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PROSINEC 2005
ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ číslo 12
Rooseveltova 15 z 549 57 Teplice nad Metují z
(491) 581207 , e-mail: mhff@teplicenadmetuji.cz

Vážení spoluobčané,
čtenáři Teplických ozvěn.
Přeji Vám všem krásné a příjemné prožití
nejkrásněších svátků v roce - Vánoc.
Do nového roku 2006 Vám přeji pohodu,
štěstí a hlavně pevné zdraví.
Brandejs Milan, Váš starosta

VÁNOCE V KOSTELE
v Teplicích nad Metují, Vernéřovicích a Zdoňově
Koledy, pastorely a ván. písně A. Michny

24.12. 2005 vigilie Narození Páně

22.00 h Vernéřovice, kostel Arch. Michaela
24.00 h Teplice nad Metují, kostel P.M.
25.12. 2005 Narození Páně
9.30 h Teplice nad Metují, kostel P.M.
11.00 h Vernéřovice
26.12. 2005 sv. Štěpána
9.30 h Teplice nad Metují, kostel P.M.
11.00 h Vernéřovice
14.00 h Zdoňov
29.12. 2005 Vánoční koncert Dech. harmonie ZUŠ Náchod v 16.30 hod. Teplice n.M.,kostel P.M.
30.12. 2005 Sv. Rodiny
17.30 h Teplice nad Metují, fara
31.12. 2005 sv. Silvestra I.
17.30 h Teplice nad Metují, kostel P.M.
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1.1. 2006 Matky Boží
6.1. 2006 Zjevení Páně, sv. Tři Králové
8.1. 2006 Křtu Páně

9.30 h
11.00 h
16.00 h
17.30 h
9.30 h
11.00 h

U s n e s e n í č. 30
z veřejného jednání Zastupitelstva Města
Teplice nad Metují konaného dne 14. prosince
2005
Zastupitelstvo Města Teplice nad Metují
schvaluje
30/1
Úpravy rozpočtu za měsíce listopad a prosinec
2005.
30/2
Zvýšení příspěvku PO Základní škola a Mateřská
škola, Teplice nad Metují o 150.000 Kč.
30/3
Poskytnutí dotace:
- Infocentru Teplice nad Metují, celkem
200.000 Kč,
- TJ Slavoj Teplice nad Metují, celkem
35.000,- Kč.
30/4
Rozpočtové provizorium na období od 1.1. 2006 do
doby schválení rozpočtu.
30/5
Záměr pronájmu nemovitostí:
- část p.č. 52, k.ú. Teplice nad Metují,
- p.č. 234/5 – 801 m2, k.ú. Teplice nad
Metují,
- p.č. 28/2 – 11 m2, k.ú. Bohdašín.
30/6
Prodej p.č. 235/1 – 585 m2, k.ú. Teplice nad Metují
za cenu kupní 30,- Kč za 1 m2.
30/7
Bezúplatnou směnu pozemků ve vlastnictví obce
p.č. 358/2, 372/2, k.ú. Libná a p.č. 1182/2, k.ú.
Zdoňov ( celkem 15.251 m2) za pozemky ve
vlastnictví pana Lainky p.č. 728/1, 728/2, 2006,
2007 a 724/1 ( celkem 12.851 m2).
30/8
Záměr prodeje nemovitostí:
- p.č. 600/4 – 619 m2, ostatní plocha, k.ú.
Dolní Teplice,
- p.č. 485 – 289 m2, louka, a část p.č. 2051/6,
ostatní plocha, k.ú. Zdoňov.
30/9
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Teplice nad Metují, kostel P.M.
Vernéřovice
Vernéřovice
Teplice nad Metují, fara
Teplice nad Metují, kostel P.M.
Vernéřovice
Pronájem zemědělských pozemků v k.ú. Zdoňov,
celkem 37,6376 ha za cenu 500,- Kč za 1 ha panu
Bernardu Lainkovi na dobu určitou do 31.12.2008.
30/10
Dodatek nájemní smlouvy pro pronájem ATC
Bučnice pro rok 2006 a výši nájemného pro rok
2006 v celkové částce 1.071 tis. Kč v 7 splátkách.
30/11
Dodatek nájemní smlouvy pro pronájem části
městského dvora – manželé Vašků – pro rok 2006 a
výši nájemného v celkové výši 96 tis. Kč
v pravidelných měsíčních splátkách.
30/12
Prominutí nájmu za pronájem části městského
dvora – paní Šrámková – pro roky 2005 až 2007,
celkem 87 tis. Kč.
30/13
Uzavření smlouvy o dílo
s ing. Dušanem
Stejskalem na akci Vytápění Městského úřadu
Teplice nad Metují tepelným čerpadlem za cenu
2.011.127 Kč včetně DPH.
30/14
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2005.
30/15
Zřizovací listinu Pečovatelské služby Teplice nad
Metují.
30/16
Odměnu starostovi města formou mimořádného
finančního daru.
b e r e na v ě d o m í
30/17
Uzavření nájemních smluv:
- s paní Březinovou na pronájem části p.č.
52, k.ú. Teplice nad Metují pro zřízení
zahrádky,
- s manželi Ptáčkovými na pronájem bytu
v čp. 158 ve Zdoňově za cenu předplatného
nájemného.
30/18
Přehled o nedoplatcích místních poplatků a jejich
vymáhání.
30/19
Převod koupaliště v účetní evidenci z hospodářské
činnosti do hlavní.
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30/20
Předloženou zprávu finanční komise o provedené
kontrole v základní škole.
Teplice nad Metují, 20. 12. 2005
RadimVálky, místostarosta
Milan
Brandejs, starosta

ZUŠ BROUMOV
Středa 21. prosince 2005 v 16.00 hodin
Vstupné dobrovolné
ZPÍVÁNÍ U BETLÉMA : v 15.30 hodin
(vystoupí děti z MŠ Teplice nad Metují)

OZNAMUJEME OBČANŮM, ŽE VE DNECH 23.12. a 30.12.
2005 bude MěÚ TEPLICE NAD METUJÍ UZAVŘEN

ZPÍVÁNÍ U BETLÉMA : v 17.00 hodin
(vystoupí děti ze ZUŠ Teplice nad Metují a ZUŠ Broumov)

POPLATEK ZA ODPADY PRO ROK 2006
Od 1.1.2006 dochází ke změně vyhlášky o
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Odpadový poplatek na rok
2006 se zvyšuje na 456,- Kč na osobu a rok. Při
úhradě poplatku za odpady obdrží poplatník
známku, kterou nalepí na svoji popelnici, pro
kontrolu provedení úhrady poplatku.
Ve vyhlášce dále došlo ke změnám
v osvobození od místního poplatku. Nově jsou od
poplatku osvobozeni poplatníci:
- umístění
déle než 3 měsíce v příslušném
kalendářním roce ve zdravotnickém zařízení nebo v
zařízení sociální péče,
- ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí
svobody déle než 6 měsíců,
- každé třetí a další nezaopatřené dítě v rodině,
- fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt;
poplatkovou povinnost mají pouze jednou (za
rekreační objekt už platit nemusí). Tato osoba
doloží
čestné
prohlášení,
že
nemovitost
nepronajímá. V roce 2006 bude odpadový poplatek
vybírán stejným způsobem jako v letošním roce.
Závěrem upozorňujeme občany o možnosti
likvidace nápojových kartonů (krabice od džusů,
mléčných výrobků, vín apod.). Stlačené kartony se
odkládají do kontejnerů na plasty. Kontejnery jsou
označeny oranžovou samolepkou.
Jindřiška Nováková, odpadové
hospodářství

Představení MUZIKÁLOVÉ STŘÍPKY II.,
které se mělo 9.12.2005 v Městském divadle v
Broumově se z důvodu nemoci zpěvačky
ZRUŠILO.

KINO TEPLICE NAD METUJÍ
VÁNOČNÍ KONCERT
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Náhradní představení se uskuteční v pátek 13. 1. 2006 v 19.00
hodin.

Zakoupené vstupenky a autobus zůstávají platné na
13.1. 06.
Doposud jsou volná místa, můžete se přihlásit
nejpozději do 6. ledna 2006 v kanceláři kultury u p.
Jirmannové.
Cena vstupenky: 120,-Kč
Jízdné autobusem: 20,-Kč
Autobus odjíždí 13.1. 2005 v 18.15 hodin od zastávky autobusu
v Teplicích nad Metují. Návrat kolem 22.00 hodin.

Kino Teplice nad Metují
uvádí
POSEZENÍ S FRANTIŠKEM NEDVĚDEM ml.

Čtvrtek 19. ledna 2006 v 19.30 hod.
(Zazní písně z vlastní tvorby, písně F. Nedvěda st.,
Šlitra a Suchého
Vstupné: v předprodeji 60,-Kč

na místě 80,-Kč
Předprodej od 12. ledna 2006 v infocentru
v Teplicích nad Metují. Platí zakoupené
vstupenky z 24. 11.2005.
KULTURA V OKOLÍ
Police nad Metují: Výstava dobových hraček – Stará škola
(Dřevěnka), otevřeno : 9 – 12, 13 – 17 hod.
23.12. v 18.00 hod. – Předvánoční vytrubování na náměstí (žáci a
učitelé ZUŠ)
Hronov: Betlémy 2005 – výstava v sále J. Čapka, otevřeno: 9-12,1317, mimo 24.12. a 31.12.2005
28.12. v 18 hod. LUCERNA (Jiráskovo div.), vstupné: dospělí
80, děti 40,-Kč.
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Hodnocení činnosti v roce 2005 MO ČČK v Teplicích nad
Metují
17.2. 2005 jsme na valné hromadě hodnotili činnost v roce 2004 a
zvolili nový osmičlenný výbor. Za přítomnosti pana starosty byla
rozpečetěna kasička Nadace pro transplantaci kostní dřeně a částka
12 636,50 Kč odeslána na konto nadace. Odměnu a poděkování za
zdravotní dozor při sportovních akcích převzala paní Bornová,
Čorejová, Klennerová, Štěpánková a Valchařová.
3.3. 2005 přednáška Z. Bornové v Klubu důchodců o bylinkových
čajích, původu, využití, léčení, novinkách.
9.3. 2005 na valné hromadě Oblastního spolku ČČK v Náchodě
převzaly vyznamenání za dlouholetou práci v ČČK: paní
Klennerová, Středová a Štěpánková.
17.4. 2005 Aprílová osmička – zdravotní dozor Bornová,
Valchařová, Klennerová, Štěpánková a Šubíková. Drobná poranění,
odřeniny a vyražený dech.
19.4. 2005 kontroly a obměny lékárniček na sportovištích
v Teplicích nad Metují – provedla Bornová.
29.5. 2005 Sudety – silniční maratón 1. ročník. Zdravotní dozor
v cíli měla p. Klennerová. Bez úrazu – pouze nevolnosti z vyčerpání
a vedra.
27.8. 2005 Mezinárodní horolezecký filmový festival – dopoledne
na hřišti závod Speed Trial – zdrav. dozor Bornová – bez úrazu.
Odpoledne soutěž v lezení na umělé stěně – příslužba Šubíková,
ošetřen vymknutý kotník.
3.9. 2005 volejbalový turnaj – příslužba Šubíková, bez úrazu.
10.9. 2005 Rallye Sudety – služba start-cíl dopoledne Bornová,
Śubíková a odpoledne Čorejová, Šubíková. Úrazy: drobná poranění,
odřeniny, 2x převoz šití, 2x převoz vyčerpání – 1x hospitalizace.
25.10. 2005 Svaz žen a ČČK v Náchodě přednáška se zdravotní
tématikou RNDr. Šubíkové.
Všem členům MO ČČK děkuji za aktivitu a podporu v činnosti a
všem občanům přeji klidné Vánoce a v roce 2006 hodně zdraví,
štěstí a pohody.
RNDr. Šubíková J., předseda MO ČČK Teplice nad Metují

SKALNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
- stručný přehled akcí SZS za rok 2005
20.6. pád cyklisty na lesní asfaltové cestě okolo Adršpašských skal
při sjezdu od Liščího sedla na Kalousy. Zranění – hluboké odřeniny
a otřes mozku. Akce se zúčastnil B. Šustek.
27.6. si německý turista v okolí Volské studánky v Teplických
skalách způsobil úraz kolena. Přivolána sanitka z pokladny
Teplických skal. a B. Šustek , který se kolegy turisty zraněného
přinesli na nosítkách až k Ozvěně, kde se setkali s posádkou sanitky.
18.7. proběhlo součinnostní cvičení se LZS, ZZS,HZS a SZS na
Křížovém vrchu. Byl prováděn nácvik vyproštění postiženého z
nepřístupného místa v podvěsu.
26.7. se zranil po pádu z věže Kužel (asi vinou nevhodné obuvi a
nedostatečného jištění) mladý horolezec. Přivolání první pomoci
zajistila Merclová.
8.8. došlo asi 20 metrovému pádu žáka polského školního výletu
z vyhlídky Lokomotiva v Teplických skalách. Záchrana proběhla
pomocí vrtulníku v podvěsu. O přesnou lokalizaci místa úrazu,
navigaci vrtulníku a zajištění přistávací plochy byl dispečinkem ZZS
požádán B. Šustek. Díky tomu, že v posádce vrtulníku byl jako
zdravotník záchranář M. Honzík, který coby horolezec problematiku
skal dobře zná, proběhla navigace bez problémů. Polský školák po
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tomto těžkém a dlouhém pádu utrpěl “pouze” otevřenou zlomeninu
ruky nad zápěstím a pohmoždění bederní páteře.
27.8. došlo k pádu cyklisty na místní komunikaci od Adršpašského
hradu k železničnímu přejezdu. Přivolání pomoci a první
předlékařskou pomoc poskytl J. Jaček spolu s kolegou zraněného.
Zraněný byl sanitkou převezen do nemocnice.
15.11. udělil gen. ředitel HSZ ČR a náměstek ministra vnitra
PAMĚTNÍ MEDAILI k 5. výročí Hasičského záchranného
sboru ČR Bohumilu Šustekovi za dosavadní činnost a
spolupráci v rámci IZS (Integrovaný záchranný systém).

Vše dopadlo dobře.
10.9. bylo vyhlášenou pátrání v 19.22 po třicetileté ženě a jejím
čtyřletém synovi v oblasti Hvězda, Kovářova rokle a Supí skály.
Toto hlášení dostal jen S. Beneš. O hodinu později mi volá Standa,
co vím o tom pátrání a jestli jedu, že on má děti a nemůže. Tak jsem
zavolala na operátora hasičů a to mi sdělili, co se děje. Obvolala
jsem lidi v mém okolí a sdělila situaci, ale bohužel jsem zůstala
sama. Poprosila jsem tedy svoji rodinu o pomoc. Já a dcera
s přítelem jsme tedy v 21.15 hod. vyjeli na Hvězdu. Celou dobu jsem
byla ve spojení s operátorem. Na Hvězdě se dozvídám, že se
nacházejí v Pískové rokli, že s nimi mluví, ale nevědí jak k nim. Na
silnici z Hvězdy jsem zastavila auto, abych zjistila jestli to není
Leoš, který se ozval, že na konec jede též. Byl to B.Máslo a pan
Mazanec, jeli též hledat, ale nevěděli kam.
Po dohodě jsme společně i s Policií, která též jela na Hvězdu odjeli
na rozcestí a ve 22.00 hod. jsme je šli hledat. Časem jsme zjistili, že
to bude pěkné dobrodružství. Tma, pokácené stromky a bezorientace
nás nutila přeskakovat a přelézat skály. I sám pan Mazanec řekl, že
tu v rokli byl, ale teď je tu poprvé. Ještě že to všichni brali
s humorem. Po nějaké době nás naváděl hlas paní a ve 23.00 hod.
jsme našli cíl. Ustrašená mamka a malý čtyřletý chlapec spící v trávě
nám byli odměnou. Poskytla jsem teplé oblečení a čaj. Bohužel nás
děsila cesta zpátky. Vůbec jsme nevěděli přesnou polohu.
Obklopovali nás jen břízky, skály, rokličky a nad hlavou hvězdy.
Nezbylo nám nic jiného než se vrátit stejnou cestou v náručí
s malým chlapcem. Mezitím se ozval Leoš, šel v našich stopách a
vůbec netušil, kde se nacházíme. Jen chtěl ať lezeme na skály a
dáváme mu znamení. To jsem zavrhla a vraceli jsme se dál. Díky
dobré spolupráci všech jsme se sešli i s Leošem a všichni se vraceli
k vozidlům. Cestou nám Leoš oznámil, že tu je televize. A byla,
jejich světlo pěkně rozhodilo poldy. A tak špinavé., unavené, žíznivé
a zpocené nás natáčeli a prosili o pár slov.
Doma jsem přemýšlela, jak musíme vybavit SZS světlama. Protože
čelovky jsou na chození, ale ne na hledání cest a lidí. A spojení a
hlášení akce, hrůza. Ještě, že jsem měla čtyřstovkový kredit.
A co říci na konec. Akce se zúčastnili hasiči, policie, pár
dobrovolníků a ze SZS já a Leoš. Dík všem a dík za velkou náhodu,
která nás spojila a dovedla až někam na hřeben Pískové rokle, kde
jsme je našli.
Za SZS J. Kadlecová

NÁPAD NA SVÁTEČNÍ STŮL
Žáci SOU Teplice nad Metují vám doporučují:
Krůtí prsa plněná mandlovou nádivkou
Pro 4 osoby potřebujeme:
400g krůtí prsa, 2 ks oloupané žemle, 100 g
mandlí, 80 g másla, 80 g oleje, 2 vejce, 100g
smetany, sůl, bílý pepř, petrželka.
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Postup:

Do misky vložíme změklé máslo, přidáme žloutky, sůl,
pepř a petrželku. Vymícháme do pěny, přidáme na kostičky
nakrájenou žemli, zastříkneme smetanou a přidáme nadrobno
nakrájené, spařené a oloupané mandle. Vše zamícháme a zlehčíme
tuhým sněhem z bílků. Do krůtích prsou vytvoříme kapsu, naplníme
směsí a uzavřeme jehlou nebo párátky. Osolíme, dáme do pekáčku,
potřeme olejem, podlijeme troškou vody a zvolna pečeme.
Vhodné přílohy: rýže, různé upravené brambory, zeleninové saláty.
Sommeliér doporučuje:
Ryzlink Rýnský 2004, pozdní sběr, - Moravíno s.r.o.
-král vín a víno králů. Dostal se k nám z Německa a v dobrých
ročnících poskytuje víno, které se hodí k archivaci. Nejrozšířenější je
tato odrůda v oblasti znojemské, strážnické a Podluží. Víno voní
jako zelená jablka, medově po lipovém květu.
Barman doporučuje:
GIN AND SIN – 4 cl ginu, 1 cl citrónové šťávy, 4 cl pomerančové
šťávy (džusu), 3 kapky grenadiny (červeného sirupu).
PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ!!!
KNIŽNÍ NOVINKY
Roth Philip: LIDSKÁ SKVRNA (Příběh univerzitního profesora,
jenž se v jednasedmdesáti letech vzepře všemu, co mravokárci
považují za slušné a spořádané. Vyprávění je prokládáno komentáři,
postřehy a paralelami. Jeden z největších amer. románů 20. století).
Obermannová Irena: NEZAVĚŠUJTE SE (Humoristický příběh tří
bývalých spolužáků, kteří nedávno překročili čtyřicítku a život se jim
zrovna nepovedl. Žijí tedy se sebou a se svými dětmi, a založí tím
“rodinu moderního typu”.
Johnstonová Joan: KRÁSKA ZE SANTA FÉ (Anabeth vyrůstala
v opuštěném texaském údolí. Ze zvědavosti a touhy po dobrodružství
se převlékala za chlapce a připojovala se k loupeživé bandě svého
strýce. Netušila jak těžký bude návrat k normálnímu životu).
Deaver Jeffery: PANOPTIKUM (Autor už dlouhá léta představuje
geniální zločince, jejichž podlé skutky nezůstávají nepotrestány.
V této sbírce povídek je všechno trochu jinak, ale přesto při jejich
čtení běhá mráz po zádech).
Štaidl Ladislav: DESÁTÝ KLÍČ (Cesta do druhé poloviny 20.
století, kdy nestálo úplně všechno za starou belu, jak si myslí dnes ti
mladší. Průvodcem je známý hudební skladatel).

Sportovní klub REDPOINT Teplice nad Metují
2005
SK REDPOINT v roce 2005 uspořádal 19 závodů, který se
zúčastnilo celkem 2088 startujících. Členové SK REDPOINT
absolvovali v roce 2005 celkem 499 startů a vybojovali 272
medailových umístění (108 zlatých, 102 stříbrných a 62
bronzových), na kterých měli největší zásluhu: Michal Demjanovič
(64 startů, 21-29-4), Tomáš Čada (48 startů, 32-9-5) a Matěj
Bitnar (39 startů, 11-9-2). V desítce nejlepších se dále umístili:
Zdeněk Bartoš (23/12-6-3). Jolana Benešová (26/3-14-9), Milan
Škoda (31/4-10-7), Luboš Doležal (20/8-7-3), Jaroslav Jirouš
(10/1-3-4) a Jakub Kašpar (10/0-4-4).
HORSKÁ KOLA
V dubnu uspořádal SK REDPOINT 12. ročník veřejného závodu
horských kol v x-country pro mládež APRÍLOVÁ OSMIČKA,
kterého se zúčastnilo 145 starujících. V červenci a srpnu následoval
10. ročník čtyřdílného seriálu závodu horských kol do vrchu
s názvem SUDETSKÉ MTB VRŠKY, kterého se zúčastnilo
celkem 349 startujících. V září uspořádal SK REDPOINT spolu

5

s Městem Teplice nad Metují 11. ročník MTB marathonu
CANNONDALE RALLYE SUDETY s 1048 starujícími
Celkem 265 startů a 107 medailových umístění (52-32-23):
družstva (13/4-1-1), Čada (29/21-7-0), Demjanovič (33/11-14-2),
Bartoš (10/5-2-2), Bitnar (21/3-2-2), Doležal (7/2-3-1), Melišík
(10/2-0-2),Benešová (4/1-1-1), Tatíček (24/1-1-0), Kaněra (15/0-13), Kašpar (6/0-1-2), Tichý (19/0-0-2) a Lisičan (4/0-0-1).
SILNIČNÍ KOLA
V dubnu a květnu uspořádal SK REDPOINT třídílný seriál
středečních silničních cyklistických závodů MEMORIÁL PŘÉMY
VÍTA, kterého se zúčastnilo celkem 132 startujících. Poslední
květnovou neděli na to navázal první ročník silničního cyklo
maratonu CANNONDALE SUDETY TOUR se 166 startujícími.
Celkem 109 startů a 64 medailových umístění (26-24-14):
Demjanovič (15/5-10-0), Čada (11/10-0-1), Bartoš (13/7-4-1),
Škoda (16/0-3-5), Bitnar (8/2-1-0),Kiašpar (4/0-3-2), Jirouš (7/0-22), Benešová (2/0-1-1), Tichý (10/0-1-1), Doležal (1/1-0-0) a
Morávek (6/0-0-1).
TRIATLON
SK REDPOINT uspořádal od června do srpna čtyři ze sedmi
středečních závodů v triatlonu a x-triatlonu, zařazených do seriálu
MEMORIÁL MÍLY HOLCMANA, kterého se zúčastnilo celkem
178 startujících. Celkem 52 startů a 58 medailových umístění
(23-26-9): Demjanovič (11/5-4-2), Škoda (11/3-6-0), Doležal (5/5-11), Benešová (6/1-7-1), Bitnar (5/2-5-0), Jirouš (2/1-1-1) a Hejnyš
(7/0-2-1).
BĚH
V srpnu uspořádal SK REDPOINT v rámci Mezinárodního
horolezeckého filmového festivalu 12. ročník běhu Teplickými
skalami s názvem BUFO CROSS s 82 startujícími a v říjnu
středeční čtyřdílný seriál běhů do vrchu BĚŽECKÉ SUDETSKÉ
VRŠKY, kterého se zúčastnilo celkem 154 startujících.
Celkem 37 startů a 31 medailových umístění (5-13-13): Benešová
(12/1-3-6), Bitnar (3/3-1-0), Hanušová (3/0-4-0), Škoda (4/1-1-2),
Doležal(7/0-3-1), Čada (3/0-1-3) a Jirouš (1/0-0-1).
LYŽE – BĚH
V únoru uspořádal SK REDPOINT premiérový veřejný závod
v běhu na lyžích volnou technikou s názvem KAMENECKÁ
OSMIČKA, které se zúčastnilo 35 startujících.
Celkem 36 startů a 11 medailových umístění (1-7-3): družstva
(3/1-2-0), Benešová (2/0-2-0), Čada (5/0-1-1), Demjanovič (5/0-10), Hrubý (3/0-1-0) a Vondráček (5/0-0-2).
HOROLEZECTVÍ
Celkem bylo vytvořeno 53 prvovýstupů a osazeno 186 kruhů
(Koutský 24/85, Hrubý 30/101).
Nejlepší prvovýstupy:
Vysoké napětí Dóm
XIb Teplické skály
Hrubý Pavel
Horem pádem Trůn
Xb Ostaš
Hrubý Pavel
Znouzecnost
Lost Arrow Xb Adršpašské skály Koutský Jiří
Na pořádání nejvýznamnějších sportovních akcí se podílelo
Město Teplice nad Metují, za což děkujeme. Sportovní činnost členů
klubu financujeme z vlastních zdrojů s podporou firem SPORTIV
REDPOINT, PEARL IZUMI, WEINSBERG, SKLENÁŘSTVÍ
B.M.D., G.D.P.P. a JOBI DESIGN, kterým děkujeme. Tomáš Čada
AUTOŠKOLA
provádí kurzy k získání
*všech skupin řidičského oprávnění A1,A,B,C,T,E,D
*včetně kondičních jízd
*školení řidičů
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*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.
20.12.2005
22.12.2005
24.1. 2006
26.1. 2006
Autoškola Fiedler s.r.o., Šalounova 87, Broumov
www.autoskola-fiedler.wz.cz

PEDIKŮRA OTEVŘENA !!!
Od 9.1. 2006 na náměstí A. Jiráska naproti Domovu důchodců
v Teplicích nad Metují
Pracovní doba: dle objednání osobně nebo na tel: 737 030 216
Srdečně zve Šárka Borůvková, Teplice nad Metují

PROVÁDÍM
- Tesařské práce (Pergoly, vazby,
altány, chatky)
- Montáž suchých staveb
(Sádrokartony, půdní vestavby)
- Truhlářské práce (Obklady)
- Dokončovací stavební práce
Kontakt:
Mencl Lubomír, Nerudova 242
549 57 Teplice nad Metují
IČO: 728 08 659
Tel.: 604 529 943
E-mail: mencl.l@seznam.cz
www: www.mencl.kvalitne.cz
PRODÁM:
“Dubové podlahy, schody, střešní okna. 777 788
164”
ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGICKÉ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY
PRVNÍ POMOCI OKRESU NÁCHOD v oblasti Broumov, Police nad
Metují, Machov
Ordinační hodiny: SO, NE, SVÁTEK 9.00 – 11.00 hodin
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Střední odborné učiliště
společného stravování,
TEPLICE NAD METUJÍ,
Střmenské podhradí 218

UČEBNÍ OBORY:
65-52-H/001 Kuchař
65-53-H/001 Číšník – servírka
STUDIJNÍ OBOR / NÁSTAVBA/:
65-41-L/504 Společné stravování
Co nás odlišuje:
-

tradice a dobré jméno školy
oborová čistota
adaptabilita a flexibilita
sboru
dobré postavení na trhu práce

-

dobrá konkurenceschopnost
úspěšnost na soutěžích
komplexní péče o žáky
/DM,ŠJ/
kvalitní životní prostředí
návaznost oborů na CR

Dny otevřených dveří:
každý čtvrtek 8-17 hodin
13.01. – 14.01. 8 -17 hodin
v sobotu 15.01. 8-13 hodin
Zveme vás na návštěvu!
tel.: 491 581 279

www.souteplicenm.cz
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