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ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ

Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují, tel.: +420 491 581 207

číslo 7,8

www.teplicenadmetuji.cz/ozveny

Desátý jubilejní ročník tábora
SOPTÍCI je za námi a my už pomalu

začneme plánovat ročník 11…..
Chci poděkovat všem, co se na táboře
podíleli, ať už přímo s dětmi v táboře nebo
při ukázkách techniky, tak i těm
NEVIDITELNÝM v pozadí co pomáhali s přípravou stanů ,
při stavbě tábora, připravovali zásahy a podobně. Všechno je
to velice náročné na čas a někdy toho času není příliš.
Děti si užily spoustu zábavy a dobrodružství. Rozvinuly
schopnost pomoci druhému v nouzi, zkusily si jak správně
podat první pomoc a i Ti nejmenší zvládli lehce masáž srdce.
Věřím, že z každého táborníka bude dobrý záchranář. Za sebe
mohu říci, že rodiče mohou být na své malé záchranáře pyšní.
Takže pokud se Vám s námi líbilo, tak pojďte za rok znovu...
Těší se na vás hasiči s Teplic nad Metují a SOPTÍCI 2019.

Na samotný závěr mi dovolte poděkovat jednotkám a
hasičům:
JSDH Meziměstí, SDH Hynčice, JSDH Jetřichov, JSDH
Česká Metuje, JSDH Adršpach, SDH Broumov, JSDH Police
nad Metují a nesmím opomenout jednotku z Teplic nad
Metují….děkujeme 
Sponzoři: Hauk s.r.o., Continental automotive Adršpach ,
Skály
s.r.o.,
manželé
Rudolfovi
a
Jaroslav
Leppelt….děkujeme. Dále patří poděkování městu Teplice
nad Metují za poskytnutí technických prostředků a finančního
daru, který je zahrnut v příspěvku na celoroční činnost.
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.
Robert Mikuláš, starosta SDH Teplice nad Metují

Oznámení

Město Teplice nad Metují každoročně ze svého rozpočtu
podporuje různé aktivity z oblasti kultury, sportu a dalších
zájmových činností. Jelikož rozpočet na rok 2019 bude město
sestavovat již před koncem letošního roku je možné
předkládat žádost o dotaci z rozpočtu města pro rok 2019
nejpozději do 12.10.2018.

Výzva k předkládání žádostí
o poskytnutí veřejné podpory z rozpočtu města
Teplice nad Metují
pro rok 2019
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
Oprávnění žadatelé:
1. právnická osoba neziskového charakteru (spolky, kluby,
občanská sdružení a další)

Zpravodaj města Teplice nad Metují
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2. fyzická osoba, která svou činností přispívá k rozvoji
společenského, kulturního, sportovního života v Teplicích nad
Metují

Broumov za pobyt občanů Teplic nad Metují v Domově pro
seniory v Broumově podle skutečného počtu odbydlených dnů
na základě čtvrtletního vyúčtování.
Usnesení č. 12/25/2018
Podpis dodatku nájemní smlouvy ze dne 01.01.1992 o užívání
nebytových prostor v č.p. 218 a č.p. 220 Střmenské podhradí.
Usnesení č. 13/25/2018
Nabytí pozemků od P. M. p.č. 577/4, ostatní plocha, 75 m2,
p.č. 282/4, zahrada, 664 m2, p.č. 283/9, zahrada, 818 m2, p.č.
283/6, zahrada, 76 m2, p.č. 287/13, ostatní plocha, 2.239 m2,
p.č. 287/8, ostatní plocha, 105 m2, p.č. 287/9, 8 m2, ostatní
plocha, p.č. 287/10, 19 m2, ostatní plocha, vše k.ú. Dolní
Teplice za cenu kupní 160.160,-Kč se zřízením bezplatného
věcného břemene vymezeného dle smlouvy o smlouvě
budoucí ze dne 28.11.2017 Čl. 2 bod 6.
Usnesení č. 14/25/2018
Provést z Programu obnovy venkova opravu cesty Na Výsluní
a příjem dotace od Královéhradeckého kraje z Programu
obnovy venkova ve výši 163.000,- Kč.
Usnesení č. 15/25/2018
Provést opravu cesty na Kamenci – část ul. Nerudova v roce
2018 v úseku od Záleských po parkoviště pod sjezdovkou.
Usnesení č. 16/25/2018
Informaci o dalších nákladech souvisejících s vodovodem a
kanalizací pro ATC Bučnice.
Usnesení č. 17/25/2018
Firmu Jan Fišer, Karolíny Světlé 739, Hronov jako dodavatele
na opravu zábradlí na vyhlídku Střmen a podpis smlouvy o
dílo s maximální cenou 30.000 Kč.
Usnesení č. 18/25/2018
Firmu MYŠKA STAVBY s.r.o., Nádražní 68, Teplice nad
Metují s nabídkovou cenou 1.994.291,- Kč bez DPH jako
dodavatele stavebních úprav Sklady Technických služeb
Teplice nad Metují – 2. etapa a podpis smlouvy o dílo.
Usnesení č. 19/25/2018
Jako dodavatele opravy střechy stodoly v městském dvoře
firmu ROOT –Robert Otruba, Čapkova 263, Teplice nad
Metují, s nabídkovou cenou 468.000,-Kč včetně DPH a
schvaluje uzavření smlouvy.
Usnesení č. 20/25/2018
Jako dodavatele opravy střechy na domech č.p. 271, 272 a 273
na Náměstí Aloise Jiráska, Teplice nad Metují firmu ROOT Robert Otruba, Čapkova 263, Teplice nad Metují,
s nabídkovou cenou 197.480,- Kč včetně DPH a schvaluje
uzavření smlouvy.
Usnesení č. 21/25/2018
Jako dodavatele na akci Odbahnění nádrže v Lachově firmu
POPR spol. s.r.o., Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové za
cenu 386.000,- Kč bez DPH.
Usnesení č. 22/25/2018
Příjem dotace na akci Odbahnění nádrže v Lachově
z programu 11531-Operační program životní prostředí 20142020 ve výši 261.416,-Kč v roce 2018 a 216.485,41 Kč v roce
2019, celkem 477.901,41 Kč.
Usnesení č. 23/25/2018
Prodej p.č. 203/7, 282 m2, trvalý travní porost, k.ú. Dědov T.
Š. za cenu kupní Kč 30.200,- Kč s podmínkami smlouvy.
Usnesení č. 24/25/2018
Prodej p.č. 90/2, 310 m2, k.ú. Javor u Teplic nad Metují a
uzavření kupní smlouvy s panem J. Z. za cenu kupní 33.000,Kč.
Usnesení č. 25/25//2018
Prodej st.p.č. 146/6, 102 m2, zbořeniště, k.ú. Zdoňov
odměřeného GP č. 250-498/2017 paní J. V. za cenu kupní
12.200,-Kč.

Termín k ukončení podávání žádostí: 12.10.2018
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

Mgr. Kamila Bašová, vedoucí hospodářsko-správního odboru
Teplice nad Metují

Usnesení č. 25
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 25. června 2018
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje
Usnesení č. 01/25/2018
Závěrečný účet města Teplice nad Metují za rok 2017 včetně
Zprávy o výsledku hospodaření města Teplice nad Metují za
rok 2017, kterou zpracovala auditorská firma C.P.A. Audit,
spol. s r.o. se sídlem Liberec 14, U Hájovny 1022
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez
výhrad.
Usnesení č. 02/25/2018
Účetní závěrku města Teplice nad Metují sestavenou ke dni
31.12.2017 včetně výsledku hospodaření obce za účetní
období 2017.
Usnesení č. 03/25/2018
Účetní závěrku PO ZŠ a MŠ Teplice nad Metují sestavenou
k 31.12.2017 a převod výsledku hospodaření výši 129 615,49
Kč do rezervního fondu.
Usnesení č. 04/25/2018
Rozpočtové opatření č. 5/2018 kterým dochází k navýšení
příjmů i výdajů shodně o 743.340 Kč.
Usnesení č. 05/25/2018
Zprávu o inventarizaci majetku města Teplice nad Metují za
rok 2017.
Usnesení č. 06/25/2018
Poskytnutí finančního daru Lince bezpečí, z.s., IČ: 61383198
ve výši 1.700 Kč.
Usnesení č. 07/25/2018
Poskytnutí finančního daru pro Police Symphony Orchestra,
z.s. ve výši 30.000 Kč.
Usnesení č. 08/25/2018
Uzavřít s VAK, a.s., Kladská 1521, Náchod o poskytnutí
dotace ve výši 1.018.858 Kč na akci „Teplice nad Metují –
Kemp Bučnice, prodloužení vodovodu a kanalizace“
s termínem převodu částky až po nabytí právní moci
stavebního povolení.
Usnesení č. 09/25/2018
Uzavření smlouvy o zápůjčce ve výši 3.600.000 Kč s VAK,
a.s., Kladská 1521, Náchod na akci „Teplice nad Metují –
Kemp Bučnice, prodloužení vodovodu a kanalizace“.
Usnesení č. 10/25/2018
Uzavření smlouvy o převodu investorství ke stavbě „Teplice
nad Metují – Kemp Bučnice, prodloužení vodovodu a
kanalizace“ s VAK, a.s., Kladská 1521, Náchod.
Usnesení č. 11/25/2018
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace Centru
sociálních služeb Naděje Broumov, Jiráskova 139, 550 01
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Informaci o uzavření dodatku smlouvy o zabezpečení
přezkoumání hospodaření města Teplice nad Metují za rok
2018 s auditorskou firmou C.P.A. Audit, spol. s.r.o. se sídlem
Liberec 14, U Hájovny 1022.
Usnesení č. 41/25/2018
Informaci o dalších nákladech souvisejících s vodovodem a
kanalizací pro ATC Bučnice.
Usnesení č. 42/25/2018
Žádost p. D. P. o pronájem části p.č. 511/2, k.ú. Zdoňov.
Usnesení č. 43/25/2018
Umístění předzahrádky u hotelu Střelnice v době od 01.04. do
30.10. dle žádosti, s platností usnesení do 30.10.2023.
Usnesení č. 44/25/2018
Zastupitelstvo města bere na vědomí jmenování Štefana Szabó
do funkce velitele výjezdové jednotky SDH Teplice nad
Metují od 01.07.2018.
Usnesení č. 45/25/2018
Dopis pana K. a schvaluje po projednání názor redakční rady a
starosty a souhlasí s neuveřejněním uvedeného článku
v Teplických ozvěnách.
pověřuje
Usnesení č. 46/25/2018
Starostu Milana Brandejse převodem listinných akcií VAK,
a.s. Náchod ve vlastnictví města na zaknihované akcie vedené
elektronicky v souladu s požadovaným postupem tak, aby
město Teplice nad Metují neztratilo práva akcionáře a nebyly
prohlášeny za neplatné.
ukládá

Usnesení č. 26/25/2018
Směnu p.č. 146, 15.927 m2, lesní pozemek, k.ú. Teplice nad
Metují ze svého vlastnictví za p.č. 231/1, p.č. 231/2, části p.č.
224/1 a část p.č. 224/6 v k.ú. Teplice nad Metují z vlastnictví
Římskokatolické farnosti s doplatkem ve výši 180.360,- Kč.
Usnesení č. 27/25/2018
Směnu pozemků p.č. 496/2, 205 m2, trvalý travní porost, p.č.
1274/17, 306 m2, ostatní plocha, p.č. 496/1, 887 m2, lesní
pozemek, p.č. 497, 1.487 m2, lesní pozemek, p.č. 504, 471 m2,
lesní pozemek, p.č. 510/6, 1.344 m2, lesní pozemek, p.č.
510/7, 428 m2, lesní pozemek, vše k.ú. Janovice u Trutnova
z vlastnictví M. D. za p.č. 415/1, 2.760 m2, ostatní plocha, k.ú.
Libná z vlastnictví města.
Usnesení č. 28/25/2018
Vydání souhlasu s umístěním elektrických ohradníků a použití
pasteveckého psa (pyrenejský horský pes) na pozemcích
města Teplice nad Metují p.č. 585 a p.č. 2/4, k.ú. Libná.
Usnesení č. 29/25/2018
Prodej p.č. 305/7, 1.294 m2, travní porost, k.ú. Teplice nad
Metují manželům P. a L. N. za cenu kupní 257.200 Kč a za
podmínek práva předkupního práva a s výhradou zpětné
koupě pro Město Teplice nad Metují a podmínek smlouvy.
Usnesení č. 30/25/2018
Navrhovaný postup firmy Dražbyprost, s.r.o. při realizaci
prodeje zbylých tří parcel v ul. Za Školou.
Usnesení č. 31/25/2018
11 členů zastupitelstva pro další volební období.
Usnesení č. 32/25/2018
Volbu Mgr. Anny Válkyové jako člena finančního výboru a
Bohumíra Jarkovského jako předsedu finančního výboru
s účinností od 26.06.2018.
Usnesení č. 33/25/2018
Zadání výběrového řízení na dodávku výtahů v bytovkách na
Nám. Aloise Jiráska č.p. 271, 272 a 273, které provede firma
Ing. Roman Charvát, Rolnická 1482, 543 01 Vrchlabí na
základě plné moci.
Usnesení č. 34/25/2018
Výběr dodavatele a podpis smlouvy s firmou MSV výtahy
a.s., Librantická 95/30, 500 03 Hradec Králové za cenu
1.399.000 Kč bez DPH s termínem realizace do 20.08.2019.
Usnesení č. 35/25/2018
Výjimku z počtu dětí ve třídách mateřské školy Základní
školy a Mateřské školy, Teplice nad Metují v I. třídě o 4 děti a
ve II. třídě o 4 děti.

Usnesení č. 47/25/2018
Zastupitelstvo města ukládá starostovi objednat návrhy
pamětních desek k umístění na zdi památníku obětem 1.
světové války v parčíku vedle radnice.
Usnesení č. 48/25/2018
starostovi svolat společnou schůzku s jednatelkou Teplických
skal s.r.o. do 31.07.2018
Usnesení č. 49/25/2018
Starostovi, aby podal podnět k řešení odkanalizování objektu
Kempu Kamenec.
zamítá
Usnesení č. 50/25/2018
Žádost B. L. o odprodej p.č. 154/1, k.ú. Libná.
Usnesení č. 51/25/2018
Žádost J. a N. L. o odkup části p.č. 940/1, k.ú. Horní Teplice
do doby, než dům č.p. 12 bude v jejich vlastnictví.
Usnesení č. 52/25/2018
Zamítá žádost M. B. odkup p.č. 648, k.ú. Zdoňov.
Teplice nad Metují 29.07.2018
Milan Brandejs, starosta
Mgr.Radim Války, místostarosta

Usnesení č. 36/25/2018
Přijetí finančního daru pro Základní školu a Mateřskou školu,
Teplice nad Metují od nadační společnosti WOMEN FOR
WOMEN, o.p.s. IČO 24221509 v rámci charitativního
projektu Obědy pro děti na platby za obědy 20 žákům
v celkové výši 34.368,-Kč v období 01.10 až 31.12.2018 a
66.816,-Kč od 01.01.2019 do 30.06.2019.
Usnesení č. 37/25/2018
Přijetí finančního daru ve výši 4.500,-Kč od Roberta Mikuláše
a ve výši 5.000,- Kč od SDH Teplice nad Metují.
Usnesení č. 38/25/2018
Opravu sochy trubače a její umístění na hřbitově v Teplicích
nad Metují.
bere na vědomí

Novinky v agendě občanských průkazů a cestovních
pasů od 1. 7. 2018
(převzato z Broumovského zpravodaje - zkráceno)

Od 1. července 2018 nabývá účinnosti zákon č. 195/2017
Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských
průkazech a zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech,
a některé další související zákony.
Tato novela přináší možnost zkrátit za správní poplatek
lhůty pro vydání občanského průkazu nebo cestovního
pasu.
Od tohoto data budou plošně všem občanům vydávány
občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a
s kontaktním elektronickým čipem. Dosavadní občanské
průkazy zůstávají v platnosti do data na nich uvedeného!!

Usnesení č. 39/25/2018
Rozpočtové opatření č. 4/2018, který se navyšují příjmy i
výdaje shodně o 371.532,40 Kč.
Usnesení č. 40/25/2018
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Lhůta pro vydání zůstává stejná, tj. do 30 dnů, zdarma.
Průkazy s čipem by měly lidem umožnit přihlášení
do vybraných systémů státní správy a vyřízení některých
záležitostí z domova bez nutnosti osobní návštěvy úřadu.
Do kontaktního elektronického čipu bude možné stejně jako
nyní zapsat data pro vytváření elektronických podpisů. Přístup
k údajům v kontaktním elektronickém čipu bude chráněn
„identifikačním osobním kódem“, který si občan může zvolit
již při převzetí občanského průkazu do užívání.
Novinkou bude i ukončení vydávání občanských průkazů
typu „blesk“ bez strojově čitelných údajů s platností na 1
měsíc z důvodu ztrát, odcizení, poškození a rušení trvalých
pobytů. Vydávat se budou pouze v souvislosti s volebním
právem v měsíci konání voleb.
V případě potřeby může občan požádat o vydání občanského
průkazu do 24 hodin za poplatek 1000 Kč nebo o vydání
dokladu do 5 pracovních dnů za poplatek 500 Kč. Pro děti
mladší 15 let jsou poplatky ve výši 500 Kč za vydání do 24
hodin a 300 Kč za vydání občanského průkazu do 5
pracovních dnů.
Prodlouží se také platnost občanských průkazů pro občany
nad 70 let věku, a to na 35 let.
Za expresní vydání cestovního pasu se budou vybírat vyšší
správní poplatky. Za pas vydaný do 24 hodin bude poplatek
činit 6000 Kč, za vydání do 5 pracovních dnů pak 3000 Kč.
Pro děti do 15 let budou správní poplatky za vydání pasu
do 24 pracovních hodin 2000 Kč a do 5 pracovních dnů 1000
Kč. Správní poplatek za vydání cestovního pasu do 30 dnů
zůstane stejný, 600 Kč pro dospělé a 100 Kč pro děti.
O vydání dokladů ve lhůtě do 24 hodin bude možné
požádat a hotový doklad si vyzvednout pouze přímo na
Ministerstvu vnitra České republiky!
Více informací na webových stránkách Ministerstva vnitra
ČR.

- během několika týdnů jsme povolení bez problémů získali,
stavba byla i „papírově“ řádně dokončena „závěrečnou
prohlídkou stavby“ a konečně předána občanům k užívání.
- začátkem roku 2018 jsem byl kontaktován pracovníkem
náchodské kriminálky, abych podal vysvětlení k doručenému
trestnímu oznámení od VP, které se týkalo „černé stavby“
chodníku a její financování. Podal jsem osobní vysvětlení celé
kauzy a následně jsem předal osobně, případně i
prostřednictvím tajemnice, požadované dokumenty potvrzující
odsouhlasení realizace stavby, schválení výběru dodavatele,
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města, dokumentů
o změnách realizace stavby (ty vzešly výhradně z požadavků
VP), atp. Do dnešního dne nebyly zahájeny úkony v trestním
řízení, ale popravdě musím říci, že jsem od Policie ČR
neobdržel ani informaci, že byl případ odložen.
O celé kauze jsem na jaře informoval zastupitele našeho
města, kde jsem zjistil smutný fakt, že někteří věděli o mé
kauze dříve, než jsem byl sám informován „svým“
vyšetřovatelem. Na této poradě jsem nabídl rezignaci na
funkci starosty, ale ta byla jednoznačně odmítnuta. Minimálně
od dubna nemám o vyšetřování žádné informace, ani jsem
nezaslechl žádné diskuse o mé vině.
Až nyní, kdy začínají předvolební tanečky, přichází velmi
přikrášlená verze skutečnosti. Nejsem zvyklý a ani si nechci
zvykat na podobné situace, ale také nejsem zvyklý uhýbat
nenávisti, zlobě a snad dost možná i závisti. Nikdy jsem
netvrdil, že mé a naše rozhodnutí byla vždy ta nejlepší, ale
není na světě člověk ten, který by se zavděčil lidem všem...

Milan Brandejs, Váš starosta

Zpráva o průběhu aktuálních staveb a aktivit města

Koncem června bylo dokončeno položení asfaltu jak ve
spojce mezi ulicemi Palackého a Nádražní, tak i na hřišti u
hotelové školy. Tento prostor je v době návštěvní špičky o
víkendech i v době prázdnin využíván jako parkoviště pro více
jak 20 vozidel.
Zastupitelé rozhodli o realizaci opravy komunikace na
Kamenci (část ul. Nerudova) i v případě, že město neobdrží
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Naše žádost byla
vyhodnocena jako 73. náhradník a bylo by potřeba, aby se
alokace celého programu MMR navýšila o 80 mil. Kč, což
není úplně nereálné. Ale slibů jsme již slyšeli... Budeme-li
platit akci pouze z rozpočtu města, bude v plném rozsahu a
šíři na podzim opravena v místech, kde byla pokládána nová
kanalizace a vodovod, tedy od Záleských po parkoviště pod
sjezdovkou.
Ve stejném termínu budeme realizovat opravu komunikace
Na Výsluní od Oubrechtů za Krtičkovi. Z Programu podpory
venkova Královéhradeckého kraje máme více než příslib
dotace 163 tis. Kč a zastupitelé rozhodli, že opravíme i
navazující část komunikace po železniční přejezd (úsek je nyní
ve vlastnictví církve a státu).
Mnoho bylo napsáno o obnově pietního místa v centru
Teplic n. M. Na základě petice bylo v červnu rozhodnuto, že
objednáme plánovanou opravu sochy trubače i opravu
kamenné zdi v parčíku vedle radnice a využijeme původní
nabídky k realizaci. Opravená socha bude umístěna na
místním hřbitově, pravděpodobně v bývalé márnici, ale
diskuse se povede i o jiném důstojném umístění. V parčíku
bude opravena zeď a nyní poptáváme nabídky na realizaci
pamětních desek na místo původních nápisů se jmény padlých
v 1. světové válce.
V únoru jsme informovali o akci „Výsadba v extravilánu
Teplic nad Metují“. V současné době máme vyhodnocenou

Pražské kavárenské praktiky v pohraničí

Místní pobočka tiskové a informační agentury JEPAPO
pustila do světa „zaručenou“ zprávu o trestním oznámení na
starostu města Teplic nad Metují za tzv. „odklonění dotačních
peněz“. Na svou čest, zdraví svých milovaných potomků atp.
mohu s klidným svědomím prohlásit, že jsem se ničeho
podobného nikdy nedopustil.
A protože na každém šprochu pravdy je trochu a doufám, že
dočtete tento příspěvek dál, než k první části tohoto souvětí,
tak se pokusím o stručné vysvětlení:
- zastupitelé města podle doporučení vlastníka stavbami
dotčených pozemků (dále jen VP), po projednání se starostou
a investorem dotované stavby silnice (Královéhradecký kraj)
schválili v roce 2015 realizaci chodníku souběžně s
rekonstrukcí silnice III/301 10 v Dolních Teplicích.
Upozorňuji, že bez dotací, plně z rozpočtu města.
- s ohledem na to, že souběžnou realizací chodníku město
ušetří desetitisíce, dost možná i statisíce, rozhodli jsme, že
zahájíme stavbu chodníku již v létě, podle předloženého
projektu, který z časových důvodů nemohl nabýt rozhodnutí o
povolení stavby. Tuto informaci měl samozřejmě od začátku i
účastník řízení VP.
- na podzim, když byl chodník de-facto dokončen, dal VP
podnět MěÚ Broumov o zastavení stavby chodníku z důvodu
„černé stavby“. Stavba byla tedy zakonzervována, byť fyzicky
dokončena, a jako investor jsme museli zamezit její užívání do
doby získání dodatečného stavebního povolení.
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soutěž na dodavatele a na podzim bude 1. etapa akce
zrealizována. Celková cena činí cca 1,1 mil. Kč a připomínám,
že jsme získali rozhodnutí o dotaci z Operačního programu
Životní prostředí ve výši 80%. Výsadby v intravilánu, tedy v
zastavěné části, plánujeme na příští rok, ale již letos jsme
zahájili průzkum lokalit a vypracování projektové
dokumentace. Byť se bráníme dalšímu kácení, průzkum
některých jednotlivců ukazuje na vážná houbová onemocnění
stromů v parku. Jejich skutečný stav se prokáže pouze
drahými tahovými zkouškami, které jsme do projektu
zahrnuli.
V březnových TO jsme informovali o plánované stavbě
kanalizační a vodovodní přípojky do autokempu v Bučnici.
Proč jsme akci řešili? Povolení k nakládání s odpadními
vodami máme do podzimu 2018. Nová ČOV by stála cca 1
mil. Kč, což by v plné rozsahu platilo město. Navíc se v
červenci 2017 poprvé nedostávalo vody ze studny pod Lysým
vrchem, která do té doby jako jediný zdroj zásobovala pitnou
vodou ATC. Přistoupili jsme proto k bleskovému
přehodnocení stavby čističky a spolu s VAK vymysleli nové
řešení. Vzhledem ke klimatickým podmínkám a s ohledem na
požadavky SCHKO, máme harmonogram prací od konce
zimy 2017/18, do podzimu 2018. Dodavatelská firma zahájila
cca 550m dlouhým výkopem ze Střmenského podhradí od
Orlíku, kde je napojení na kanalizaci a vodovodní řád. Na jaře
byla budována v ATC přečerpávací stanice…, přípojky vč.
napojení bufetu a kuchyně. Až od 15.6. bylo povoleno, s
ohledem na chráněné živočichy v řece Metuji, překopat vodní
tok a propojit dvě části stavby v jeden funkční celek. To se
podařilo do konce června a v hlavní turistické sezóně se řeší
pouze drobné věci, které neobtěžují ubytované turisty.
Poslední třetí etapu stavby, která obnáší zemní práce přes celý
autokemp k zadním sociálkám a přípojky vody a kanalizace
pro karavany a obytná vozidla jsme s ohledem k provozu ATC
naplánovali na podzim, až po akcích Horolezecký festival,
Rallye Sudety a Teplicko-Adršpašská 33. S podzimním
dokončením celé akce budou sečteny a vyhodnoceny více a
méně práce, které by neměly s přípojkami přesáhnout náklad
400 tis. Kč. Celá stavba by tedy neměla přesáhnout částku 5
mil. Kč, z čehož podíl města bude max. 1,5 mil.
Zastupitelé již rozhodli o prodeji dvou z pěti stavebních
pozemků v ul. Za Školou, jedna smlouva je již podepsána,
druhá se připravuje. Na dalším jednání (25/7) budeme
projednávat další tři žádosti a pevně věřím, že se v dohledné
době budeme moci procházet kolem pěti novostaveb.
Na jaře dokončenou 1. etapu rekonstrukce bývalé kotelny
města Za Školou na šatny, dílny a sklady technických služeb
navazuje 2. etapa s rozpočtem téměř 2 mil. Kč bez DPH, která
by měla být zahájena ještě v letošním létě.
Pokračujeme také postupnou rekonstrukcí staveb ve
„městském dvoře“. V polovině července byla zahájena nutná
oprava střechy nad velkou stájí, která byla vysoutěžena za
téměř 0,5 mil. Kč, další opravy střechy na bytovkách v centru
(vchody 271/272/273) budou navazovat. Zde utratíme
necelých 200 tis. Kč.
V současné době byla zahájena oprava pláště a výměna
oken na bývalé školce v Dolních Teplicích, Palackého 128.
Finančně náročná akce, kde máme zájem o zachování
architektonických prvků, má rozpočet téměř 1,3 mil. Kč bez
DPH.
Není toho málo, co máme v běhu, nebo v přípravách na
realizaci. Přejeme si tedy, aby šlo vše podle plánu a kvalita
díla byla ku spokojenosti zadavatele a především uživatelů.

Stavební pozemky za SUPER CENU

Město Teplice nad Metují nabízí k prodeji
zasíťované stavební pozemky v Teplicích
nad Metují v ulici Za Školou a dále
stavební pozemek na Horních Teplicích č. 137/1 o výměře
1137m . Ceny pozemků jsou od 250.000,-Kč. V případě
zájmu volejte starostu města Milana Brandejse - 724 180
094, nebo investičního technika města Libora Semeráka 725 548 646. Pozemky Za Školou jsou vedle sportovní
haly, cca 100m od základní školy, do 300m od mateřské
školy, centra města, hřiště i koupaliště.
2

Nabízíme Vám k pronájmu nebytový prostor 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). Objekt je vhodný pro prodejnu,
služby a malé výrobny, atd.
Další informace p. Zápotočný, tel.: 491 581 201.

Návštěva z Jaworzyny Slaské

Pravidelné setkávání dětí a učitelů ze Základní školy
v Teplicích nad Metují a Jaworzyny Slaské mělo tentokrát
pokračování v Teplicích nad Metují. 15. června přijeli žáci a
učitelé ze školy v Jaworzyně. Naše návštěvy mají sportovní a
kulturní charakter, snažíme se své přátele seznámit i se
životem v naší zemi stejně jako oni připravují program pro
nás.
Sportovní část se skládá už tradičně z miniturnajů ve vybíjené
a florbalu. Výsledek není až tak důležitý, ale je pravdou, že
florbal není ještě tak v Polsku rozšířený, tak v něm máme
určitě navrch. Vládne vždy přátelská atmosféra, povídání o
vzdělávání a životě jak u nás, tak v Polsku. Po sportovní části
chceme ukázat zajímavosti z našeho okolí a tak se snažíme
projít alespoň část skalního města a ukázat místa s vyhlídkami
do okolí.

Závěr školního roku v základní škole

Radim Války

Červen je vždy bilancování a hodnocení vzdělávání ve
školách. Ve školním roce 2017/2018 jsme vzdělávali
v jedenácti třídách 190 žáků. V 9. třídě ukončilo docházku 15
žáků, všichni si vybrali střední školu a byli přijati podle svého
zájmu. Každý rok předáváme absolventům školy vysvědčení
na městském úřadě za přítomnosti pana starosty.
Bilancovali jsme také účast v projektech. V současné době je
naše škola zapojena ve dvou hlavních projektech. Jeden je
zaměřen na pomoc žákům, kteří jsou méně úspěšní ve školní
práci a druhý je zaměřen na podporu přírodních věd. V rámci
tohoto projektu spolupracujeme s kolegy s okolních škol a
také jsme v tomto projektu získali významné technické
vybavení pro výuku těchto předmětů.
Jedno období končí, ale my už připravujeme příští. Víme už,
že nám do 1. třídy nastoupí celkem 10 prvňáčků.
Přeji všem žákům pěkné prázdniny a učitelům, aby nabrali
dost sil na nový školní rok.

Radim Války

Školní kolo recitační soutěže

Již po mnoho let pořádáme na naší základní škole s příchodem
jara školní kolo recitační soutěže.
I letos se sešlo v přednáškovém sále celkem 36 účastníků,
kteří byli rozděleni do tří kategorií.

Milan Brandejs, Váš starosta
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Porota měla tentokrát při rozhodování o umístění na prvních
třech místech velmi obtížnou úlohu.
Proto se objevily v konečném pořadí i dvojice soutěžících na
jedné pozici.
Diváci z řad spolužáků i několik rodičů v hledišti odměnili
vystupující uznalým a zaslouženým potleskem a organizátor
celé akce ty nejúspěšnější i diplomem a malou sladkostí.
Hezké odpoledne, o které se přičinili naši žáci i učitelé
podílející se na přípravě akce, se neslo v duchu hesla, že ani v
době počítačů a mobilů „trochu poezie nikoho nezabije“.
Nakonec jsme se rozešli s přáním sejít se opět za rok.
Pořadí v jednotlivých kategoriích bylo následující:
1.- 3. třída
1. místo: E. Teichmannová 3. tř.
a E. Divišová 3. tř.
2. místo: A. Kuchařová
2. tř.
a S. Mertlíková 2.tř.
3. místo: M. Jarkovský
2. tř.
a G. Kunart
1. tř.
4. - 5. třída
1. místo: H. Kročilová
2. místo: P. Kolář
3. místo: R. Kalaš
6. - 9. třída
1. místo: E. Ježková
2. místo: J. Remeš
3. místo: A. Kohl

Kultura v okolí:
Červený Kostelec: Mezinárodní folklorní festival (15.19.8.2018) - www.folklorck.cz
Rtyně v Podkrkonoší:
4.8. NOTA (26.Folk-Country-Bluegrass festival)- nádvoří
Rychty
Česká Skalice: Maloskalické posvícení (24. – 27.8. 2018) –
www.ceskaskalice.cz
Police nad Metují:
Petrovické zatáčky 4. 8. nebo 5.8. (podle počasí)
Kvíčerovská pouť 17. - 19.8. 2018
Náchod:
11.8. Vavřinecká pouť – Masarykovo náměstí
8. 9. Náchodské Kuronské slavnosti – Náchodský zámek
Městské divadlo - Beránek
15.9. 2018 ve 20.00 BATIST NEJ SESTŘIČKA
10. ročník moderují Daniela Šinkorová a Mirek Šimůnek
Vystoupí Ivana Jirešová, Hana Křížková, Felix Slováček ml.,
Anička Slováčková, Jitka Zelenková, Pepa Vágner, Petra
Černocká, Petra Slaninová a další.
V porotě zasedne Eva Hrušková, Eva Burešová, Jan Přeučil a
další. Předprodej pouze v MIC Náchod od 15. srpna 2018
Vstupné:400 Kč
24.9. 2018 v 17.30 a ve 20.00 PARTIČKA NA VZDUCHU
Michal Suchánek, Richard Genzer, Igor Chmela, Michal
Novotný, Marián Čurko a známý host
Předprodej již probíhá
Vstupné: 480 Kč

5. tř.
4. tř.
5. tř.
8. tř.
9. tř.
8. tř.

a

M. Nguyenová 8. tř.
Za organizátory J. Karlík

Projekt "Výprava" poprvé ve Zdoňově!
Srdečně zveme na unikátní kulturní mezinárodní událost.
Britský hráč na gongy B
Love a Ondřej Smeykal,
český hráč na didgeridoo,
pořádají další ročník
hudebního
putování
Českem. Projekt Výprava
spojuje
genia
loci
kulturní
krajiny
a
historické architektury,
s akustickou
hudbou a
meditací.
Více než 15 unikátních
míst České republiky
(např. Klášter Kladruby,
Panenský týnec, Zámek
Rosice, kostel SV. Michala Znojmo,) rozezní kolekce obřích
gongů (2,2m!) za doprovodu australského didgeridoo.
Letošní ročník bude mít 2 hosty. Andrew Begay pochází ze
severoamerického kmene Navaho, byl vychován tradičním
způsobem, je vypravěčem své tradice, výrobcem a hráčem na
flétny. Dalším hostem je Australská Aboriginská umělkyně
Rachel Shields, muzikantka a vypravěčka domorodých
legend.
Koncepce Výpravy spájí instrumentální prvky archaických
kultur, které vypráví pradávné příběhy o nás. Výpravu lze
těžko popsat slovem koncert. Zve nás do elementárního
zvukového proudu.
Dřevo, kov či přírodniny v podobě nejstarších nástrojů světa
nám zvukem nabízí znovuoživení našich dávných zkušeností.
90min performance je událostí nejen pro uši. Frekvence
nástrojů rezonují, spojují tak hráče s posluchačem i
prostorem, společné setkání se stává zážitkem jednoty.

Přání a poděkování veliteli jednotky SDH

V usnesení ze zastupitelstva jste se mohli dočíst o jmenování
nového velitele výjezdové jednotky našich hasičů. Přeji
Štefanu Szabó hlavně klidnou službu. Na tomto místě si však
dovolím poděkovat již bývalému veliteli výjezdové jednotky
SDH Teplice n. Met. Jirkovi Habartovi ml., který funkci
vykonával s přestávkou několik let a věnoval této
dobrovolnické práci všechen svůj volný čas. Poděkování patří
i za jeho práci s dětmi. Nejenom pro teplické děti naši hasiči
pořádají letní tábor a na letošním jubilejním 10. ročníku byl
Jirka, stejně jako v letech minulých, hlavním vedoucím. Ještě
jednou Ti Jirko za celé město děkuji a věřím, že tímto ještě s
dobrovolnickými aktivitami nekončíš.
Milan Brandejs, starosta města

Poděkování

Děkuji panu Tomáši Vackovi za organizování kabaretního
show s Josefem Náhlovským dne 29.6. 2018 v Lachově na
Kačeří.
Za všechny spokojené diváky děkuje Hornychová Jindra
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obhájil a po třetí zvítězil Broumov (16bodů), 2. Stárkov (11),
3. Lípa (9), 4. Teplice (9), 5. Velichovky (8), 6. Jaworzyna
Slaska (Pol. - 3), 7. Stěžery (3). Děkujeme dalším sponzorům,
kromě Granitu Lipnice i pivovarům Olivětín a Primátor,
Restauraci na hřišti, Cukrárně Schejbalovi a Milanu Křížovi z
Lípy n. O.

Těšíme se na společný večer u kapličky sv. Jana
Nepomuckého pod Křížovým vrchem 25.8. od 20 hod.
Mokrá varianta je zajištěna velkým stanem.
Parkování zajištěno ve Zdoňově před odbočkou ke kapličce
nebo je možné přijít z Adršpachu přes Křížový vrch a vrátit se
za svitu úplňku.
Součástí Výpravy je i dílna na výrobu a hru na navažské
flétny 1.-2.9. ve Zdoňově a koncert Andrewa 31.8. od 20
hod v kostele Nejsvětější Trojice taktéž ve Zdoňově.

Milan Brandejs, Váš starosta

Ondřej Smeykal a Petr Kohl
www.smeykal.com nebo tel. 724003490

PANTA RHEI ~ Když Klučanka přihlíží…

Jak čas plyne, panta rhei, tak věříme, že bude Klučanka 31.
srpna ve 20 hodin se zvídavostí přihlížet všemu tomu, co se
na zemi i na nebi bude ten večer odehrávat. Skladby šité na
míru celé výpravné dramaturgii zahraje Police Symphony
Orchestra se svými zpěváky a tanečníky. Sólisté Baletu
Národního divadla, v čele s primabalerínou Alinou Nanu,
zkrášlí celý epický děj v choreografii Veaceslava Burlaca.
Spolu s moderním i klasickým baletem spatříte také
fascinující prvky nového cirkusu, zazní hlas Jana Sklenáře a
pod rukama Michala Gombříka se rozezní i cimbál.
Ten večer vám budeme vyprávět hned několik
příběhů. Bude to příběh všech účinkujících i vás diváků.
Příběhy nás všech, které jsou v různých okamžicích našich
životů zcela identické, ale díky plynoucímu času zároveň
naprosto rozdílné. Budou to i historické příběhy a milníky,
jimž Klučanka po staletí přihlížela a 31. srpna bude zas.
Nahlédneme do všedních příběhů štěstí, naděje, ale i utrpení a
zklamání, jež se mnohdy odehrávají na pozadí nevšední doby.
Minulost je nesmrtelná a jen současnost nám všem dává šanci
činit činy nesmrtelnými. Je jen na nás, jak se zapíšeme do
dějin a jaké příběhy se rozhodneme psát. Panta rhei, vše plyne,
vše je pohyblivé - a pohyb je znamení života! Buďte společně
s námi svědky živoucího příběhu při údolí Klučanky!
Díky tomuto večeru také tradičně pomůžeme Nadačnímu
fondu Hospital Broumov. Rádi bychom letos vybavili celé
oddělení Lůžka následné péče čističkami vzduchu a budeme
nesmírně rádi, pokud nám s tím pomůžete! Aby se svěží
vzduch dostal naprosto ke všem pacientům tohoto oddělení,
výtěžek z benefičního večera by si vyžádal výtěžek v hodnotě
necelých 390 000 Kč, tedy 9 čističek vzduchu. Lehkou
matematikou zjistíme, že není zcela nereálné tuto částku
vybrat spojí-li se dohromady zhruba 4000 lidí, z nichž každý
přispěje necelou stokorunou. Co říkáte? ...Pojďme osvěžit
vzduch pro život těm, kteří se potřebují zhluboka nadechnout!
Více o logistice:
http://www.policesymphonyorchestra.cz/benefice-2018

mužstvo Broumov

Petra Šotolová

mužstvo Stárkov

Fotbalový turnaj O pohár Teplických skal

Na kvalitně připravené hrací ploše teplického stadiónu se v
sobotu 21.7. hrál již 3. ročník turnaje hráčů nad 40 let, který
pro dostatek teplických hráčů nahradil tradiční „Pohár
starosty“. Sedm týmů hrálo systémem každý s každým a
teplická parta ve složení Petr Šubrt, Jiří Krym, Petr
Zápotočný, Jan a Pavel Filipovi, Libor Pásler, Radek a Dušan
Kalašové, Tomáš Řeháček, Petr Schejbal, Zdeněk Fichtner ml.
a Milan Brandejs měla dobře rozehraný turnaj, když po 4
utkáních měla 6 bodů bez prohry a dokonce jsme remizovali i
s dvojnásobným vítězem z Broumova. Jenže pak přišlo selhání
s Lípou nad Orlicí, která nás na vzájemný zápas sesadila z
„bedny“ na 4. místo. Obdivovanou putovní cenu, pískovcový
míč z teplické kamenické dílny Granit Lipnice, nakonec

Tenisový turnaj dvouher

Ve čtvrtek 5.7. se konal ve Sportcentru v Teplicích nad Metují
tenisový turnaj dvouher jen pro občany Teplic nad Metují.
Do turnaje se přihlásilo 14 tenistů, ze kterých se ale nakonec
mohlo zúčastnit turnaje 12.
Turnaj byl rozdělen na dvě výkonnostní kategorie a to
"veteránská", kde si to rozdalo mezi sebou 5 tenistů v systému
každý s každým a pak kategorie "profi", kde si to opět v
systému každý s každým rozdalo o vítězství 7 tenistů.
Kategorii "veteránskou" vyhrál bez jediné prohry Daniel
Šimon, na druhém místě se umístil Petr Šubrt. O třetím místě
muselo rozhodnout skóre, protože tři hráči měli stejný počet
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bodů, nakonec skóre vyznělo pro Milana Brandejse. Za
zmínku v této kategorii stojí zmínit, že se turnaje účastnil
Ludva Jánský, kterému je 70 let a rozhodně proháněl o dost
mladší protihráče.
Kategorii "profi" vyhrál Tomáš Mucha, na druhém místě se
umístil Zdeněk Fichtner a na třetím místě skončil Josef
Cibulka.
Je potřeba poděkovat všem zúčastněným a těšit se, že se opět
sejdeme a zahrajeme si.
Kategorie "profi"
Kategorie "veteráni"
1. Tomáš Mucha
1. Daniel Šimon
2. Zdeněk Fichtner ml.
2. Petr Šubrt
3. Josef Cibulka
3. Milan Brandejs
4. Jakub Navrátil
4. Ludva Jánský
5. Dominik Kretschmer 5. Radek Zeman
6. Jaroslav Doležal
7. Martin Oubrecht

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 Vás 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 31. srpna po
celý den. Uvítáme též šikovného aranžéra, který by byl
ochoten spolupracovat na přípravě výstavy, ozvěte se na
uvedený kontakt, domluvíme se. Budeme rádi když nám
pomohou dobrovolníci s pořadatelskou službou, při
odpracování 6 hodin a více jsou hodiny placené – ozvěte se
na výše uvedený telefon.

Groh Luděk, ředitel výstavy

Tomáš Mucha

Omezení ordinační doby v ordinaci MUDr. Ladislava
Záveského
Dne 17.8.2018 nebudou ordinace v provozu. V naléhavých
případech navštivte odpovídající ambulanci v nemocnici.
Omezení ordinační doby 20.8.-31.8.2018
20.8. Pondělí 13:00-15:00 (Radvanice) MUDr. M.Šturalová
21.8. Úterý – neordinujeme
22.8. Středa 13:00-15:00 (Teplice) MUDr. M.Šturalová
23.8. Čtvrtek 13:00-15:00 (Radvanice) MUDr. M. Šturalová
24.8. Pátek - neordinujeme
27.8. Pondělí 13:00-15:00 (Radvanice) MUDr. M. Šturalová
28.8. Úterý – neordinujeme
29.8. Středa 13:00-15:00 (Teplice)MUDr. M. Šturalová
30.8. Čtvrtek 13:00-15:00 (Radvanice) MUDr. M. Šturalová
31.8. Pátek - neordinujeme
Vše také najdete na www.venkovskylekar.cz

14. regionální zahrádkářská výstava
v Teplicích nad Metují

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v
Teplicích nad Metují pořádá ve spolupráci s územním
sdružením ČZS okresu Náchod a Městem Teplice nad Metují
okresní 14. regionální zahrádkářskou výstavu ve dnech
31. srpna – 2. září 2018. Na výstavě budou expozice
zahrádkářských organizací okresu Náchod, specializovaných
organizací citrusářů, kaktusářů, květinářů, myslivců a dalších
partnerských organizací. Neméně zajímavé ukázky prací
historických řemesel. Po celou dobu výstavy Vám bude k
dispozici zahrádkářská poradna. V přilehlém parku stánkový
prodej zahrádkářských potřeb, rostlin a mnoho dalšího.
Bohatý doprovodný program: denně hudební koncerty,
odborná poradna, prodej zahrádkářských potřeb. Ukázky
historických řemesel, atrakce pro děti.
Doprovodný program:
pátek 31. 8.:
13 – 18 hodin Klapeto
sobota 1. 9.:
8.30 hodin průvod městem s mažoretkami
9 – 12 hodin Stavostrojka
13 – 18 hodin kantoři z Teplic n. M.
neděle 2. 9.:
10 – 16 hodin Modeus – Nývlt
od 13 hodin 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
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TEPLICKÉ OZVĚNY * Vydává Město Teplice nad Metují,
územní samosprávní celek (IČO: 00273139) nákladem 600
výtisků. Kontakt: ozveny@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 26. 7. 2018
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Otevřeno od 8 do 18 hodin, v neděli do 16 hodin.
Vstupné Kč 50,-, děti do 15 let zdarma – platí po celé tři dny

Expozice zahrádkářských organizací okresu Náchod, specializovaných organizací
citrusářů, kaktusářů, květinářů, myslivců, mykologů, denně hudební koncerty, odborná
poradna, prodej zahrádkářských potřeb, rostlin a mnoho zajímavého zboží. Ukázky
historických řemesel, 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 – kantoři z Teplic n.M.
změna programu vyhrazena

Bohatý program:

v Základní škole a přilehlém parku

14. REGIONÁLNÍ
ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA
31. srpna - 2. září 2018
TEPLICE NAD METUJÍ

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

Generální
partner
festivalu:

Partneři
festivalu:

WWW.HOROLEZECKYFESTIVAL.CZ

Hosté festivalu: Herbert Richter • Petr "Špek" Slanina a další
Koncerty: Barbora Poláková • Vilém Čok & Bypass • Garage • Sunday Jam • Lety Mimo • Band-a-SKA • Peshata • Warování
Doprovodný program: Boulderzávody pro děti i dospělé • Venkovní projekce za Kafírnou • Běh Teplickými skalami, • Lezení pro veřejnost
• Věšák • Jóga • Trickline • Pletení hlav • Spára • Bedýnky • Bohoslužba za zemřelé horolezce • Losování o věcné ceny

Soutěžní projekce filmů z celého světa • Výstavy fotografií "Lezení na písku" a "Legendy české pískařiny"

hlavní partner

15. 9. 2018
koupaliste teplice nad metuji
odpoledne vystoupi kapely ceske srdce a Slavenaci
podrobnosti na www.ta33.cz a facebooku

sobota 8. 9.
06.00 – bikerské snídaně na náměstí
08.00 – start 113 km
08.30 – start 60 km
09.00 – start 33 km
10.00 – dojezd vítěze na 33 km trati
10.30 – dojezd a doběh vítězů koloběhu,
jednokolek a běhu na 33 km trati
11.00 – dojezd vítěze na 60 km trati
12.45 – dojezd vítěze na 113 km trati
+ květinové vyhlášení muži
13.45 – dojezd vítězky na 113 km
+ květinové vyhlášení žen
16.00 – koncert Heebbie Jeebies
18.00 – slavnostní vyhlášení 33 km
18.30 – slavnostní vyhlášení 60 km
19.00 – slavnostní vyhlášení 113 km
19.30 – tombola
20.00 – after party s Adept Blues Band

pátek 7. 9.
19.00 – koncert Adept Blues Band
20.00 – zahájení závodu
21.00 – koncert

Program

Partnerské regiony

Teplice n. M.
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Teplice nad Metují (8.00–9.00),
Bišík (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),
Bezděkov (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).

Předpokládané průjezdy MTB závodu:

www.redpointteam.cz

na 113 km, 60 km a 33 km + jednokolky, koloběžky, běh na 33 km

český pohár strabag cup xcM 2018
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