konce listopadu
2005. Děkuji Vám za spolupráci, Váš starosta

ZAHRÁDKÁŘSKÁ
NAD METUJÍ

VÝSTAVA

V TEPLICÍCH

2. – 4. září proběhla v Teplicích nad Metují Regionální
zahrádkářská výstava pořádaná místní základní organizací Českého
zahrádkářského svazu za účasti vystavovatelů ze širokého okolí –
ZO ČZS Teplice n. M., Police n. M., Hronov, kaktusáři a citrusáři
Broumov, kolekcí 50 růží školka okrasných a ovocných dřevin p.
Topinka Jaroměř, sukulenty a kaktusy p. Dubna z Jasenné, bonsají p.
Zemka z Vysoké Srbské. Výstava byla pojata tak, aby návštěvníci
viděli co nejvíce z toho, čím nás obdaruje příroda, a proto zde byly i
expozice dřevořezeb od p. Hnyka z Teplic n. M., Erbera z Náchoda,
Paskera ze Žďáru n. M., expozice trofejí myslivců z Teplic n. M., za
rybáře vystavoval trofeje p. Tůma z Teplic n. M. in memoriam,
expozici výrobků z přírodní vlny a práci na kolovrátku předváděla p.
Tůmová z Dědova. Svými výstavkami ze zúčastnily i podniky
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AGRO CS Česká Skalice, pivovar Primátor a zahradní centrum
RIJAT Police n, M. Během výstavy v přilehlém parku byla řada
prodejců rostlin, stánky s občerstvením a další. Zájemci se mohli
povozit na jezdeckých koních i v kočáru. Své umění zde předvedl p.
Lamka z Adršpachu s maketou tahače a tanku řízených dálkovým
ovládáním. V sobotu program doplnila s velkým ohlasem výstava
historických vozidel.
Soutěžilo se i o nejhezčí dětský obrázek, když nejvíce hlasů
dostaly obrázky Zvláštní školy v Teplicích n. M. a obrázky z letního
tábora pod vedením Ilky Novotné Fádim a Saša. Z obrázků žáků
Mateřské školky v Teplicích n. M. dostala nejvíce hlasů Poddaná
Elvíra. V soutěži fotografií o nejkrásnější strom zvítězila lípa ze
Zdoňova p. Bartoníčkové. Z expozic se nejvíce líbily řezbáři, vlněné
výrobky p. Tůmové, růže p. Topinky a kaktusy p. Dubna.
Z exponátů dostala nejvíce hlasů tlustice Scirkl p. Dubna a
vyřezávaný vodník umístěný na terase u jezírka p. Erbera.

dřevin navíc barvu květů. U okrasných nekvetoucích dřevin
požadované vlastnosti – výška v dospělosti, zabarvení a tvar.
Dřeviny budou dovezeny přímo k odběrateli ve středu 12.
října.
Groh Luděk, zahrádkářský odborný instruktor
KINO TEPLICE NAD METUJÍ
uvádí
satirickou komedii o 3 dějstvích
Franka Tetauera a Vratislava Blažka

STRAŠIDLA NA KARLŠTEJNĚ
v podání div. souboru
Náchodská divadelní scéna
Úprava a režie: Ludmila Šmídová
ve čtvrtek 22. září 2005 v 19.30 hod.
VSTUPNÉ: v předprodeji 60,-Kč
na místě 80,-Kč
Předprodej od 8.září 2005 v infocentru v Teplicích nad Metují
Vratislav Blažek: autor scénáře Starci na chmelu, Dáma na
kolejích, Světáci, Hudba z Marsu...
Podzimní „Jazzincová“ After party na „Bišíku“

JAMES HARRIES
sobota 24. září 2005 ve 20 hodin
zámek Skály – Bischofstein
Ubytování možné, rezervace na tel.: 491581023,777595457

Výstavu shlédlo 1.000 návštěvníků, všichni žáci teplických škol a
obyvatelé domova důchodců, kterým byl umožněn vstup zdarma. Na
přípravě, průběhu a likvidaci výstavy se podílelo více jak 70 členů
zahrádkářské organizace, kteří odpracovali více jak 1.000 hodin a
další vystavovatelé. Poděkování patří MěÚ v Teplicích n. M.,
stavební firmě p. Myšky, kamenictví p. Brádleho, Agrotepu p.
Martince z Teplic n. M., zahradnictví p. Zobala z Hronova, AGRU
CS Česká Skalice, pivovaru Primátor Náchod, firmě RIJAT Police n.
M., Českému rozhlasu Hradec Králové, firmě CDS v Polici n. M.
Všichni jmenovaní přispěli bezúplatnou pomocí na realizaci výstavy
a všem patří veliké poděkování.
Z ohlasu jen vyjímám: „Obdivuji Vaši trpělivost, námahu, nervy a
starosti s výstavou spojené, myslíme, že ke spokojenosti všech.“
Ještě jednou děkuji všem, kteří se na krásné výstavě podíleli a
věřím, že za rok bude výsledek ještě lepší. Zrodila se nová výstava,
která si jistě vybuduje tradici k radosti nás všech.
Groh Luděk, ředitel výstavy

Nabídka ovocných a okrasných dřevin.
Nabízíme tímto dovoz ovocných a okrasných dřevin ze
školky p. Fikara z Hořic. Dřeviny jsou ve vynikající kvalitě
za velmi přijatelnou cenu. Objednávky budou přijímány od
25. září do 3. října na adrese Groh Luděk, Rooseveltova 75,
549 57 Teplice n. Met., tel.: 491 581 481, 723 916 383, email: grohovi@tiscali.cz. U objednávky prosím uveďte druh,
odrůdu, tvar a počet kusů. V případě neuvedení odrůdy
uveďte požadované vlastnosti. U kvetoucích okrasných
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Připravujeme :
koncem října odpolední kulturní vystoupení pro důchodce (a nejen
pro ně) z Teplic nad Metují a okolí. Účast v programu přislíbil
teplický rodák a zpěvák Karel Gult.
******************************************************

Slavili jsme padesátku
Střední odborné učiliště společného stravování v Teplicích
nad Metují oslavilo v pátek 2. září letošního roku padesát let
své existence. Čestnými hosty byli Ing. Zdeněk Kraus, člen
Rady Královéhradeckého kraje, zodpovědný za oblast
školství a kultury, Mgr. Petr Kmoch, předseda výboru pro
výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, vedoucí odboru
školství, mládeže a tělovýchovy paní Ing. Eva Stehlíková se
svými spolupracovníky, starosta Teplic nad Metují pan Milan
Brandejs a představitelé partnerského města Jaworzyna
Śląska, ředitelé škol a státních institucí.
Program pro účastníky byl bohatý. Dne otevřených dveří
využili absolventi i ostatní hosté k prohlídce školy. Obdivu se
těšily poháry, medaile a diplomy, které získali žáci na
soutěžích. Fotografie z časů minulých, dokumenty a zápisy v
třídních knihách vyvolaly občas trochu nostalgie. Zájmu
neunikly ukázky prostírání slavnostních tabulí, nabízené
koření i kuchyňské přístroje.
Posezení před školou zpříjemnila asi 500 účastníkům
vystoupení mažoretek, módní přehlídka v podání žáků SPŠ
oděvní a SOU z Červeného Kostelce, do svého umění dal
nahlédnout barman roku 2004 a kuchař z TV Nova. Rádio
Metuje zajistilo zvukovou kulisu. O to, aby nikdo nehladověl,
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se kromě stánků s občerstvením starala Vitana Byšice
ukázkou mexické kuchyně.
Poděkování patří všem sponzorům, bez jejichž pomoci by
setkání nemohlo proběhnout zdaleka tak, jak se to podařilo
právě v pátek, zaměstnancům školy, kteří odvedli při přípravě
oslav i během nich velký kus práce, a příznivcům, kteří svým
přičiněním pomohli všude tam, kde to bylo nutné. O tom, že
se ničí nasazení neztratilo, svědčí množství zápisů v kronice
školy. Páteční „otevřené dveře“ určitě nebyly jen průzorem
do minulosti, ale staly se i pohledem do budoucna při
rozhodování o profesním životě dnešních žáků základních
škol.
Ing. Iva Rymešová, ředitelka školy
POZVÁNKA
na veřejné jednání zastupitelstva Města Teplice nad Metují,
které se koná 3. října 2005 v 17 hodin v zasedací síni MěÚ
Sportovní den v Meziměstí
V pátek 9. září jsme se na pozvání ZŠ v Meziměstí zúčastnili
fotbalového turnaje. Družstvo mladších žáků ze 4.a 5. třídy po
urputném boji vybojovalo v tomto turnaji krásné 3. místo.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo za účasti paní starostky a
pana ředitele ZŠ v Meziměstí.
Krásné medaile, dort pro každé družstvo a báječná sportovní
atmosféra, která zde po celý turnaj vládla, to vše nás velmi
potěšilo.
Za ZŠ Libuše Hažmuková

Kultura v okolí
Náchod:
Galerie výtvarného umění-přízemí zámecké jízdárny-Ruské malířství
19. století (do 6.11.2005)
-na ochozu zámecké jízdárny-Pavel Suchdolák (do 6.11.05)
Otevřeno denně kromě pondělí, 9-12 a 13-17
Hronov:
Odpolední čaje pro seniory-25.září ve 14 hod. (sál J. Čapka)
Výstava-Architekt Jindřich Freiwald (sál J. Čapka do 30.9.05)
Broumov: Městské divadlo
5.10. v 18 hod. – Ghana – černá perla Guinejského zálivu
(cestopisná přednáška Martina Stillera, vstupné:30,-Kč)
30.10. v 19 hod. – Muzikálové střípky 2, Vstupné: 120,- (2. repríza)
14.10. v 19 hod. – Neslyšitelný řev umění (komedie, vstupné:110,22.10. v 15 hod. – Pirátská pohádka..aneb o přátelství a plavbě za
pokladem, vstupné: 40,-,30,-Kč
Police nad Metují: 58. divadelní hry
1.10. Smrtí to nekončí aneb v uličkách města Bakersfield (div. hra se
zpěvy a tanci z divokého západu), vstupné:55,-Kč
8.10. Tři v tom (div. soubor Meziměstí, vstupné: 55,-Kč
15.10. Charleyova teta (div. Hronov), vstupné: 55,-Kč
22.10. Mam´zelle Nitouche aneb pravda pana Célestina (div. Praha,
hl. role O. Brousek ml., vstupné: 120,-,130,-,140,-Kč
29.10. Někdo to rád horké (komedie v rytmu swingu div. souboru
Kolár), vstupné: 55,-Kč
(předprodej na tel.: 491 509 996, 776 634 845)
Rozloučení. Milí spoluobčané, tímto Vám dáváme na vědomí, že dne
25.8.2005 ve 14 hod. zesnul p.Štefan Boďo. Všem kdo jste mu byli
nakloněni, nápomocni srdečně děkujeme. Rozlučková mše byla
v kostelíčku na Kamenci dne 10.9. 05.
„Zasílám pozdrav poslední každému, kdo měl mě rád, mně se teď
už nerozední, já budu na věky spát“.
Pozůstalí: sestra Rozália, Emilia, Olga, bratr Jan s rodinami.
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*************************************************
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V obřadní síni Městského úřadu v Teplicích nad Metují si
řekli své „ANO“ dne 9.7.2005 Bohumír Jarkovský a Lada
Vavrušová, dne 23.7.2005 Petr Štěpánek a Martina Klikarová,
Vratislav Bartoň a Jana Chalupníčková, dne 13.8.2005 Aleš
Vavřena a Jitka Kitlerová, Libor Mathauser a Dobrina
Garvanská, dne 20.8.2005 v Adršpachu u skalního jezírka
Petr Brejcha a Martina Charvátová a u zámečku Bischofstein
Jan Ronovský a Lenka Bízková.
Novomanželům přejeme hodně štěstí !!!
*************************************************
KNIŽNÍ NOVINKY – VÝBĚR
Lukjaněnko Sergej: NOČNÍ HLÍDKA ( Světlí a temní. Obě strany se
vzájemně respektují a svět je ušetřen nejhorších katastrof. Ale
starodávné proroctví mluví o příchodu“velkého jiného“, který bude
sveden temnou silou. Ten čas právě nastává.. Na motivy této knihy
byl v Rusku natočen film, který v návštěvnosti předčil i Pána
prstenů.)
Sparks Nicholas: ZÁPISNÍK JEDNÉ LÁSKY ( Válečný veterán
začíná nový život na rodné plantáži amerického Jihu. Stále ho
provází vzpomínka na dívku, s níž se setkal před čtrnácti lety.)
Baštecká Lydia: JAK SE ŽILO NA KLADSKÉM POMEZÍ
(Vybrané pasáže ze starých pamětí a kronik jsou čtivým a barvitým
líčením každodennosti života našich předků v příhraničním regionu
v 18. a 19. století.)
Ehrman B.D.: ŠIFRA MISTRA LEONARDA (Populární kniha
tohoto názvu obsahuje mnoho zmínek, které se týkají raných dějin
křesťanství, ale i informace, jež se v ní nacházejí, jsou v mnohém
nepřesné. Historik odhaluje, co skutečně víme o Novém zákonu,
Ježíši a Máří Magdaléně.)
Lee Salla: ENCYKLOPEDIE RODIČOVSTVÍ (Nejlepší rada, jakou
jste kdy dostali: 1023 rozumných rad, nevšedních nápadů a
praktických postřehů o výchově dětí od narození do osmi let.)
Procházková Iva: ELIÁŠ A BABIČKA Z VAJÍČKA (Šestiletý Eliáš
ví od kamarádů, že s babičkami a dědečky se dají zažít věci, na jaké
rodiče většinou nemají čas ani pomyšlení. Jak to zařídit, aby i on
nějakou babičku měl?)

*************************************************

SUDETY POJEDENÁCTÉ
Jedenáctému ročníku maratonu horských kol Cannondale Rallye
Sudety přálo počasí a i díky tomu navštívilo druhý zářijový víkend
naše poklidné městečko na dva tisíce lidí, které spojuje společná
vášeň - horské kolo. Tento vyhlášený, milovaný, ale i proklínaný
závod, byl součástí seriálů Český pohár Budvar cup, Velo MTB
série a Bike maratonec 2005.
Po páteční registraci, výkladu trati a nezbytném video ohlédnutí
za loňským ročníkem patřila sobota závodu. Na startu Velkých
Sudet stáli závodníci z celé České republiky, mezi nimiž byli 3
vítězové předchozích ročníků, starosta Martínkovic, místostarosta
Suchého Dolu, ale i zástupci Slovenska, Polska, Německa,
Rakouska a USA. Rychlost závodu od začátku udával favorizovaný
Ivan Rybařík, ke kterému se záhy připojil domácí Véna Hornych.
Tuto dvojici před Machovem dojel Radek Dítě a poté, co Ivan
podlehl vlastnímu tempu a odpadl, si to o vítězství rozdal se svým
týmovým kolegou z Rockmachine Cyklomax. Rozhodlo se až
v závěrečném stoupání z Dědova. Vítězem se stal Radek Dítě, druhý
dojel Véna Hornych a na třetí místo se propracoval Olda Hakl. Mezi
ženami, které se pohybovali na začátku druhé stovky, byla situace
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složitější. Do cíle sice přijela jako první Lucka Čuříková před
Alenou Dymlovou, ale vzhledem k tomu, že přiznala neúmyslné
zkrácení trati, po kterém na Alenu počkala, bylo jejich pořadí
prohozeno. Třetí místo tak zbylo na Janu Severovou, která jela na
třetí pozici po celý závod. Do cíle dojeli také čtyři jezdci, kteří mají
na svém kontě všech 11 ročníků Sudet. Na Malých Sudetech, kde se
závodilo mezi hobíky a ve všech juniorských a žákovských
kategoriích, obhájil své loňské prvenství mezi muži Míra Kadlec a
mezi ženami Tereza Jansová, která zvítězila dokonce již potřetí
v řadě za sebou.
Odpolední program doplnily cyklotrialové exhibice Kamila
Štrofa a Adama Vyškovského a koncert hudební skupiny Anna Base. Po vyhlášení výsledků na obou tratích byly výhercům tomboly
předány hodnotné ceny, kde opět dominovala horská kola Rock
machine.
Kombinace silniční a bikové verze Sudet měla úspěch. Velkých
Sudetomanů jsme na dlouhé trati napočítali 42 a vítězi se stali Olda
Hakl a Jana Kynčlová, Malých Sudetomanů bylo na krátké trati
pouze 10 a zvítězili Zdeněk Bartoš a Ivana Loubková.
Na trati a v cíli se o závodníky staralo na sto padesát
dobrovolných pořadatelů. Díky patří všem, z teplických potom
myslivcům, kteří zajišťovali trať závodu, zdravotnicím červeného
kříže, které ošetřovaly četné šrámy v cíli, policii, která zajišťovala
bezpečný start a průjezd závodu, kuchařkám ze školní jídelny, které
vařily pro více než tisícovku startujících, hasičům, kteří se starali o
mytí kol, Martině a Ditě z Infocentra za pomoc při výdeji čipů a
mnoha dalším jednotlivcům, kteří zajišťovali bezproblémový průběh
závodu. Zvláštní poděkování zaslouží pracovníci městského úřadu a
starosta města za vstřícný přístup a podporu celé akce.
Za pořadatele Tomáš Čada – ředitel závodu

Tzv. družstvo „B“ hrálo podle očekávání-uvolněně, s radostí ze hry a
jeho sportovní přístup k řešení herních situací byl příkladný.
Tzv. družstvo „A“, sestavené víceméně na základě přátelských
dohod a ambicí jednotlivých hráčů, předvedlo pohledný volejbal a
semifinálová účast mu unikla doslova o vlásek. Zkusíme to znovu za
rok. Je velmi příjemné zjistit, že v případě prestižních turnajů jako
byl tento, se pomaloučku negují rozdíly mezi družstvy A a B a
začíná jít o společnou teplickou reprezentaci. To je bezesporu velké
plus.
Dalším příjemným překvapením byl nejen značný zájem veřejnosti,
ostatně pro Teplice typický, ale i pomoc dobrovolníků – pánové Petr
Šubrt a Ladislav Matouš odpískali podstatnou část turnajových
utkání, Alena Ulrichová u skórovačky od začátku až do finále,
poděkování platí i pro ženy z družstva B, další členy VO, ale
zejména zdravotnímu dozoru ČČK a jmenovitě p. Mgr. Šubíkové-to
vše přispělo k hladkému průběhu celého turnaje.
Mimo ocenění nejlepších družstev, nejlepšího hráče a udělení
tradiční ceny útěchy, rozhodli pořadatelé udělit cenu i pro
nejstaršího účastníka turnaje – tím nebyl nikdo jiný než doyen
teplického volejbalu p. Robert Rzehak, a pro nejmladšího účastníka
– Jakuba Novotného (jak netypické volejbalové jméno, kterým se
představil! – pozn. aut.) z Hronova.
A co Jaroslav Vaněk a jeho občerstvení ekipa? Přívětivost, ochota,
úroveň a profesionalita. Jako jeden z mála problémů, který se
vyskytl, byl dočasný nedostatek skla, ale operativně byl vyřešen díky
spolupráci s vedením TJ. Za rok první sobotu v září se opět
sejdeme... Všechny zájemce zveme na diskusní fórum na adrese:
www.studiocomp.wz.cz/phpBB2/index.php
a pro informace na stránkách města pod adresou:
www.teplicenadmetuji.cz/volejbal.htm
Milan Ulrich

VOLEJBAL

_________________________________________________

Koncem srpna se naplno rozběhla nová volejbalová sezona
2005/2006. Pro volejbal v Teplicích nad Metují to znamená u dvou
týmů postup do vyšší soutěže. Jedná se o Ženy A a Ženy B. Držme
palce, protože nová soutěž a noví soupeři jsou vždy velkou
neznámou. U mužů se soutěž nezměnila. Hrají stále na stejné úrovni
jako v loňském roce a samozřejmě opět na postup. Družstvo žákyň
dosáhlo prvního vítězství ve své zatím krátké kariéře. Určitě je to
dobrý základ pro budoucí volejbal v Teplicích nad Metují. Zase bych
chtěl upozornit na výsledky a rozpisy, které jsou k dispozici na
nástěnkách ve městě a také přímo na volejbalových kurtech.

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Psycholog: Mgr. Moravcová Ludmila (ved. Poradny pro rodinu,
manželství a mezilidské vztahy – ul. Hůlkova 432, Náchod
Soc. pracovnice: Krulišová Jitka tel.:491 426 128,491 427 695
Adresa: Soukenická 16, Broumov, E-mail: rod.poradna@tiscali.cz
*******************************************************
Centrum poradenství pro rodinu a děti
Etoped: Mgr. Nývltová Dana, tel.: 491 521 519
Adresa: Soukenická 16 (1. poschodí vlevo), Broumov
KURZY domácího ošetřování – pořádá Oblastní charita Červený
Kostelec - péče o těžce nemocné seniory a podpora domácího
ošetřování. Cena kurzu 300,-Kč
Termíny kurzů: 10.10.-14.10. 2005
7. 11.-11.11. 2005
28.11.- 2.11. 2005
Informace: www.hospic.cz, reznickova@hospic.cz, tel.: 721581373

Marian Horák
O štít Teplických skal
11. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev O štít
Teplických skal proběhl 3. září 2005. A dá se říci, že úspěšně.
Jedenáct družstev (škoda, že nepřijelo polské družstvo, čekali jsme
na ně s uzávěrkou přihlášek téměř hodinu), zahájení za přítomnosti
našeho starosty p. Brandejse a předsedkyně TJ Slavoj p. Mgr.
Válkyové, dobré počasí, kázeň všech zúčastněných – to vše nakonec
vyústilo do volejbalu velmi dobré úrovně. Utkání ve skupinách bylo
nutno časově limitovat, díky zmíněné kázni byl však průběh hladký
a semifinále se mohla již hrát se standartními turnajovými pravidly.
Do finále se nakonec probojovalo sympatické družstvo Broumova,
které celý turnaj hrálo pouze se třemi muži namísto povolených čtyř
(a ani to nebylo znát, pozn. aut.) a velmi silné družstvo ze Dvora
Králové, které nakonec celý turnaj vyhrálo a z jeho středu byl
oceněn i nejlepší hráč turnaje. Na pomyslné bedně nakonec tedy
stála družstva: 1. Dvůr Králové, 2. Broumov, 3. Č. Kostelec
ač na turnaji (mimo družstva Broumova) vystupovala pod krycími
názvy Napalm a Berušky. A co družstva z Teplic?
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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.
27. 9. 05, 25.10.05
29. 9. 05, 27.10.05
Autoškola Fiedler s.r.o., Šalounova 87, Broumov
www.autoskola-fiedler.wz.cz
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