Červenec, srpen 2017

ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ

Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují, tel.: +420 491 581 207
Tábor SOPTÍCI 2017 je minulostí

číslo 7,8

www.teplicenadmetuji.cz/ozveny

houkat siréna na poplach. Operační středisko dostalo zprávu o
pádu lezce v oblasti Ozvěny a vyslalo tam dva týmy.

Už je to téměř týden, co jsme sbalili v Dolním Adršpachu
poslední plachtu, poslední provázek, zaplatili faktury a vrátili
se do běžného života. Letošní tábor SOPTÍCI 2017 je již
minulostí. Tábor byl nabitý programem jako nikdy dříve. Pro
děti bylo připraveno mnoho akcí a zážitků a já bych Vám rád
některé představil.
Děti do tábora přijely v pátek 30.7. 2017. Tábor byl postavený
na fotbalovém hřišti v Dolním Adršpachu. Děti bydlely ve
stanech s podsadou. Stravování bylo zajištěno v blízkém
hotelu Javor formou celodenního stravování. Víkend byl ve
znamení seznamování, zabydlení, rošťáren a oblíbených her.

Pokračování na straně 3.

Oznámení

Město Teplice nad Metují každoročně ze svého rozpočtu
podporuje různé aktivity z oblasti kultury, sportu a dalších
zájmových činností. Jelikož rozpočet na rok 2018 bude město
sestavovat již před koncem letošního roku je možné
předkládat žádost o dotaci z rozpočtu města pro rok 2018
nejpozději do 4.10.2017.

Výzva k předkládání žádostí
o poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města
Teplice nad Metují
pro rok 2018
Dotace z rozpočtu města se poskytuje:
1. na finanční podporu sportovních, kulturních, společenských
a dalších akcí
2. jako finanční podpora činnosti spolků, občanských sdružení
a zájmových organizací

3.7. 2017 se neslo v duchu výcviku požárního útoku. Do
tábora přijela hasičská technika a děti měly za úkol se s tím
seznámit. Po obědě je čekalo probuzení do reality. V táboře se
rozhoukala siréna, která hlásila výjezd jednotky. Jednalo se o
požár ve Zdoňově, na který jelo jedno družstvo. Na místě
zjištěn požár malého rozsahu. Děti rozbalily hadice a
s požárem sena si poradily náramně. Na místě provedly
hasební práce, nahlásily operačnímu středisku lokalizaci a
následnou likvidaci.
4.7. 2017 začal klidnou snídaní a rozchodem. Každé družstvo,
každý tým má svůj program. Bohužel hasiči jsou potřeba
kdykoliv a kdekoliv ... Bylo právě 8:45, když začala v táboře

Oprávnění žadatelé:
1. právnická osoba neziskového charakteru (spolky, kluby,
občanská sdružení a další)
2. fyzická osoba, která svou činností přispívá k rozvoji
společenského, kulturního, sportovního života v Teplicích nad
Metují
Termín k ukončení podávání žádostí: 4.10.2017
Podání a přijetí žádosti:
Formulář žádosti se podává v písemné podobě na podatelně
Městského úřadu nebo elektronicky na adresu
epodatelna@teplicenadmetuji.cz
Formuláře jsou k dispozici na městském úřadě a na webových
stránkách města: www.teplicenadmetuji.cz

Zpravodaj města Teplice nad Metují

Mgr. Kamila Bašová
vedoucí hospodářsko-správního odboru
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Pronájem nebytových prostor v č.p. 25 v Teplicích nad Metují
a uzavření nájemní smlouvy s firmou Venkovský lékař s.r.o.
se sídlem Radvanice č.p. 8, zastoupenou MUDr. Ladislavem
Záveským.
Usnesení č. 16/18/2017
Uzavření smlouvy o výpůjčce p.č. 421, vodní plocha, 518 m2,
k.ú. Teplice nad Metují s panem V. J. na období do roku 2042.
Usnesení č. 17/19/2017
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o probíhající
schůzce s manželi M. dne 22.6.2017 ve Stolíně. Dále pak
dohodu, kde se obě strany shodly na závěru, že město
z důvodu mnoha drobných nedorozumění, za které se
protistraně omlouvá, nenaplnilo zcela ustanovení Smlouvy o
budoucí kupní smlouvě ze dne 4.4.2015. Město zajistí úpravu
projektové dokumentace a návrh aktualizace SoSB. Zaměření
a odkup dotčených pozemků bude proveden po úplném
dokončení stavby plotu. Město je připraveno zavázat se
příslibem dokončit stavbu plotu osm měsíců po nabytí právní
moci „stavebního povolení“.
zamítá

Usnesení č. 19
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 26. června 2017
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje
Usnesení č. 01/19/2017
Nařízení města č. 1/2017, O zákazu podomního a
pochůzkového prodeje na území města.
Usnesení č. 02/19/2017
Poskytnutí finančního daru Lince bezpečí, z.s., Ústavní 95,
Praha 1 ve výši 1.700 Kč.
Usnesení č. 03/19/2017
Poskytnutí finančního příspěvku 14.000 Kč formou
veřejnosprávní smlouvy společnosti Post Bellum, o.p.s., Praha
1, Malá Strana, Sněmovní 7 na zajištění akce „Příběhy našich
sousedů“.
Usnesení č. 04/19/2017
Převod finanční částky z finančního fondu PO Základní školy
a Mateřské školy Teplice nad Metují, a to na pořízení
objednávacího zařízení ve školní jídelně v celkové částce
88.600 Kč s DPH a dále na pořízení interaktivní tabule do
mateřské školy v hodnotě 76.200 Kč s DPH.
Usnesení č. 05/19/2017
Zařazení akce Parkovací systém Střmenské podhradí
s rozpočtem 900.000 Kč s DPH do rozpočtu města pro rok
2017.
Usnesení č. 06/19/2017
Rozpočtové opatření č. 8/2017, kterým dochází k navýšení
příjmů i výdajů o 1.859.900 Kč.
Usnesení č. 07/19/2017
Prodej p.č. 511/5, 130 m2, ostatní plocha, k.ú. Zdoňov panu J.
Ř. za cenu kupní 9.862 Kč.
Usnesení č. 08/19/2017
Prodej p.č. 631/10, ostatní plocha, 318 m2, k.ú. Teplice nad
Metují a sepis kupní smlouvy s panem J. D. za cenu kupní
21.080 Kč.
Usnesení č. 0919/2017
Prodej p.č. 631/9, ostatní plocha, 12 m2, k.ú. Teplice nad
Metují a sepis kupní smlouvy se S. K. a M. K. za cenu kupní
2.720 Kč.
Usnesení č. 10/19/2017
Nabytí p.č. 33/3, zahrada, 126 m2, k.ú. Teplice nad Metují od
V. Š. za cenu 7.560 Kč.
Usnesení č. 11/19/2017
Nabytí p.č. 786, ostatní plocha, 46 m2, k.ú. Teplice nad Metují
od V. W., za cenu 2.760 Kč.
Usnesení č. 12/19/2017
Realizaci projektu „Podpora školy formou projektů
zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“, název
projektu „Učíme se v Teplicích“ v ZŠ a MŠ Teplice nad
Metují.

Usnesení č. 18/19/2017
Poskytnutí finančního
Dřevařská 332.

daru

Oblastní

charitě

Trutnov,

revokuje
Usnesení č. 19/19/2017
Usnesení č. 08/13/2016 ze dne 05.09. 2016.
zrušuje
Usnesení č. 20/19/2017
Nařízení města Teplice nad Metují č. 1/2014
Teplice nad Metují 28. června 2017
Milan Brandejs, starosta
Mgr. Radim Války, místostarosta
Nabízíme Vám k pronájmu nebytové prostory v centru
města, ul. Zámecká, čp. 32, Teplice nad Metují (bývalá
cukrárna). Nebytové prostory se nacházejí v přízemí
bytového domu, užitná plocha cca 63 m², vchod přímo z ulice,
výloha, sociální zázemí (WC, umyvadlo). Objekt je vhodný
pro prodejny, služby a malé výrobny, atd.
Další informace
p. Zápotočný, tel.: 491 581 201.

NABÍDKA STAVEBNÍCH POZEMKŮ

Město Teplice nad Metují nabízí k prodeji pět
stavebních pozemků v ulici Za Školou za cenu od
250 000,-Kč za jednu parcelu. V případě zájmu
volejte p. Oldřicha Schejbala, tel.: 607 917 435
Město Teplice nad Metují nabízí k prodeji
stavební pozemek na Horních Teplicích č. 137/1
o výměře 1137m2. Pro bližší informace volejte p.
Oldřicha Schejbala, tel.: 607 917 435
Nabízíme Vám k pronájmu dva nebytové prostory v
centru města, nám. Aloise Jiráska, čp. 279, Teplice nad
Metují. 1) v přízemí domu, užitná plocha cca 40 m², vchod
přímo z ulice, výloha, parkování před provozovnou, sociální
zázemí (WC, umyvadlo), teplá a studená voda, centrální
vytápění s vlastním měřením, (bývalá Diakonie). 2) v přízemí
domu, užitná plocha cca 27 m², vchod z ulice, parkování před
provozovnou, sociální zázemí (WC, umyvadlo), teplá a
studená voda, centrální vytápění s vlastním měřením, (bývalá
provozovna masáží.
Objekty jsou vhodné pro prodejny, služby a malé výrobny, atd.
Další informace p. Zápotočný, tel.: 491 581 201.

bere na vědomí
Usnesení č. 13/19/2017
Informaci z MFČR a ekonomického odboru Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje o propočtu limitu fiskálního pravidla
pro město Teplice nad Metují, jehož dluh je aktuálně
k průměru příjmů na 6 %.
Usnesení č. 14/18/2017
Rozpočtové opatření č. 7/2017, kterým dochází k navýšení
příjmů i výdajů o 1.000 Kč.
Usnesení č. 15/18/2017
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měl u sebe další pomocníky k případnému transportu či
ošetření.
Výsledek: všichni zranění byli v bezpečí a já spokojený, že
vše klaplo.
Fotky a videa uveřejníme na FB stránkách Hasiči města
Teplice nad Metují.
Dovolte mi na závěr poděkovat všem, kteří přispěli svým
časem, penězi či čímkoliv dalším.
Poděkování patří jednotkám: JSDH Meziměstí, JSDH
Hynčice, JSDH Jetřichov, JSDH Česká Metuje, JSDH
Adršpach, JSDH Broumov a JSDH Police nad Metují. Báňské
záchranné službě Odolov, Sanitkám Police nad Metují.
Dále sponzorům:
Hauk s.r.o., Continental automotive
Adršpach a Ondřej Hrivnák.
Velké díky patří firmě CLV Pardubice za letovou ukázku a
vojákům z 14. Pluku logistické podpory.
Dále patří poděkování Městu Teplice nad Metují za poskytnutí
prostor a finančního daru.
Poděkovaní putuje i na Královéhradecký kraj za finanční
podporu SDH Teplice nad Metují.
A jako poslední bych rád poděkoval obci Adršpach za
neocenitelnou pomoc po celou dobu tábora.
DĚKUJEME

! OZNÁMENÍ !
Všechny ordinace společnosti Medica – Langer s.r.o.
(Broumov, Police nad Metují, Teplice nad Metují) budou
v době letních prázdnin otevřeny bez omezení. Ordinující
lékař ani zdravotní sestra nebudou v této době čerpat
zákonnou dovolenou. V případě výjimečné dovolené je
k dispozici kvalifikovaná náhrada. Všechny případné změny
budou včas oznámeny na našich webových stránkách
(www.medica-langer.cz).
Všem našim pacientům přejeme krásné a pohodové léto.
Salve, Dr. Langer

Tábor SOPTÍCI 2017 je minulostí. Pokračování ze str. 1
V 8:48 opět v táboře zazněla siréna a operační středisko
„zvedá“ další dva týmy, aby zajistily místo pro přistání
vrtulníku LZS.
Všechno bylo připraveno, lezce se podařilo za pomoci skalní
záchranné služby sundat dolů. Byla provedena nezbytná
předlékařská ošetření a zraněná osoba transportována k místu
přistání. V dálce již byl slyšet motor vrtule, opravdu se během
chvíle nad hlavou dětí objevil vrtulník z Centra leteckého
výcviku (CLV) v Pardubicích, který simuloval náš známý
vrtulník LZS HK.
Dýmovnice byla zapálena a vrtulník tak naveden na přistání.
Úkol splněn, lezec zachráněn …
Děti v úžasu sledovaly, jak se dotáčí vrtule a netrpělivě
čekaly, až budou moci dovnitř. Pilot CLV to umožnil, děti
mohly do vrtulníku a následovala přednáška o stroji.
Další překvapení na obzoru - ti pozornější slyšely další zvuk.
Na horizontu u místa přistání se objevila vojenská auta. Přijeli
vojáci ze 14. Pluku logistické podpory v Pardubicích. Děti
naskákaly do vojenské tatrovky a jelo se zpět do tábora, kde
následovala ukázka vybavení a výstroje jednotky z Pardubic a
potom i ukázka bojového umění MUSADO a dále ukázka
silničního přepadu vozidlem T 810. Myslím, že tento den byl
pro mnohé dost náročný .
Další dny se nesly v podobném duchu. Děti měly ostré
výjezdy, které pro ně připravili hasiči z Teplic nad Metují.
Všechny tyto akce byly časově hrozně náročné a jsem rád, že
vše klaplo, jak bylo plánováno.
Další dny děti zkusily pátrat po ztracených osobách společně
s Policii ČR, proběhla i stezka odvahy. Noční zásahy nebyly
výjimkou, jako např. nehoda motocyklu v Horním Adršpachu
či požár skládky v Teplicích nad Metují.
V pátek 7.7. 2017 dorazil do tábora hasičský Land rover
z Police nad Metují, posádka dětem ukázala vybavení, které
používá při dopravních nehodách.
V 9:30 operační středisko dostalo informaci o dopravní
nehodě v Adršpachu. V táboře zazněla siréna a 2 týmy
společně s jednotkou z Police nad Metují vyrážejí na hlášenou
dopravní nehodu v Horním Adršpachu.
Na místě zjistili náraz osobního automobilu do sloupu a ve
vozidle 4 zraněné osoby ... a děti zachraňovaly .
Finále našeho tábora bylo v sobotu. Jednalo se o výbuch a
následný požár kina v Teplicích nad Metují. Příprava
probíhala od samého rána. Bylo nutné připravit prostor,
namaskovat zraněné, kterých bylo téměř ke třiceti. V 9:15
bylo vše připraveno a mě nezbylo nic jiného než vyhlásit
v Adršpachu poplach.
V 9:28 přijela celá kolona, celý tábor, do Teplic ke kinu a byl
zahájen zásah. Bylo nutné postavit evakuační stan, kde
docházelo k třídění raněných a postupnému odsunu raněných
do zdravotnického zařízení. Do kina bylo vysláno 8 týmů.
Každý z nich měl svoji oblast, kterou prohledal. Každý tým

Robert Mikuláš
starosta SDH Teplice nad Metují

Školní výlet 4. B

Děti ze 4. B z Teplic nad Metují se vydaly 29.5. 2017 –
30.5.2017 přes Teplické skály na Bischofstein.
Cestou jsme hráli hry a navštívili rozhlednu Čáp. Když jsme
přišli na Bischofstein,tak jsme se ubytovali a šli si vyzkoušet
lezení na skálu.
Připravil to pro nás p. Kolínský. Večer, po dobré a vydatné
večeři, jsme si rozdělali oheň- kluci nanosili dříví- a zpívali
jsme písničky. Pan ředitel nás doprovázel na kytaru.
Další den jsme začali rozcvičkou a po výborné snídani jsme
vylezli na Kočičí hrad. Potom jsme se vydali kolem jezírka a
přes Kamenec na cestu domů. Počasí se vydařilo a výlet se
nám všem moc líbil.
Alexandra Báčová a Anna Poláková / žákyně 4.B /

Tenisový turnaj dvouher

Ve středu 5.7. se konal ve Sportcentru v Teplicích nad Metují
tenisový turnaj dvouher jen pro občany Teplic nad Metují.
Do turnaje se přihlásilo 13 tenistů, ze kterých se ale nakonec
mohlo zúčastnit turnaje jen 9.
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Návštěva záchranné stanice

Hráči byli rozděleni do dvou základních skupin, z nichž
nejlepší dva postoupili do finálové skupiny o 1-4. místo a
zbytek nepostoupivších se utkali o umístění. Cílem bylo, aby
si každý zahrál co nejvíce zápasů a tak se herní systém dělal
takzvaně nakoleni.
Turnaj vyhrál bez jediné prohry Tomáš Mucha, na druhém
místě skončil Josef Cibulka, který proháněl o dost mladší
hráče a nakonec jen vítěz turnaje Josefa porazil. Nejhezčí
zápas na turnaji nakonec rozhodl o třetím místu, ten vyhrál
Zdeněk Fichtner ml. a skončil tak před Jakubem Šimonem,
který skončil na čtvrtém místě.
Je potřeba poděkovat všem zúčastněným a těšit se, že se opět
sejdeme a zahrajeme si.
Konečně pořadí:
1. Tomáš Mucha
2. Josef Cibulka
3. Zdeněk Fichtner ml.
4. Jakub Šimon
5. Marian Horák
6. Michael Moravec
7. Martin Oubrecht
8. Ludvík Jánský
9. Milan Hejnyš

Každý rok před Vánoci probíhá v naší základní škole tradiční
jarmark. Dětem z druhé třídy se prodejem vlastních výrobků
podařilo vydělat přes jeden tisíc korun.
Dohodli jsme se, že výdělek použijeme jako dárek pro
dočasné či stálé obyvatele záchranné stanice ZO ČSOP JARO
Jaroměř.
Před koncem školního roku, ve čtvrtek 22.6., jsme vyrazili
vlakem směr Jaroměř. V Jaroměři nás čekala náročná cesta
přes celé město, nejen proto, že je to pěkná dálka, ale také
proto, že ten den byl nejteplejší z onoho týdne. Ale zvládli
jsme to a do záchranné stanice zdárně dorazili.

Tomáš Mucha

Tradice a líný tenis

Slečna průvodkyně a pan průvodce z řad pracovníků stanice
nás provedli celým areálem. Seznámili nás s jejími obyvateli,
mezi které patří např. různé druhy sov, draví ptáci, volavky a
jiní vodní ptáci, pěvci, veverky, netopýři, ježci, divocí králíci,
zajíci, želvy, ale také třeba polární liška. Potkali jsme se velmi
zblízka se dvěma černými čápy z Adršpachu. Viděli jsme i
mláďata bílých čápů, která vyvedl pár zraněných rodičů.
Mláďata se na rozdíl od rodičů budou moci vrátit do volné
přírody. Prohlédli jsme si také hmyzí hotely a rybníček s jeho
rozmanitými živočichy.
Setkali jsme se s netopýrem, který měl zlomené křídlo,
s mládětem ježka, divokého králíka a káněte.
Když se návštěva chýlila ke konci, předali jsme našemu
průvodci nejen finanční přilepšení pro pacienty, ale také
obrázky chráněných živočichů, které děti samy nakreslily.
Po návštěvě záchranné stanice už víme, jak se chovat
v blízkosti zvířat v záchranné stanici i ve volné přírodě, jaké
jsou nejčastější příčiny zranění volně žijících živočichů, jak
lze těmto zraněním předcházet a jak se zachovat v případě, že
zraněné zvíře sami nalezneme.
Před odjezdem z Jaroměře jsme si dopřáli sladkou chladivou
odměnu, kterou si děti opravdu zasloužily, a plni zážitků se
vydali na cestu domů.

Tradice a líný tenis u nás v Teplicích n.M. se začíná společně
rozvíjet. Takový malý důkaz sílící koexistence byl i turnaj
smíšených dvojic, který se odehrál v sobotu 15. července na
kurtech místního volejbalového oddílu.

Překvapením nebyl vítězný pár Michaely a Petra
Schejbalových, jejichž několik let trvající sportovní
superiorita je obdivuhodná, ale talentovaný sourozenecký pár
Natálie a Marka Hemských, který v kvalitně obsazeném
turnaji obsadil místo druhé. Na třetím místě skončil pár Radka
Hemská a Petr Šubrt, a aby toho nebylo málo, tak nejmladší
účastník turnaje David Hemský vytvořil dvojici s Emílií
Ježkovou, jejichž výkon sice na starší soupeře ještě nestačil,
ale je rozhodným příslibem do budoucna.

K. Čadílková

13. regionální zahrádkářská výstava
v Teplicích nad Metují

Milan Ulrich

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
v Teplicích nad Metují pořádá na počest 60. výročí založení
Českého zahrádkářského svazu ve spolupráci s územním
sdružením ČZS okresu Náchod a Městem Teplice nad Metují
okresní 13. regionální zahrádkářskou výstavu ve dnech
1. – 3. září 2017.
Na výstavě budou expozice zahrádkářských organizací okresu
Náchod, specializovaných organizací citrusářů, kaktusářů,
bonsajistů, květinářů a dalších partnerských organizací.
Neméně zajímavé ukázky prací historických řemesel. Po celou
dobu výstavy Vám bude k dispozici zahrádkářská poradna.

Volejbal pro nejmenší

Ve středu 21.6. do Teplic nad Metují zavítali volejbaloví
nadšenci z oddílu Volejbal Červený Kostelec a pod vedením
Mgr. Tomáše Jiráska uspořádali pro žáky prvního stupně
volejbalový camp. Tento camp byl zaměřen na tvz. barevný
volejbal, což je jakási méně náročná forma volejbalu, která má
primárně bavit a vzbudit v dětech zájem o tento krásný sport.
Myslím, že u našich žáků byl tento efekt splněn.
Ukázku najdete na adrese:
https://www.youtube.com/watch?v=X00D4lkhAQE

T. Hamberger

-4-

Město Teplice nad Metují za podpory Královéhradeckého kraje pořádá

34. mezinárodní

horolezecký
filmový

festival

24. – 27. 8. 2017
teplice nad metují
–
–
–
–
–
–
–

Soutěžní projekce 40 filmů z celého světa
Výstava fotografií Radka Jaroše
Hosté festivalu: Peter Hámor, Michal Sabovčík, Martin Stráník, Vojtěch Dvořák
Koncerty: Sto zvířat, Laura a její tygři, Synové výčepu, Heebie Jebbies, Sunday Jam,Band-a-SKA.
Rock Point Boulderzávody, Ocún High Jump, venkovní projekce na hřišti, Běh Teplickými skalami, lezení pro veřejnost, Věšák,
Jóga, Trickline, Pletení hlav, Spára, Širočina
Bohoslužba za zemřelé horolezce
Losování o věcné ceny

www.horolezeckyfestival.cz
Generální partner festivalu

Foto: Pepe Piechowicz, tisk Ofset a.s. Úpice

Partneři
festivalu

www.redpointteam.cz
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(8.10–9.20), Adršpach (8.25–9.30), Zdoňov
(8.40–10.30), Vernéřovická studánka (8.50–11.00),
Bohdašín (9.05–11.30), Honský Pas (9.15–11.40), Amerika
(9.30–12.30), Slavný (9.50–13.00), Martínkovice (10.05–13.15), Božanov
(10.20–14.00), Machov (10.40–15.00), Žďárky (11.00–16.00), Vysoká Srbská
(11.10–16.10), Nízká Srbská (11.20–16.30), Bělý (11.30–16.50), Suchý Důl (11.40–17.00),
Hlavňov (11.50–17.15), Hvězda (12.00–17.45), Pěkov (10.00–18.00), Ostaš (10.10–18.15), Dědov
(10.20–18.30), Bišík (10.30–19.00), Teplice nad Metují (10.00–19.30).

Tisk Ofset a.s.
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IVAN HLAS

16. 9. 2017 / koupaliste teplice nad metují
odpoledne vystoupí kapely
, Prehmat Liberec a slavenáci
podrobnosti na www.ta33.cz a facebooku

Otevřeno od 8 do 18 hodin, v neděli do 16 hodin.
Vstupné Kč 50,-, děti do 15 let zdarma – platí po celé tři dny

program:
Expozice zahrádkářských organizací okresu Náchod, specializovaných organizací
citrusářů, kaktusářů, bonsajistů, květinářů, denně hudební koncerty, odborná poradna,
prodej zahrádkářských potřeb, rostlin a mnoho zajímavého zboží. Ukázky historických
řemesel, řezbáři, ukázky dálkově řízených modelů a mnoho dalších zajímavostí.
Doprovodné programy:
pátek – 13 – 18 hodin – Klapeto
neděle – 10 – 15 hodin – Modeus
sobota – 8.30 průvod s mažoretkami městem
13 hodin – dálkově řízené modely
9 – 12 hodin – dechovka Stavostrojka
- vystoupení mažoretek
13 – 18 hodin – country Trutnov
změna programu vyhrazena

Bohatý

pořádaná na počest 60. výročí založení ČZS

v Základní škole a přilehlém parku

13. REGIONÁLNÍ
ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA
1. - 3. září 2017
TEPLICE NAD METUJÍ

Český zahrádkářský svaz
Základní organizace Teplice nad Metují,
Územní sdružení Náchod
a Město Teplice nad Metují

TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY
V přilehlém parku stánkový prodej zahrádkářských potřeb,
rostlin a mnoho dalšího, bude zde předvádět své umění řezbář
motorovou pilou. Denně hudební koncerty, odborná poradna,
prodej zahrádkářských potřeb. Ukázky historických řemesel,
atrakce pro děti.

Pro cyklisty jsou připraveny letos trasy Cyklo 30 km, Cyklo
50 km. Nově přidáváme Cyklo 70 km.
Nově se stáváme součástí POHÁRU ZDRAVÍ
tedy součástí dalších pochodů konaných v České
republice. Jedná se o například o pochody: Jede
Kudrna okolo Brna – IML ● 48. ročník,
Třemošenská 50 ● 45. ročník, Tišnovská 50 ●
45. ročník. Celý pohár zastřešuje firma
VITAR.cz, takže startující jako bonus dostanou
na speciální občerstvovací stanici občerstvení z produkce této
firmy.
A jelikož se celý pochod začíná ubírat směrem ke zdravému
životnímu stylu, nově zavádíme jako další novinku stánek se
zdravým občerstvením, který bude umístěn na koupališti po
celou dobu pochodu. Stánek bude svým sortimentem
zajišťovat obchod Mlsná Farmářka.
Pro všechny účastníky bude v areálu koupaliště připraven
doprovodný program, kde budou hrát živé country kapely.
Zahrají tradiční Slaveňáci, od 16:00 hodin IVAN HLAS a
večer rock'n'rollová kapela PŘEHMAT LIBEREC. Pro
maminky bude opět přítomna výtvarná dílna Bosorka a pro
děti skákací hrad, prolézačky, malá železnice a malování na
obličej.
Pokud tedy máte chuť strávit příjemné chvíle v krásném
prostředí Adršpašsko-teplických skal, neváhejte a přijďte se
přihlásit ke startu 28. ročníku 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

Doprovodný program:
Pátek 2.9. 13:00 – 18:00 hod. Klapeto
Sobota 3.9.

8:30 hod. průvod městem s mažoretkami
9:00 - 12:00 hod. Stavostrojka
13:00 - 18:00 hod. Country Trutnov

Neděle 4.9. 10:00 – 16:00 hod. Modeus – Nývlt
od 13:00 hod. dálkově řízené modely
Výstava bude otevřena denně od 8 do 18 hodin v neděli
pak do 16 hodin. Vstupné 50,-Kč, děti do 15 let zdarma,
vstupenka platí po celou dobu konání výstavy.
Přijďte se podívat, nabízíme Vám program i na celý den
s prohlídkou našich pískovcových skal. Celý východočeský
region včetně polského příhraničí Vám nabízí mnoho
zajímavostí kulturních i odborných.
V případě Vašeho zájmu o bližší informace včetně ubytování
se na nás obraťte: e-mail: grohovi@tiscali.cz, tel.:
603 541 225. Srdečně zvou pořadatelé.
Obracíme se na všechny spoluobčany – pokud víte nebo máte
něco zajímavého a pěkného – prosíme o zapůjčení na výstavu,
exponáty budou přijímány ve čtvrtek 1. září po celý den.
Uvítáme též šikovného aranžéra, který by byl ochoten
spolupracovat na přípravě výstavy. Budeme rádi i když nám
pomohou dobrovolníci s pořadatelskou službou – ozvěte se na
výše uvedený kontakt.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Groh Luděk, ředitel výstavy

Své „ANO“ si řekli
dne 24. června 2017 na rozhledně Čáp
Jan Hejzlar a Lenka Fučíková,

TEPLICKO-ADRŠPAŠSKÁ 33

Turistický pochod – pochod pro radost.
Letos 16. září 2017 to bude již po osmadvacáté, co se
v prostředí Teplicko – adršpašských skal půjde turistický
pochod Teplicko-adršpašská 33.

dne 1. července 2017 na hradě Bischofstein
David Grimm a Jana Maršíčková,
dne 7. července 2017 v obřadní síni
Petr Hromádko a Michaela Pacáková,

Start a cíl bude umístěn na koupališti
v Teplicích nad Metují.
Start bude průběžný, od 7:00 do 10:00
hodin.
(start 50 km trati od 6:00 hodin.).
Pro pěší účastníky připraveny letos trasy TA 50 km, TA33
km, TA25 km, TA16 km až po trasu pro maminky s dětmi
doplněnou o Dětský Pohádkový Les v délce 6-8 km.

dne 7. července 2017 na břehu jezírka na Bischofsteině
Miloš Jansa a Dana Halmová,
dne 7. července 2017 v obřadní síni
Vítězslav Forman a Věra Koldová,
dne 8. července 2017 ve Zdoňově
Jiří Voříšek a Lucie Semeráková,

Nově přidáváme trasu NABOSO v délce cca 17 km. Bosý
skupinový výlet bude provázet zkušený instruktor, který
zajistí
též
průběžný
výklad.
S sebou
doporučujeme tašku/batoh na boty. Kromě krás přírody
(znovu) poznají Vaše chodidla chůzi po nejrůznějších
materiálech (přírodní akupresura) – v minimální míře dlažba,
asfalt, štěrk; hlavně půjde o přírodu, tedy lesní směs (to zní
jako sirup J), pískovcové skály, písek, tráva, mech, voda,
klády… Vyzkoušíme si i zouvání nohama (v místě startu), běh
naboso, balanční cviky, cviky Rovné paty a Skokan dle Dr.
Larsena, zkusíme nohama složit mozaiku či házet šiškou na
cíl. Půjdeme rychlostí cca 2-2,5 km/h vč. drobných pauz, bez
delších zastávek, jízda lodičkou jen pokud to budeme časově
stíhat.

dne 17. července 2017 ve Zdoňově u kapličky
Antonín Jablonský a Yvonne Arika Nehasilová.

Novomanželům přejeme hodně štěstí !!!
…………………………………………………………………
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Faleristika Teplic nad Metují a okolí
40. pokračování

Horolezecká jara v Adršpachu

Po celkem dobře zvládnutém III. celostátním srazu horolezců
v Adršpachu v roce 1964 se rozhodli organizátoři v setkávání
pokračovat, a proto již napřesrok, v roce 1966, byl uspořádán
podobný sraz s názvem „Horolezecké jaro v Adršpachu“.
První ročník se konal ve dnech 5.-9. května 1966 a uspořádal
jej Okresní výbor svazu tělesné výchovy v Náchodě –
horolezecká sekce. Od roku 1966 byly tyto srazy horolezců
pořádány vždy na začátku května pravidelně po mnoho let. V
pozdějším období již organizaci srazů zajišťoval HO
Adršpach, ale poslední ročníky již byly pod taktovkou
Horolezeckého svazu OV ČSTV Náchod. Postupem času se
však začala vytrácet oficiální forma a srazy se stávaly
víceméně volnějším setkáváním horolezců.
V každém případě to byly akce, při kterých se sjíždělo do
Adršpachu mnoho horolezců, aby zde odstartovali další
lezeckou sezonu. Přes den byly podnikány četné výstupy na
skalní věže a večer v místních hospůdkách se vyměňovala
nejen štamprlata, ale také zkušenosti a zážitky z lezení.

Do místní faleristiky přispěli organizátoři Horolezeckých jar
celou řadou pamětních, povětšinou plastových, plaket a
přívěsků. Zpočátku měly nejen různé barvy, ale také tvar.
Povětšinou na nich byl plasticky zhotoven nějaký reliéf skal,
opis Horolezecké jaro - Adršpach, pořadové číslo ročníku a
letopočet. V pozdější době se pro tento účel vyráběly tyto
drobné památky ve tvaru horolezecké skoby.
Petr Hnyk

Kultura v okolí

Hronov:
20.10. Líbánky na Jadranu (Jiráskovo divadlo)- předprodej
od 10.7.2017
21.11. v 19:00 hod. Úsměvy Iva Šmoldase (Jiráskovo
divadlo)
6.12. v 19:00 hod. Koncert Janka Ledeckého – Vánoční
turné 2017 v doprovodu Nosticova kvarteta – předprodej
zahájen (Jiráskovo divadlo)
Police nad Metují:
11. – 13.8. – Kvíčerovská pouť
Červený Kostelec:
16. – 20.8. - 63. Mezinárodní folklorní festival

KOUPÍM STARÉ PIVNÍ LAHVE A SKLENICE S NÁPISY
ZRUŠENÝCH PIVOVARŮ. SBĚRATEL, TEL. 732 170 454
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 24. 7. 2017

Suchý Důl:
2.9. od 14:00 hod.- Dunění rockových tamtamů IX
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