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ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ číslo 7,8

Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují, tel.: +420 491 581 207
Country bál aneb Zdoňovstock 2015
Máme za sebou další vydařený country bál a tak se patří
poděkovat všem, kteří se na něm podíleli. Velký dík patří
Městu Teplice nad Metují, které nám pomáhá jak se zázemím,
tak i finančně a pak samozřejmě hlavním sponzorům Farmě
Zdoňov a Teplickým skalám s.r.o. Poděkování patří i všem,
kteří se podílejí na organizaci a také všem přispěvovatelům do
tomboly, která jako vždy potěšila všechny návštěvníky.

www.teplicenadmetuji.cz/ozveny

Mimoni. Tábor byl zaměřen na hasičskou tematiku, první
pomoc a lezení po skalách. Pvních pár dní se účastníci
připravovali jak teoreticky, tak i prakticky. Děti se seznámily s
vybavením cisterny, dopravního automobilu, lezeckého
speciálu a rychlého zásahového automobilu z okolních stanic
HZS a SDH. S členy Skalní záchranné služby se naučily
základní pravidla lezení a jištění. Tyto teoretické znalosti si
mohly vzápětí vyzkoušet při výstupu na skálu „Hodinář“ na
Křížovém vrchu.Do role téměř profesionálů se dostaly při
čtyřech „ostrých“ výjezdech. Kromě tohoto programu si děti
vyzkoušely spaní pod širákem, poznaly práci potapěčů i s
ukázkou ponoru na „Písáku“. Samozřejmě nemohla chybět
stezka odvahy a letos „zvířátková“ diskotéka. Domů se
všichni vraceli se spoustou zážitků, nových zkušeností a
přátelství, která jistě přetrvají do dalších let.
Za organizátory bychom chtěli poděkovat všem pomáhajícím
hasičům, záchranářům, členům Červeného kříže, Skalní
záchranné služby, figurantům a v neposlední řadě také
sponzorům a všem ostatním, kteří se na organizaci tohoto
tábora podíleli. Děkujeme a za rok Na shledanou.
Jiří Habart

Fotografie k článku na str. 3 - Pamětní plakety z r. 1931,
vydané při příležitosti otevření koupaliště.
Country bálu se letos zúčastnilo 160 platících, což je sice
méně než v minulém roce, ale dá se říci, že o to lepší byla
zábava a parket byl stále plný, a to i díky skvělé muzice
v podání broumovské kapely MAMUT S.R.O. Tradiční
předjančení se neslo v duchu hnutí hippie a doufáme, že
pobavilo všechny návštěvníky stejně jako tanečnice. Půlnoční
překvapení, kterým bylo vystoupení kapely broumovského
gymnázia, bylo dalším milým zpestřením večera, který se dle
reakcí návštěvníků opravdu vydařil.
Ještě jednou všem moc děkujeme a už se těšíme na další
ročník.
Za B.U.K. Zdoňov o.s. Martina Tauchmanová
Pamětní plakety byly raženy ve třech barevných variantách
symbolizujících zlato, stříbro a bronz. Opis v mezikruží na aversní
straně je FELSENSTADT - WEKELSDORF, FREIBAD, reversní
strana je hladká. Průměr plakety je 42 mm.

Soptíci 2015

V termínu od 3.7. do 12.7. 2015 se uskutečnil v Dolním
Adršpachu dětský letní tábor Soptíci 2015. Organizátorem
tohoto tábora byl tradičně SDH Teplice nad Metují. Věková
kategorie účastníků byla od 6- 18 let. Děti byly rozděleny do
tří družstev, kterým daly názvy Hvězdičky, Plamínci a

Zpravodaj města Teplice nad Metují
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fondu HOSPITAL Broumov, IČ 48621692 se sídlem tř.
Masarykova 239, Broumov.
Usnesení č. 07/05/2015
Poskytnutí dotace ve výši 6 000,- Kč na zajištění dopravy
klientů do denního stacionáře a zároveň schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v souladu se
žádostí občanského sdružení Cesta, IČ 48653292 se sídlem
Vítkova 3, Náchod.
Usnesení č. 08/05/2015
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o odkupu části p.č.
346/6, k.ú. Teplice nad Metují s manželi P. a J. K. za cenu
kupní obvyklou v místě a čase.
Usnesení č. 09/05/2015
Rozšíření předmětu prodeje ve smlouvě o smlouvě budoucí
schválené usnesením č. 14/04/2015 ze dne 11.05.2015 s
manželi M. a Š. T., bytem Dědov 41 o prodej části pozemku
447/1, ostatní plocha, k.ú. Dědov, na které je umístěna studna
za cenu 60 Kč za 1 m 2.
Usnesení č. 10/05/2015
Uzavření nájemní smlouvy č. 47N15/13 o pronájmu p.č. 84/7,
448 m2, ovocný sad a p.č. 87/1, 570 m2, zahrada, obě k.ú.
Teplice nad Metují s Českou republikou – Státním
pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Praha 3.
Usnesení č. 11/05/2015
Pronájem pozemku p.č. 444/8 o výměře 324,9538ha v k.ú.
Teplice nad Metují, který je zapsána na LV č. 10001 u
Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální
pracoviště Náchod, na němž jsou vybudovány nebo situovány:
- prohlídkový okruh Teplickým skalním městem
- pokladny u vstupu do Teplických skal,
- hygienické zařízení u vstupu do Teplických skal,
- objekt bývalé Ozvěny,
- zříceniny hradu Střmen s kovovým přístupovým schodištěm,
- dřevěný přístřešek proti chatě u Skalní nevěsty,
- dřevěná bouda Flašinet u Skalního chrámu,
- dřevěný přístřešek pod Bičem,
- turisticky značené cesty a prostranství,
- mosty, chodníky, schodiště, podlahy, turistické značení,
naučné stezky, vodovodní
a kanalizační přípojky,
- žlutě značené turistické cesty v úseku od Ozvěny po Stříbrný
pramen včetně
objektů a zařízení,
- movitý majetek dle inventárního seznamu
společnosti Teplické skály s.r.o. a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy na období od 01.01.2016 do 31.12.2020 za
současně platných podmínek.
Usnesení č. 12/05/2015
Poskytnutí mimořádného finančního daru panu M. B. dle
ustanovení § 85 zákona č. 128/2000 Sb. za mimořádnou
aktivitu v roce 2014 nad rámec výkonu veřejné funkce ve výši
jednoho měsíčního platu.
Usnesení č. 13/05/2015
Určuje podle § 47 odst. 1 stavebního zákona pana Milana
Brandejse, pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu po
dobu trvání jeho mandátu člena zastupitelstva města Teplice
nad Metují.
Usnesení č. 14/05/2015
Pořízení územní studie pro plochy Z 125, P 9 a P 13 dle
vydaného územního plánu podle § 6 odst.6 písm.b) stavebního
zákona.
Usnesení č. 15/05/2015
Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s panem P. M.,
bytem tř. Karla IV 640/9, Hradec Králové o prodeji části p.č.
577, ostatní plocha, části p.č. 282, zahrada, části p.č. 283,

Chtěli bychom poděkovat SDH v Teplicích nad Metují –
organizátorům dětského tábora Soptíci 2015. Jmenovitě panu
Jiřímu Habartovi a celému kolektivu vedoucích jednotlivých
oddílů, kteří svou příkladnou obětavostí vytvořili zúčastněným
dětem velmi pestrý, zajímavý a hodnotný program.
Klimešovi, Praha

Střípky z rekonstrukce silnice III/3023
Stavba silnice zdárně pokračuje, leč již se nedá konstatovat,
že podle připraveného harmonogramu. Podle posledních zpráv
(KD 21. 7. 2015) by se termín dokončení neměl posunout více
jak o 14 dnů, tedy do poloviny října. Dokončení I.etapy od
města po nádraží ČD, která měla být do 31.7. se posouvá o
měsíc, tedy do konce prázdnin. Hlavním důvodem je nesoulad
stavby silnice s přeložkou elektrického vedení. Rozhodně se
zde nejedná o pochybení dodavatele stavby, který se snaží a
své úkoly plní, ale….
V současné době probíhají práce na všech úsecích stavby. V
úseku od Rybárny po nádraží se dokončuje most před
nádražím a pilně se pracuje i na doplňkových stavbách u
lachovského viaduktu. Úsek I.etapy již dostává podobu
připomínající silnici a podkladové vrstvy umožňují již vcelku
čistý průchod na hlavní nádraží z Nádražní ulice. V současné
době není tedy možno projet ani na kole nebo projít pěšky
jinde než napříč stavbou k nádraží, což v zájmu bezpečnosti
není povoleno po celou dobu stavby.
Další navazující AKCÍ je rekonstrukce tunelu na železniční
trati 047 Teplice - Trutnov, která by měla být zahájena
přípravnými pracemi na začátku září. Stavba je naplánována
do konce ledna 2016. Od konce září do konce ledna musíme
proto počítat s výlukou na této trati a náhradní autobusovou
dopravou.
Děkujeme všem za pochopení a trpělivost se stavbou, na
kterou jsme čekali desetiletí.
Milan Brandejs, Váš starosta

Usnesení č. 5
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 30. června 2015
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje
Usnesení č. 01/05/2015
Závěrečný účet Města Teplice nad Metují za rok 2014 včetně
zprávy o přezkumu hospodaření s vyjádřením souhlasu s
celoročním hospodařením bez výhrad a přijímá opatření k
nápravě zjištěných chyb a nedostatků.
Usnesení č. 02/05/2015
Účetní závěrku Města Teplice nad Metují sestavenou k
31.12.2014.
Usnesení č. 03/05/2015
Účetní závěrku PO ZŠ a MŠ Teplice nad Metují sestavenou k
31.12.2014.
Usnesení č. 04/05/2015
Změny rozpočtu v květnu 2015 o 95.000 Kč dle rozpočtového
opatření č. 4/2015.
Usnesení č. 05/05/2015
Změny rozpočtu v červnu 2015 o 2.159.760 Kč dle
rozpočtového opatření č. 5/2015.
Usnesení č. 06/05/2015
Poskytnutí dotace ve výši 35.000,- Kč na pořízení
antidekubitní matrace pro lůžkové oddělení broumovské
nemocnice a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace v souladu se žádostí nadačního
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Projektové a stavební práce byly dílem trutnovské pobočky
pražské stavební firmy Pittel & Brausewetter, která byla
specielně zaměřená na betonářské a železobetonářské práce.
Ta zde vybudovala obdélníkový bazén s písečnou pláží a
dalšími nezbytnými doplňky jako jsou kabiny, dřevěná
skokanská věž a skluzavka.
Slavnostního otevření místního koupaliště dne 7. června 1931
se zúčastnilo mnoho hostů, na koupališti vlály prapory a
vyhrávala hudba. Součástí oslav byly i plavecké závody a
zábavné soutěže.

zahrada, části p.č. 287, ostatní plocha, části p.č. 622, vodní
plocha, vše k.ú. Dolní Teplice.
bere na vědomí
Usnesení č. 16/05/2015
Informaci o nabídce firmy EUROVIA na 1. etapu výstavby
chodníku ze dne 26.06.2015 ve výši 1.638.629 Kč bez DPH.
Usnesení č. 17/05/2015
Přidělení bytu 3+1 v Teplicích nad Metují, Náměstí Aloise
Jiráska 271 a sepsání nájemní smlouvy s paní H. D., bytem
Bohdašín 24.
Usnesení č. 18/05/2015
Přidělení bytu 3+1 v Teplicích nad Metují, Javor čp. 32 a
sepsání nájemní smlouvy s paní K. Č., bytem, Skalka 32,
Česká Metuje.
Usnesení č. 19/05/2015
Pronájem p.č. 1571/1, 1.811 m2, k.ú. Zdoňov a sepsání
nájemní smlouvy s předkupním právem pro pana A. N., bytem
Zdoňov 148, Teplice nad Metují.
Usnesení č. 20/05/2015
Informaci o ustanovení Komise k projednávání přestupků
města Teplice nad Metují s účinností od 01.07.2015.
Usnesení č. 21/05/2015
Výsledek místního šetření a doporučuje pronajmout části
pozemku 2051/9 v k.ú. Zdoňov těm uživatelům, kteří dané
části udržují.
zamítá

Fotopohlednice nově otevřeného koupaliště, kterou zhotovil a
vydal majitel místní drogerie, pan Karl Hicke.

Usnesení č. 22/05/2015
Nabídku Zemědělského podniku Rázová, státní podnik v
likvidaci k odkupu p.č. 799/4, 1.810 m2, vodní plocha, k.ú.
Zdoňov.

Pro významné hosty a vítěze plaveckých disciplín byly
připraveny pamětní medaile. Na modrobílých stužkách byly
zavěšeny kovové plastiky s motivem právě otevřeného
koupaliště. Barvy kovů symbolizující zlato, stříbro a bronz
byly nejenom cenou pro vítěze jednotlivých plaveckých
disciplín, ale i pěknou památkou a tento významný den. Nově
otevřené koupaliště znamenalo zpříjemnění letních měsíců jak
pro místní obyvatele, tak pro turisty a letní hosty, a také pro
mládež z okolních obcí, která na teplickou plovárnu pořádala
četné cyklistické výlety.

Teplice nad Metují 1. července 2015
Milan Brandejs, starosta

Mgr. Radim Války, místostarosta

Faleristika Teplic nad Metují a okolí
18. pokračování
Pamětní plakety z r. 1931, vydané při příležitosti
otevření koupaliště.

Také v poválečných letech bylo místní koupaliště svědkem
mnoha oslav a lidových zábav. Ještě dnes žijí v Teplicích
mnozí pamětníci, kteří vzpomínají na taneční zábavy a tzv.
Benátské noci, při kterých po vodní hladině pluly dřevěné
leknínové květy s rozsvícenými svíčkami. Naopak ve dne se
soutěžilo v nejrůznějších sportovních taškařicích. Pro tyto
účely byla přes bazén zhotovena úzká prkenná lávka na které
se konaly oblíbené závody: „Jízdy zručnosti“. Bylo celkem
jedno jakou disciplinu si kdo zvolil, ať jel na jízdním kole
nebo s dřevěným trakarem stejně většinou skončil pod vodní
hladinou.

Již v průběhu dvacátých let se v turistických propagačních
tiskovinách prezentovaly Teplice nejen jako turisticky
atraktivní region nabízející vycházky do skalních měst, ale
také jako vzdušné lázně. V této souvislosti bylo otevřeno v r.
1930 přírodní koupaliště v Adršpachu a o rok později na svou
dobu moderní koupaliště v Teplicích nad Metují.
První jednání o zřízení nového koupaliště jsou datována
rokem 1925, a o rok později, v roce 1926, dal velkostatek
Horní Teplice k dispozici tzv. Ovčí nebo také Hruškovu louku
poblíž Schrollova domu.

V roce 1950 převzaly místní koupaliště do své péče
Komunální služby. Po zkušenostech s pořádáním těchto
letních slavností však žádaly Komunální služby radu MNV,
aby žádné další slavnosti na koupališti už nebyly pořádány,
neboť náklady na úklid a způsobené škody na zařízení
přesahují zisk z těchto akcí.
Také v posledních letech je areál plovárny využíván k mnoha
sportovním akcím a také zde byly po několik sezon promítány
soutěžní filmy v rámci Mezinárodních filmových festivalů
horolezeckých filmů.
Voda pro koupaliště je čerpána ze sousedního rybníku, který
slouží jako předehřívací nádrž pro koupaliště nebo jako vodní
plocha, na které se bylo možné projet na vypůjčené pramici.
Petr Hnyk
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Město Teplice nad Metují za podpory Královéhradeckého kraje pořádá

32. MEZINÁRODNÍ HOROLEZECKÝ

FILMOVÝ
FESTIVAL

Program:
t  4PVUǔäOÓQSPKFLDFGJMNǾ[̓DFMÏIPTWǔUB
t  7âTUBWZGPUPHSBGJÓ+BOBƎFSWJOLZ
a Ludvíka Neorala
t  )PTUÏGFTUJWBMV/JOB$BQSÏ[ #FSOE"SOPME 
  1FUFS)ÈNPS "TIPL5JXBSZ "OOB,VDIBǲPWÈ
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  'BTU'PPE0SDIFTUSB 4DIPEJÝUǔ +BLTJ5BLTJ )FFCJF+FFCJFT
t  ƎFTLâQPIÈSW̓#PVMEFSJOHV
  #ǔI5FQMJDLâNJTLBMBNJ 7FOLPWOÓQSPKFLDFOBIǲJÝUJ
t  4PVUǔäF)VEZ%ZOPCPVMEFSDVQ
  MF[FOÓQSPWFǲFKOPTU CPVMESPWLB 3BKCBT$VQ
Generální partner festivalu
  .JTUSPWTUWÓTWǔUBWFTUBWǔOÓ 5SJDLMJOF 4QFFEMJOF 
  7ǔÝÈL +ØHB 4PGU%SZUPPM 1MFUFOÓIMBW 4QÈSB
t  #PIPTMVäCB[B[FNǲFMÏIPSPMF[DF
t  -PTPWÈOÓPWǔDOÏDFOZ
t  7ZIMÈÝFOÓWâTUVQVSPLV

27. – 30. 8. 2015 – Teplice nad Metují
w w w.horolezeck y festival.cz

Tisk Ofset a.s. Úpice. Kresba: Ludvík Neoral

Partneři festivalu
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Bohatý program:

([SR]LFH ]DKUiGNiĜVNêFK RUJDQL]DFt RNUHVX 1iFKRG VSHFLDOL]RYDQêFK RUJDQL]DFt
FLWUXViĜĤ NDNWXViĜĤERQVDMLVWĤNYČWLQiĜĤGHQQČKXGHEQtNRQFHUW\ RGERUQi SRUDGQD
SURGHM ]DKUiGNiĜVNêFK SRWĜHE URVWOLQ a mnoho zajímavého zboží. Ukázky historických
ĜHPHVHOĜH]EiĜLXNi]N\GiONRYČĜt]HQêFKPRGHOĤDPQRKRGDOãtFK]DMtPDYRVWt
pátek – 13 – 18 hodin – Klapeto
sobota – 9 – 12 hodin – dechovka
13 – 18 hodin – country
QHGČOH– 10 – 15 hodin – 6ODYHĖiFL
od 13 hodin – GiONRYČĜt]HQpPRGHO\]PČQDSURJUDPXY\KUD]HQD

Y=iNODGQtãNROHDSĜLOHKOpPSDUNX

TEPLICE NAD METUJÍ

4. - ]iĜt

11. REGIONÁLNÍ
ZAHRÁDKÁěSKÁ
VÝSTAVA

ýHVNê]DKUiGNiĜVNêVYD]
Základní organizace Teplice nad Metují,
Územní sdružení Náchod
D0ČVWR7HSOLFHQDG0HWXMt

21. SPECIALIZED

RALLYE SUDETY
FINÁLE ČESKÉHO POHÁRU HORSKÝCH KOL XCM

115 KM / 60 KM / 30 KM – NOVINKA
PROGRAM NA NÁMĚSTÍ:
pátek 11. 9.
17.00 otevření výstavní plochy a stánků s občerstvením
19.00 koncert + zahájení závodu

PŘEDPOKLÁDANÉ PRŮJEZDY ČELA ZÁVODU:
Teplice n. Met. – Adršpach – Zdoňov (odbočka do cíle 30 km) – Vernéřovice (O1) – Bohdašín – Honský Pas – Laudonovy valy (odbočka do cíle 60 km) – Křinice (O2) – Slavný
(O3) – Martínkovice – Božanov (O4) – Řeřišný – Machov (O5) – Bor – Žďárky – Vysoká Srbská (O6) – Nízká Srbská – Bělý – Hlavňov (O7) – Hvězda – (napojení střední trati)
Pěkov (O8) – Ostaš – Dědov (O9) – Bišík – (napojení krátké trati) Teplice n. Met. (CÍL 115, 60 i 30 km).
PARTNERSKÉ OBCE:

foto: POKE / Tisk Ofset a.s.

sobota 12. 9.
6.00 bikerské snídaně
8.00 start 115 km
8.15 start 60 km
8.30 start 30 km
9.30 dojezd vítěze 30 km trati + květinové vyhlášení muži / ženy
10.15 dojezd vítěze 60 km trati + květinové vyhlášení muži / ženy
12.45 dojezd vítěze 115 km trati + květinové vyhlášení muži
14.00 dojezd vítězky 115 km trati + květinové vyhlášení ženy
17.30 slavnostní vyhlášení 30 km
18.00 slavnostní vyhlášení 60 km
18.30 slavnostní vyhlášení 115 km
19.00 slavnostní vyhlášení Český pohár MTB – XCM
19.30 tombola / hlavní cena: horské kolo SPECIALIZED
20.00 Rallye Sudety After party

www.redpointteam.cz

12. 9. 2015 – TEPLICE NAD METUJÍ

CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ
Městský úřad Teplice nad Metují

ZA ROK 2014 JSTE ZAJISTILI SBĚR 3 835,00 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI:

Úspory elektrické
energie

Úspory vody *
193,41 m3

42,79 MWh

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 37,66 t

Úspory ropy **
1 821,16 l

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 9,85 t CO2 ekv

Úsporu primárních
surovin
1,87 t

*

ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
2 597 SPRCHOVÁNÍCH.

**

ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ ROPY
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
26 782 KM V BĚŽNÉM
OSOBNÍM AUTOMOBILU.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Co se dělo u hasičů v květnu - červnu
V pořadí osmý výjezd zaznamenala naše jednotka 13.6., kdy
vyjela do Bohdašína likvidovat dva roje včel, které se usadily
v podlaze okálů u bytu alergika. Zásah byl obtížný, protože
hasiči museli pracovat ve výšce cca 4metrů, kde rozebrali část
stěny okálů. Bohužel na konec bylo nutné použít chemický
přípravek pro odstranění včelstev – nebylo možné dostat se
přímo k rojům a provést odchyt.
Devátý výjezd proběhl v sobotu 27. 6. krátce před 18
hodinou. Jednotka vyjela k turistické ubytovně v Teplicích
ošetřit a po příjezdu ZZS transportovat ženu se zlomenou
nohou do sanitního vozu.
Středa 1. 7. byla pro Teplické hasiče ve znamení dalšího
výjezdu na bodavý hmyz. Veliteli jednotky byla ohlášena
přítomnost sršňů v prknech ohraničující dětské pískoviště u
domu na Kamenci. Hasiči prkna rozebrala a sršně
zlikvidovaly.
Začátkem května se nositelé dýchací techniky z řad JSDHO
Teplice nad Metují zúčastnili prodloužení platnosti kurzu.
Prodloužení platnosti se provedlo na hasičské stanici ve
Velkém Poříčí. Nositel musí ke zdárnému prodloužení
správně provést laickou kontrolu dýchacího přístroje a poté v
zásahovém oděvu projít, tedy spíše prolézt, polygon v dýchací
technice. Toto celé trvá zhruba 30 minut a je to velmi fyzicky
náročné. Děkuji všem, kteří se zúčastnili a kurz DT si
prodloužili.
Od 3.7. do 11.7. probíhal v Adršpachu hasičský dětský
tábor, který jsme pořádali. Na tomto táboře jsme prováděli
ukázku hasičské techniky, děti si vyzkoušely práci při zásahu
při hašení balíku slámy ve Zdoňově, práci při vyhledávání
pohřešované osoby ztracené v lese pod Křížovým vrchem,
1.pomoc… Závěrečnou akcí byla fingovaná autonehoda ve
Zdoňově, kde byl velký počet „zraněných“.

Své „ANO“ si řekli
dne 20. června 2015 v obřadní síni
Miroslav Mach a Petra Kumprechtová,
dne 27. června 2015 na Bischofsteině u jezírka
Šimon Dvorský a Zuzana Mertlíková,
dne 11. července 2015 na Bischofsteině u jezírka
Petr Lulek a Simona Francová,
dne 11. července 2015 ve Zdoňově U Kovárny
Tomáš Kotrnec a Denisa Hladíková.
Novomanželům přejeme hodně štěstí !!!
------------------------------------------TEPLICKO-ADRŠPAŠSKÁ
TŘIATŘICÍTKA
Letos 19. září 2015 to bude již po
šestadvacáté, co se v prostředí
Adršpašsko-teplických skal půjde
turistický pochod Teplicko-adršpašská 33.
Rekapitulace loňského – 25. ročníku
Na startu se v loňském roce sešlo 947 účastníků z celé České
republiky, Slovenska a Polska. Nejvzdálenějšího účastníka
evidujeme z USA. Více účastníků tento turistický pochod
navštívilo už jen v roce 1981 (982 účastníků) a v roce 1982
(1082 účastníků).
Veškeré trasy, krom trasy nejkratší, vedly přes nejvyšší bod
Teplicko-adršpašských skal – vrch Čáp (786 m.n.m.), kde
proběhlo slavnostní otevření nové rozhledny. Tuto rozhlednu
otevřelo Město Teplice nad Metují s přispěním evropské
dotace administrované Svazem cestovního ruchu BRANKA a
Euroregionem Glacensis.
Pro děti na nejkratší osmikilometrové trase byl zorganizován
dětský pohádkový les. Zatím pouze s pěti zastávkami.

Matěj Bitnar, velitel JSDHO Teplice nad Metují

Varhanní léto 2015
Od Broumovska po Novoměstsko

V rámci doprovodného kulturního programu odpoledne
vystoupila country kapela Slaveňáci, Pavel Dobeš a večer
vystoupila rocková kapela Adept Blues Band. Celý večer se
tak nesl ve velkém stylu a věříme, že si jej účastníci, stejně
jako vlastní pochod užili.
Co nového pro vás v letošním ročníku?
Start letošního ročníku je průběžný, od 7:00 do 9:30 (start
50km trati od 6:00) a to z koupaliště v Teplicích nad Metují
dne 19. 9. 2015.
Budeme mít pro vás připraveno pět pěších tras (DPL6 –
dětský pohádkový les, TA16, TA25, TA33, TA50), a dvě
trasy cyklistické (CYKLO30 a CYKLO 50).
Startovné na místě 33 Kč, pro děti do 12 let zdarma. Můžete si
zapsat i své čtyřnohé miláčky. Doporučujeme se zaregistrovat
předem na www.ta33.cz/prihlaska. Na startu se díky tomu
nebudete zdržovat psaním přihlášky a při zaplacení předem
zároveň získáte levnější startovné.
Na startu dostanete opět malé občerstvení, budete vybaveni
propozicemi s popisem aktuálních a zbrusu nových tras a
přehlednou mapou. Všechny trasy budete mít dodatečně
vyznačené naším značením. Po zdolání vytyčené trasy
dostanete v cíli diplom a ručně vyráběnou keramickou
medaili. V areálu koupaliště budete mít připraven doprovodný
program a bohaté občerstvení. Budou hrát živé kapely, pro
maminky bude opět přítomna výtvarná dílna Bosorka a pro
děti skákací hrad. Od 18:00 hod, po oficiálním ukončení
pochodu, proběhne v areálu koupaliště taneční zábava.

15. ročník
6. 8. v 19 h – Teplice n. M. Kamenec u P. Marie Pomocné
Kristýna Kováříčková – housle
Jiří Tymel – varhany
13. 8. v 19 h – Broumov v klášterním kostele sv. Vojtěcha
Žesťový kvintet
Štěpán Přibyl – trubka
Ladislav Šikut – varhany
20. 8. v 19 00 h – Vernéřovice u sv. Michaela
Kristýna Kováříčková – housle
Jiří Tymel – varhany
28. 8. v 16 30 h – Teplice nad Metují u sv. Vavřince
Klára Nentvichová – soprán
Ladislav Šikut – varhany
5. 9. v 16 h – Teplice nad Metují u P. Marie Pomocné na
Kamenci
Ladislav Šikut – varhany
Pořádá: Musica Mgr. Ladislav Šikut, 776 869 379
Vstupné: 80 Kč, studenti 40 Kč, děti zdarma; množstevní
slevy
Prodej lístků: předprodej v Infocentrech Teplice nad Metují,
Adršpach, Broumov, Police nad Metují
a 20 minut před začátkem koncertu na místě
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Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších
aktivitách
společnosti
EKOLAMP
dočtete
na
www.ekolamp.cz.

Pokud tedy máte chuť strávit příjemné chvíle v krásném
prostředí Adršpašsko-teplických skal, neváhejte a přijďte se
přihlásit ke startu Teplicko-adršpašské 33.
Akce se bude konat za každého počasí.
Veškeré informace a přehled tras na www.ta33.cz
Staňte se fanoušky na:
www.facebook.com/TeplickoAdrspasska33

Převzato od společnosti Ekolamp, Jindřiška Nováková

Poděkování
Děkujeme rodině Brandejsové (p. starosta) za posečení trávy
u „horní kapličky“ a Technickým službám (p. Suchánek) za
ořezání líp a náletů okolo „dolejší kapličky“.
Všem zúčastněným moc děkujeme.
Dědováci

Kam s nefunkční zářivkou?

Nabízíme do dlouhodobého pronájmu
PENSION 65
POLICE NAD METUJÍ
Pension je v plném provozu - restaurace, gril - bar,
letní zahrádka a ubytování 5 pokojů celkem 13 lůžek.
Volný je i apartmán – byt
v podkroví.
Přenecháme klientské kontakty,
pronájem možný ihned.
Výše
kauce a nájemného k jednání.

Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co s úspornou
zářivkou, která po letech přestala svítit. Vysloužilé lineární či
úsporné zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na
směsný odpad, kde z nich při rozbití mohou unikat
nebezpečné látky.
V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se
prostě vyhodila do popelnice na komunální odpad a z obchodu
se přinesla nová. Od září 2012 se ale klasické wolframové
žárovky přestaly v Evropské unii prodávat, a tak postupně
všichni začínáme používat ekonomicky a ekologicky šetrnější
světelné zdroje. Tedy kompaktní a lineární zářivky či LED
žárovky. Má to ale jeden háček: pokud taková úsporka dosvítí,
nesmí skončit v běžném koši a nepatří ani do tříděného skla.
Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i
kompaktní úsporné) v malém množství obsahují. Při špatném
či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může
rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je
vzít starou zářivku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té
nové.
Další možnost, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je
odevzdat ji ve sběrném dvoře. V Teplicích nad Metují je
sběrné místo v bývalé kotelně na náměstí Aloise Jiráska.
Obsluha sběrného dvora od Vás úsporku zdarma převezme a
uloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. Zpětný
odběr zářivek pro naše město zajišťuje kolektivní systém
EKOLAMP, který nejen přispívá na náklady provozu
sběrného místa, ale navíc plně hradí veškeré náklady na
přepravu a recyklaci. Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního
rozpočtu část prostředků, které bychom jinak museli použít na
ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné
zářivky nám vynahradí až o 80 % nižší spotřeba elektrické
energie a vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního
prostředí okolo nás.

KONTAKT: 602 396 109 (737 261 680)

Nabídka pronájmu
Volný byt 2+1 v Teplicích nad Metují - Lachov, v patře
rodinného domu, samostatný vchod, částečně zařízený.
Celková plocha cca 65 m2 + terasa 10 m2.
Kontakt: 608 965 587, 777 982 151

Fotbal v Teplicích nad Metují
DOROST
22.8.
Teplice n.M. - Vamberk
5.9.
Teplice n.M. - České Meziříčí
MUŽI
22.8.
Teplice n.M. - Velichovky
5.9.
Teplice n.M. - Mezilesí

14:00
14:00
17:00
17:00

TEPLICKÉ OZVĚNY * Vydává Město Teplice nad Metují
(IČO: 00273139) nákladem 600 výtisků
Kontakt: mhff@teplicenadmetuji.cz.Vychází jako měsíčník.
Odpovědná redaktorka Marie Jirmannová. Reg. č. MK ČR E
11959. Redakční uzávěrka je 15. každého měsíce. Za obsah
článku odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy a fotografie
nevracíme.
Tisk: Centrum služeb Broumov s.r.o., dne 31. 7. 2015
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