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PROSINEC 2011
ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ číslo 12
Rooseveltova 15  549 57 Teplice nad Metují   (491) 581207, www.teplicenadmetuji.cz/ozveny
Usnesení č. 7
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 21. listopadu 2011
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje

Omezení provozní doby Městského úřadu v Teplicích nad
Metují o vánočních svátcích
Vážení občané
oznamujeme Vám, že z důvodů čerpání dovolených bude
Městský úřad v Teplicích nad Metují ve dnech 23.12.2011 a
29. až 30.12.2011 zcela uzavřen.
Děkujeme za pochopení a přejeme Vám krásné svátky plné
pohody a klidu a v roce 2012 hodně štěstí, zdraví a
spokojenosti.
Ing. Blanka Fichtnerová, tajemnice MěÚ
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Usnesení č. 01/07/2011
Úpravy rozpočtu v měsíci říjnu 2011 o 493.540 Kč.
Usnesení č. 02/07/2011
Poskytnutí finančního příspěvku 40.000 Kč Římskokatolické
farnosti sv. Vavřince Teplice nad Metují.
Usnesení č. 03/07/2011
Poskytnutí finančního příspěvku na partnerskou spolupráci
s Warringtonem 1.730 Kč.
Usnesení č. 04/07/2011
Poskytnutí finančního příspěvku pro Hospic Červený
Kostelec ve výši 5.000 Kč.
Usnesení č. 05/07/2011
Úpravy rozpočtu za měsíc listopad o 1.512.630 Kč.
Usnesení č. 06/07/2011
Podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu obnovy
venkova DT-4 na úhradu úroků z úvěrů.
Usnesení č. 07/07/2011
Schvaluje přijetí dotace na neinvestiční výdaje JSDH a podpis
smlouvy č. RR/2011/115-SDH/MV/3.
Usnesení č. 08/07/2011
Poskytnutí finanční částky max. 100.000 Kč na dovybavení
ordinace obvodního lékaře.
Usnesení č. 09/07/2011
Směnnou smlouvu se smlouvou o zřízení věcného břemene
mezi Městem Teplice nad Metují a panem V. D.:
1. Vlastníkem p.č. 484/4, trvalý travní porost, 457 m2,
k.ú. Zdoňov stává pan V. D. a vlastníkem p.č. 2223,
ostatní plocha, 160 m2, k.ú. Zdoňov se stává Město
Teplice nad Metují.
2. K tíži každého vlastníka st.p.č. 128/1, k.ú. Zdoňov se
zřizuje věcné břemeno ve prospěch každého
vlastníka p.č. 2054/1 a p.č. 2054/4, obě k.ú. Zdoňov,
spočívající
v právu
průchodu
a
průjezdu
nemotorovými vozidly mezi p.č. 2054/1 a p.č.
2054/4, obě k.ú. Zdoňov oběma směry.
Usnesení č. 10/07/2011
Prodej p.č. 2190, 415 m2, k.ú. Zdoňov panu E. R. za cenu
kupní 18.600 Kč.
Usnesení č. 11/07/2011
Prodej p.č. 499/4, 1.969 m2, ostatní plocha a p.č. 495/2, 1.238
m2, trvalý travní porost, k.ú. Janovice u Trutnova paní L. H.
za cenu kupní 162.350 Kč.
Usnesení č. 12/07/2011
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Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011, O místním poplatku ze
psů s účinností od 01.01.2012.
Usnesení č. 13/07/2011
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011, O místním poplatku za
lázeňský nebo rekreační pobyt od 01.01.2012.
Usnesení č. 14/07/2011
Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2011, O místním poplatku za
užívání veřejného prostranství od 01.01.2012.
Usnesení č. 15/07/2011
Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2011, O místním poplatku
z ubytovací kapacity s účinností od 01.01.2012.
Usnesení č. 16/07/2011
Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2011, O místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od
01.01.2012.
Usnesení č. 17/07/2011
Poskytnutí mimořádného finančního daru starostovi dle § 85
z.č. 128/2000 Sb. za mimořádnou aktivitu nad rámec výkonu
veřejné funkce ve výši jednoho měsíčního platu.
bere na vědomí
Usnesení č. 18/07/2011
Rozbor hospodaření k 30.09.2011.
Usnesení č. 19/07/2011
Přidělení bytu a sepsání smlouvy na pronájem bytu
v Teplicích nad Metují, ul. Zámecká 22 s paní M. C.
Usnesení č. 20/07/2011
Přidělení bytu a sepsání smlouvy na pronájem bytu ve
Zdoňově v čp. 60 s panem J. H.
Usnesení č. 21/07/2011
Přidělení bytu a sepsání smlouvy na pronájem bytu v čp. 189
s paní P. P.
Usnesení č. 22/07/2011
Přidělení nebytových prostor v čp. 278 na náměstí Aloise
Jiráska v Teplicích nad Metují a sepis nájemní smlouvy
s panem Ing. D. Z.
Usnesení č. 23/07/2011
Pronájem stodoly na st.p.č. 103/2, k.ú. Zdoňov panu B. L. a
uzavření smlouvy o pronájmu.
Usnesení č. 24/07/2011
Pronájem p.č. 1742/3GP, 500 m2, k.ú. Zdoňov a uzavření
nájemní smlouvy s panem J. Č.
Usnesení č. 25/07/2011
Změnu v obsazení správce Sportcentra Teplice nad Metují.
zamítá
Usnesení č. 26/07/2011
Žádost OS ČSTV Náchod o poskytnutí finančního příspěvku.

inženýrských sítí za kotelnu na p.č. 330, k.ú. Teplice nad
Metují.
Teplice nad Metují 24. listopadu 2011
Milan Brandejs,starosta Mgr. Radim Války, místostarosta

Novinky na úseku občanských průkazů v roce 2012

Od 1.1.2012 budou příjem a vydej nových typů občanských
průkazů (označovaných jako e-OP), dle nové právní úpravy
zákona o občanských průkazech a zákonů s ním souvisejících,
zajišťovat úřady obce s rozšířenou působností. Nebude možné
podávat žádosti o e-OP na matričních úřadech – pro náš
správní obvod to znamená, že již nebude možné žádat
v Meziměstí či Teplicích nad Metují.
Co tedy výše uvedená změna bude znamenat pro občany?
-

-

-

-

-

ukládá
Usnesení č. 27/07/2011
Starostovi objednat dokumentaci k územnímu rozhodnutí pro
5 rodinných domků v ulici Za Školou a pro prodloužení
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-

Vydávání nových elektronických občanských
průkazů (e-OP) bude ve dvou základních podobách –
občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (ten bude
zdarma) a občanský průkaz se strojově čitelnými údaji
vybaven kontaktním elektronickým čipem (správní
poplatek bude ve výši 500,- Kč). Pro oba typy e-OP platí
: doba platnosti 10 let pro občany starší 15 let a doba
platnosti 5 let pro občany mladší 15 let.
Občan bude moci požádat a následně vyzvednout eOP na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností
v rámci celé ČR.
Občanský průkaz se nově může vydat i občanovi
mladšímu 15-ti let (žádost musí podat zákonný zástupce
a správní poplatek bude činit 50,- Kč) nebo občanovi,
který má trvalý pobyt mimo území ČR. Zde je potřeba
upozornit, že na občana mladšího 15-ti let i jeho
zákonného zástupce se při vydání OP vztahují povinnosti
držitele občanského průkazu.
Za občany zbavené způsobilosti k právním úkonům
bude žádat rovněž zákonný zástupce
K žádosti o e-OP se již nebudou dokládat fotografie,
digitální podoba občana (digitální fotografie) bude
pořizována přímo na pracovišti příslušném ke zpracování
žádosti o e-OP (tj. obecní úřady obce s rozšířenou
působností).
Dále zůstává v platnosti vydávání občanských
průkazů bez strojově čitelných údajů z důvodu ztráty,
odcizení či zničení (s dobou platnosti 1 měsíc a správním
poplatkem 100,- Kč), nab. státního občanství (s dobou
platnosti 3 měsíce) a důvodů živelných pohrom (s dobou
6 měsíců).
Odcizení občanského průkazu bude možné od ledna
2012 nadále hlásit na Policii ČR a ztrátu, zničení či
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odcizení na matričních úřadech – na obou institucích
bude vydáváno potvrzení za občanský průkaz.
V e-OP nebude uváděn údaj o zákazu pobytu,
omezení způsobilosti k právním úkonům a občan si bude
moci zvolit, zda chce mít v e-OP uveden rodinný stav. U
žen nebude vedeno rodné příjmení.
Od ledna 2012 již nebude možno žádat o vydání eOP ve lhůtě 60 dnů před dne ukončení platnosti na OP
vyznačené – doporučená lhůta k podání je max. 30 dnů.
Zápis titulů v e-OP může být nadále uveden.
Od 1.1.2012 žadatelé o první občanský průkaz nebo cestovní
pas nebudou muset žádat o vydání osvědčení o státním
občanství. Žádost na krajský úřad se bude podávat pouze ve
sporných případech (např. jeden z rodičů je cizinec) nebo po
ukončení pobytu v cizině.
Všechny typy stávajících občanských průkazů, jsou platné
do konce platnosti na nich vyznačené. OP si žadatel
vymění jen v případě, že u něj nastane jakákoli změna
údajů v něm obsažených (změna stavu, jména, trvalého
pobytu apod.)
Za úsek OP, CD, EO Bc. Dana Hejnišová
Sběrné místo pro zpětný odběr použitých kompletních
elektrozařízení (ledničky, mrazničky, vysavače, televize,
radia, pračky, sporáky a ostatní elektrospotřebiče),
umístěné v kotelně u bytovek na náměstí Aloise Jiráska,
bude otevřeno v sobotu dne 14. ledna 2012 od 9:00 hod do
11:00 hod.
Jindřiška Nováková, odpadové hospodářství

Advent, Vánoce a Silvestr
Jako každý rok přichází období adventu, vánoční pohody a
silvestrovských oslav. Každý rok je v tomto období zvýšený
počet požárů, které jsou způsobeny pouze lidskou
lehkovážností a neopatrností a kterým se dá lehce předejít.
Uvědomte si, že stačí chvilka nepozornosti a pohoda Vánoc je
nenávratně pryč.
Máme zde par bodů, na které bych rád upozornil a to:
1) Pozor na svíčky a prskavky
Hořící svíčka nebo prskavka je otevřený oheň. Ve vzdálenosti
asi 10 cm od plamene svíčky teplota přesahuje 200 stupňů,
což stačí na vznícení papíru, ubrusu a jiných věcí, pokud je
necháte v blízkosti. A proto adventní věnce nenechávejte bez
dozoru a vždy se přesvědčte, zda jste oheň řádně uhasili.
2) Pozor při vaření a vytápění
Nenechávejte bez dozoru sporák. Pokud dojde při vaření
k požáru, NIKDY nehasit vodou – může dojít k výbuchu či
popálení od omastku. Pro tento případ použijte mokrý hadr,
utěrku, hasící roušku či pokličku a požár jednoduše zakryjte a
tím ho zadusíte. Pamatujte, že před samotným hašením
vypněte přívod plynu či proud ve spotřebiči.
A co se týká topení, tak každý by dnes již měl vědět, že je
povinností mít vymetený komín a také revizi, kterou vám
udělá kominík. Horký popel ukládejte na bezpečné místo a po
vychladnutí následně do popelnice.
3) Pozor na pyrotechniku
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Na konci roku však nehrozí jen svíčky nebo prskavky, během
Vánoc se již prodává zábavní pyrotechnika a lidé zbrojí na
oslavy příchodu nového roku.
Během oslav konce roku může zbloudilá petarda nebo jiný
kus zábavní pyrotechniky snadno zapálit vše, co jí bude v
cestě. Při této činnosti dbejte na bezpečnost a dodržujte návod
k použití.
Pokud dojde k požáru:
V první řadě zachovejte klid a nepodléhejte panice.
Nezapomeňte, že nejdříve chraňte život a zdraví, a potom
teprve majetek. Pokud je to možné, snažte se začínající požár
uhasit sami. Požár ohlaste co nejdříve na tísňovou linku 150
nebo 112.
Při ohlášení vždy nejdříve uveďte, co se stalo, kde
k tomu došlo, zmiňte také důležité okolnosti, které mohou
napomoci či naopak zkomplikovat zásah záchranářů. Poté
uveďte své jméno a přímý kontakt na sebe. Důsledně se
řiďte se pokyny operátora tísňové linky.
S přáním klidného prožití vánočních svátku a hodně štěstí do
nového roku 2012 přeje za Sbor dobrovolných hasičů Teplice
nad Metují R. Mikuláš

Studentka z teplické hotelovky přivezla z Chrudimi
první místo
Barmanské soutěže, kterou pořádala Hotelová škola
Bohemia v Chrudimi, se zúčastnila i naše
studentka
maturitního ročníku Jana Pavelková. V silné celorepublikové
konkurenci nejlepších barmanů převálcovala všech 32
soutěžících a vyhrála první místo.
Historie této soutěže je těsně spjata i s naším
městem. Někteří místní občané možná ještě mají v paměti
restauratéra z penzionu Kamínek - pana Josefa Ježka. Byl to
zkušený barman, a proto Východočeská sekce Barmanské
asociace oživila barmanskou soutěž Fernet Cup, kterou pan
Ježek v minulosti pořádal a zorganizovala Memorial Josefa
Ježka – Z Generation CUP 2011. Spoluorganizátorem soutěže
se stala již zmiňovaná Hotelová škola Bohemia Chrudim.
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Radost byla o to větší, že odborná porota zvolila jako
nejlepší barmanku právě studentku z naší školy Janu
Pavelkovou, která připravila po všech stránkách
nejoriginálnější fancy drink „Zet Generation Paradise“.
Mgr. Vlasta Drobná
************************************************
***
Vánoce ***
v kostele sv. Vavřince v Teplicích nad Metují,
ve Vernéřovicích a ve Zdoňově
************************************************
sobota 24.12.2011 Půlnoční mše sv. - Štědrý den
22:00 hod. Vernéřovice
24:00 hod. Teplice n.M.
neděle 25.12.2011 Mše sv. - 1. svátek vánoční
- Boží hod
8:30 hod. Teplice n.M.
10:00 hod. Verneřovice
pondělí 26.12.2011 Mše sv. - 2. svátek vánoční
- sv. Štěpán
14:00 hod. Zdoňov
úterý 27.12.2011 mše sv.
18:00 hod. Teplice n.M.
středa 28.12.2011 mše sv.
18:00 hod. Teplice n.M.
čtvrtek 29.12.2011 mše sv. 18:00 hod. Teplice n.M.
pátek 30.12.2011 mše sv. - Svatá rodina
18:00 hod. Teplice n.M.
sobota 31.12.2011 mše sv. - Silvestr
18:00 hod. Teplice n.M.
neděle

1.1.2012

mše sv. - Matka Boží, Panna Maria
8:30 hod. Teplice n.M.
10:00 hod. Vernéřovice

***************
Při mších zazní vánoční koledy, které si můžeme společně
zazpívat.
************************************************

Vánoční dílničky v Informačním centru
V sobotu 10. prosince 2011 se v Teplickém Informačním centru
ve spolupráci s Ekocentrem Violka, o. s. po roce znovu konaly
vánoční dílničky pro malé i velké. Kdo se za námi mezi 10:00 a
15:00 hodinou přišel na „íčko“ podívat, mohl si vyrobit rámeček a
květináč s mozaikou, vánoční přáníčko, lojovou kouli pro ptáčky
nebo si ozdobit perníček a ochutnat vánoční oplatky. Perníčky a
oplatky, stejně jako v loňském roce, pro děti a jejich rodiče
připravovala paní Tůmová, pro kterou byly odměnou usměvavé
dětské tváře s ušpiněnými pusinkami od drobků z oplatek. Za její
ochotu a čas bychom ji moc rády poděkovaly. Pro nás bylo odměnou
zase to, že se tu dětem i jejich rodičům líbilo, a že měli radost z toho,
co si vyrobili. Přestože jsme v letošním roce vybíraly poplatek 20,Kč, který jsme použily na zakoupení materiálu na výrobky, sešlo se
nám 11 dětí předškolního i školního věku, čtyři maminky a jeden
tatínek. Tato rok od roku se zvyšující návštěvnost je pro nás
povzbuzením do dalších let a dalších dílniček.
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Rády bychom Vás ještě pozvaly na Vánoční výstavu, která bude
v Informačním centru k vidění až do 6. 1. 2011. Na výstavě si
můžete zakoupit hezký dárek, nebo se jen nechat inspirovat
vánočními dekoracemi. V případě, že byste si na výstavě nic
nevybrali, je tu pro Vás ještě připraven koutek s Fair Tradeovými
výrobky, které Vám rádi zabalíme do hezkého balíčku. Těšíme se na
vaši návštěvu.
Klára Borůvková, Michaela Winterová

Nadační fond HOSPITAL rozjíždí projekt v oblasti
sociálních služeb
Správní rada nadačního fondu rozhodla na svém
prosincovém jednání o budoucí podpoře broumovské
nemocnice v oblasti sociálních služeb.
Po dohodě s vedením broumovské i náchodské nemocnice
byla podepsána mandátní smlouva, na základě které bude
nadační fond od 1. ledna 2012 hradit náklady spojené
s financováním pracovnice, která se bude věnovat klientům
oddělení lůžek následné péče v rámci volnočasových aktivit a
pečovatelských úkonů.
Jedná se o další aktivitu nadačního fondu, které by se fond
rád věnoval do budoucna, po dokončení obměny lůžek, která
byla završena nákupem 35 kusů kompletů pro interní
oddělení broumovské nemocnice na jaře tohoto roku.
Správní rada na svém prosincovém jednání dále jednomyslně
zvolila jako členku správní rady paní starostku Police nad
Metují Mgr. Idu Jenkovou. Nadační fond tímto krokem chce
rozšířit povědomí o své činnosti a aktivitách i na území
Policka, a získat tak další podporovatele svých aktivit.
Více o aktivitách nadačního fondu na: www.nfhospitalbroumov.cz
Ing. Eva Blažková, předsedkyně správní rady NF

ŠKOLA

Fotbalový turnaj v Broumově
Naše úspěšné mužstvo malých fotbalistů ve složení : Lukáš
Oubrecht, Dominik Mach, Ondřej Januš, Jan Špaček, Filip
Kalaš, Michal Šubrt, Jakub Bartoníček, Patrik Palatinus a
Mates Pouznar se zúčastnilo v Broumově turnaje v malé
kopané . Kluci utrpěli pouze jednu porážku a z pěti mužstev
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obsadili 3. místo. Honza Špaček
získal dokonce titul
brankář turnaje.
Gratulujeme a přejeme jim další úspěchy v kopané v roce
2012 .
Za ZŠ Libuše Hažmuková

PARK, LISTÍ A PSI
Mám jen teď takovou malou zlost na naše nezodpovědné
pejskaře.
Byla jsem se žáky hrabat park. To, že tam byli dva majitelé
psů a nechali volně své miláčky lítat mezi hrabajícími dětmi
(a byli to psi velkého plemena), mě tak trochu nabudilo, ale
ještě jsem to ustála.
Že jsem po chvilce šlápla do šišky psího lejna obstojné
velikosti, mě malinko rozhodilo, nebylo to poprvé a určitě ne
naposledy.
Ale co jsem už nemohla překousnout bylo to, když nabalené
listí na hrábě dítě sundá a s jekotem mě ukazuje ruku od psího
lejna. Ukončili jsme hrabání a s hnusem odešli zpět do školy.
Na co máme v parku stojany s igelitovými sáčky ? Na svačinu
asi ne!!!
Takže pro mě teď hrabání parku je tabu, vím, že do dalšího
podzimu zase vychladnu, ale pro letošek s lítostí oznamuji,
že "moje" děti již hrabat park nepůjdou.
Anna Válkyová

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2012
Charita Česká republika opět pořádá tradiční Tříkrálovou
sbírku na pomoc rodinám a lidem v nouzi. Pokud i u Vás
doma zazvoní tři králové, můžete si poslechnout jejich koledu
a budete moci přispět do kasičky Charity ČR. Každou
skupinku bude doprovázet dospělá osoba s průkazkou.
Sbírka bude probíhat v pátek až neděli 6. - 8. ledna 2012,
některé skupinky mohou ovšem chodit i jiné dny (např. v
bytovkách v centru Teplic chodí obvykle už ve všední den).
Máte možnost přispět také svou účastí a vyjít do ulic v
převleku krále, nebo jako vedoucí skupinky. Na věku
nezáleží. Těšíme se na setkání s novými tvářemi. Hlásit se
můžete již teď na níže uvedená telefonní čísla. Naší oblastí
jsou Teplice nad Metují se všemi místními částmi a
Adršpach.

Využití sbírky 2011
V Teplicích nad Metují a Adršpachu bylo v roce 2011
vybráno celkem 38224 Kč. Jejich využití bylo jako obvykle 35% na humanitární pomoc Charity v ČR a zahraničí, 40%
projekty farní charity Náchod – Dům na půli cesty, Sv. Anna
- Domov pro matky s dětmi a 25% bylo určeno na použití v
oblasti konání sbírky, tj. v Teplicích nad Metují a okolí.
Z této částky, která činila 8909 Kč, byl poskytnut příspěvek
jedné rodině s 2 dětmi na nutnou elektroinstalaci, dále byl
zaplacen jednomu dítěti letní tábor a dvěma dětem bylo
zaplaceno školné v ZUŠ. Víte-li o někom, kdo se nachází v
nouzi, ať již krátkodobé nebo dlouhotrvající, sdělte nám to.
Více na www.horniteplice.cz/trikralovasbirka
Martin a Helena Mrázovi – koordinátoři sbírky, tel.
491613719, 608111829
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Cena vodného a stočného na rok 2012
Představenstvo akciové společnosti Vodovody a
kanalizace Náchod projednalo dne 24. 11. 2011 kalkulaci cen
vodného a stočného na rok 2012 a vyhlašuje od 1. 1. 2012
tyto ceny:
Vodné a stočné
bez DPH
se 14% DPH
Vodné
28,75 Kč/m3
32,78 Kč/m3
Stočné
28,58 Kč/m3
32,58 Kč/m3
3
Stočné bez ČOV
8,14 Kč/m
9,28 Kč/m3
3
Vodné a stočné
57,33 Kč/m
65,36 Kč/m3
Proti cenám roku 2011 dochází k navýšení vodného o 5,16 %,
stočného o 5,20 % a u vodného se stočným činí zvýšení 5,18
%. V roce 2012 se dále do ceny vodného a stočného
nepříznivě promítne zvýšení sazby daně z přidané hodnoty o
4%, takže celkové zvýšení bude činit u vodného se stočným
9,18%.
Upravit cenu nás nutí hlavně udržení výše zisku pro realizaci
našich investičních záměrů a dále růst cen nákladů za energie,
pohonné hmoty a potřeba naplnit plán obnovy naší
infrastruktury. Cenový vývoj souvisí i s poklesem spotřeby
pitné vody a s významným snížením objemu fakturovaných
odpadních vod.
Vzhledem k tomu, že celý obor vodárenství je postaven na
samofinancování, je výběr za vodné a stočné jediným
zdrojem příjmů společnosti pro zajištění krytí nákladů na
udržení provozu vodohospodářské infrastruktury tak, aby byla
udržena ve stavu odpovídajícímu době a požadavkům.
Vodovody a kanalizace Náchod a.s. dlouhodobě patří do
skupiny vodárenských společností, které se nacházejí pod
průměrem cen vodného a stočného v rámci České republiky,
přičemž se daří naplňovat výši prostředků vynakládaných na
provoz, údržbu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury
v souladu se státními normami a předpisy.
Cenová kalkulace a informace o cenách jsou zveřejněny na
webových stránkách společnosti
Vodovody a kanalizace Náchod, a .s. – www.vakna.cz
Ing. Zdeněk Zima, ekonomický náměstek

Občanská poradna Náchod rozšiřuje svou
působnost , Hradec Králové, 15.11.2011
Hradec Králové – Občanské poradenské středisko, o.p.s., které
provozuje Občanskou poradnu v Náchodě od roku 2004,
rozšiřuje nově její působnost o pomoc obětem trestných činů v
rámci projektu Komplexního poradenství obětem trestných činů –
a to ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR, střediskem
Náchod. Rozšíření o tuto službu přichází zejména z důvodu
zvýšené kriminality, která nejvíce dopadá právě na její oběti.
Dopravní nehoda, loupež, domácí násilí, krádež a celá řada dalších
velmi nepříjemných a stresujících událostí mohou potkat každého z
nás. Shodou okolností se kdokoli může vyskytnout ve špatnou dobu
na špatném místě a v důsledku toho se stát obětí kriminality.
Samotné řešení a vyrovnání se s takto náročnou situací už tak
jednoduché není.
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Co mám dělat? Mám to oznámit? Kam se mám obrátit? Na co mám
právo? Kdo mi nahradí škodu? Jak s tím mám dál žít a nebát se
chodit po ulici? Proč se to muselo stát právě mně? Jak mám odpustit
tomu, kdo mi to udělal? To je jen střípek myšlenek, které začnou
člověku vířit hlavou a celou situaci učiní ještě více traumatizující.
Mimořádnost podobné situace, nemožnost ji předvídat a hlavně její
nezaviněnost a míra utrpení, které poškozený člověk prožívá, vedou
ve svých důsledcích k traumatu, které může po určitém čase odeznít,
ale i poznamenat člověka na celý život.
Pro ty, kteří podobnou událost prožili, nabízí Občanská poradna
Náchod odbornou pomoc v podobě sociálně-právního poradenství.
Poradci, kteří byli v rámci projektu řádně proškoleni, zajistí, popř.
zprostředkují odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem a
svědkům trestných činů, včetně morální a emocionální podpory. Zde
naleznete hledané odpovědi a získáte více informací o svých právech
a možnostech náhrady škody.
Občanské poradenské středisko, o.p.s. vzniklo v roce 1999. V
současné době organizace realizuje 4 základní programy: Odborné
sociální poradenství, Dobrovolnická informační kancelář, Program
prevence a Vzdělávání se sídlem v Hradci Králové, detašovanými
pracovišti v Jičíně a Náchodě a s kontaktními místy v Rychnově nad
Kněžnou a Trutnově.
Kontakt: Občanská poradna Náchod, Hálkova 432, tel: 498 500 357,
e-mail: opnachod@ops.cz

VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK
VLASTIMIL VONDRUŠKA – PŘEMYSLOVSKÁ EPOPEJ.
1.DÍL Historická sága začíná v českém knížectví, rozvráceném
rodovými spory, v němž se vlády ujímá mladý Přemysl Otakar I.
Postupně upevňuje moc, získává zahraniční spojence a za pomoc
císaři získává královskou korunu. Jeho politické úspěchy otevírají
cestu českému království mezi evropské velmoci 13. století.

IRENA OBERMANNOVÁ – TAJNÁ KNIHA
Román o lásce hlavní hrdinky k významnému muži a nejenom o tom.
Román o dnešní době, o Praze, o stavu současné české společnosti a
o ovzduší v ní.

HALINA PAWLOWSKÁ –VELKÁ ŽENA Z VÝCHODU
Krutě veselý příběh o mladé ženě z Česka, která se rozhoduje nejen
mezi třemi osudovými muži, ale taky mezi kariérou v zahraniční
firmě, horskou loukou a touhou být nejkrásnější ze všech.

JAROSLAV FORŠT – LA GRACE PLUJE!
Kniha La Grace pluje! je o české lodi, co se zrodila v Egyptě, o
partě lidí, kteří jí vdechli život, a tom, jak je dobré nepřestat snít.
Někdy před lety existoval kluk a ten kluk měl sen. Ale tenhle kluk si
ten sen pamatoval a když se stal mužem, řekl si, že je načase s tím
něco udělat. A tak šel a ten sen si splnil. ANNA STRUNECKÁ,

JIŘÍ PATOČKA–DOBA JEDOVÁ
Kniha nabízí poutavé čtení o škodlivých látkách v potravinách,
nápojích, kosmetice, lécích a potravinových doplňcích a životním
prostředí vůbec, které jsou reklamou, sdělovacími prostředky a
mnohdy i medicínou doporučovány jako zdraví prospěšné. Značná
pozornost je věnována možným rizikům očkování, jež v současné
době vyvolávají zvýšený zájem veřejnosti. Autoři Anna Strunecká a
Jiří Patočka, vysoce erudovaní a mezinárodně uznávaní odborníci v
oblasti biomedicíny a toxikologie s dlouholetými zkušenostmi v
publicistice, podávají vysvětlení jasnou, přístupnou a srozumitelnou
formou.

EVA KOUDELKOVÁ – ČTENÍ O ČESKÉM KOUTKU
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Kniha vypráví o oblasti tzv. Českého koutku na pomezí Kladska a
Čech. Navazuje na knihu pověstí od Homole k Hejšovině. V této
knize si čtenář kromě pověstí přečte mnoho informací o životním
stylu kladských Čechů i o svérázu krajiny v níž žili.
JACKIE COLLINS – BOHYNĚ POMSTY Lucky si po všech
životních strastech naplno vychutnává manželství s Lenniem a těší se
ze syna Bobbyho a nádherné dcery Max. A právě o tohle ji chce
připravit Armand Jordan, když mu Lucky odmítne prodat svůj
hotelový komplex Keys. Začíná nemilosrdný boj, v němž od začátku
jde o víc než o život.

PŮJČOVNÍ
DOBA
V
KNIHOVNĚ
BĚHEM
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Knihovna bude otevřena do čtvrtka 22.12. a od 23.12. do
30.12. bude ZAVŘENO.
V roce 2012 bude otevřeno od úterka 3.1. V pondělí 2.1.
bude ZAVŘENO!
Přejeme všem našim stálým i budoucím čtenářům
spokojené prožití vánočních svátků a šťastný Nový rok!
********
V sobotu 10. prosince jsme v knihovně měli předvánoční dílnu na
které jsme tvořili z polymerové modelovací hmoty. Sobotní
odpoledne s námi přišlo strávit asi 40 dětských i dospělých
výtvarníků a výtvarnic. Jsme velice rády, že jsme se výběrem tématu
trefily do nálady všech, kteří si přišli vyzkoušet práci s tímto
materiálem.
Každý si odnesl vlastní originální výrobky a snad i inspiraci pro
další tvoření.
Děkujeme za zájem a už vymýšlíme téma pro příští rok. Budeme
rády za Vaše tipy a náměty.
Věra Prokopová a Běla Blažková

Vážení spoluobčané, ani jsme se nenadáli, a je tu opět
adventní čas. Čas na ohlédnutí za uplynulým rokem,
bilancováním, co se povedlo, a co ne. Jsem moc ráda, že
někteří z Vás už pochopili, že pokud chtějí, aby se v našem
městě něco zlepšilo, musí zajít na to správné místo a svůj
požadavek vyslovit. Vyplatilo se to občanům Nového Dvora,
kteří se ke svým domovům už mohou dostat důstojným
způsobem. Je velmi uspokojivé, že se v rozpočtu města našly
potřebné finance na opravu cesty.
Možná, že se nám v zastupitelstvu nepodaří uspokojit všechna
Vaše přání a představy, ale podstatné je, že už je někteří z
Vás umíte vyslovit a jste ochotni o nich diskutovat.
Až budete číst poslední letošní výtisk Teplických ozvěn,
možná už bude zdobit náš betlém u vánočního stromu nový
přírůstek z dílny pana Petra Hnyka. Slíbil, že se pokusí
zachovat tradici a betlém letos opět obohatí novým dílkem.
Patří mu za to dík nás všech, kteří se chodíme k betlému
potěšit.
Přeji Vám všem pohodové Vánoce a v roce 2012 hodně
zdraví a úspěchů.
Lenka Kerestešiová

Hodnocení činnosti ČČK MO v Teplicích nad Metují
v roce 2011.
15.1. Dřevorubecké závody - zdrav.dozor Maštálková, Šubíková
29.1.Lyžařské závody dětí - zdrav. dozor Poláková
14.4.Valné shromáždění ČČK MO Teplice n.M.
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17.4.Aprílová osmička závod horských kol - zdrav. dozor Poláková,
Šilhánová, Šubíková
5.5.Přednáška Dr.Šubíkové v SOU Teplice n.M.- První pomoc
12.5.Přednáška Dr.Šubíkové v Klubu důchodců - uštknutí hadem
25.5.Silniční cyklistický závod – zdrav.dozor Šilhánová
12.6.Rellye Sudety silniční cyklistický maratón zdrav.dozor
Šilhánová
19.-24.6.Oblastní školící středisko dětí a mládeže bylo v Teplicích
n.M. rozhodčí v soutěžích p.Špimrová, Klennerová.
23.-26.6.BESKID TROPHY zdrav.dozor Šilhánová
24.-29.7.BIKECHALLENGE cyklistický terénní
závod zdrav.dozor Šilhánová.
26.-29.8.Mezinárodní festival horolezeckých filmů - doprovodný
sport. program - zdrav .dozor Čorejová, Šilhánová, Šubíková.
10.9. Rallye Sudety terén-zdrav.dozor Šilhánová, Šubíková.
2.-9.10.Rekondiční pobyt v Luhačovicích – z Teplic n.M. 13
účastníků.
V roce 2011 jsme nasbírali a usušili 6,5kg léčivých rostlin.

Všem členům ČČK MO Teplice n.M. děkuji za aktivitu a
podporu v činnosti a všem občanům přeji klidné Vánoce a v
roce 2012 zdraví , štěstí a pohodu.
RNDr. Šubíková Jaroslava, předseda ČČK MO Teplice n.M.

Oblastní spolek ČČK v Náchodě si Vás dovoluje
oslovit s nabídkou Rekondičního pobytu 2012
Mariánské lázně – Hotel coop Kriváň
Termín: 24.3. – 31.3. 2012 (8 dní)
Cena: 6830,-Kč
Veľký Meder
Termín: 15.4. – 22.4.2012 (8 dní)
Cena: 7270,-Kč
Srní – hotel Šumava (okres Klatovy)
Termín: 23.9. – 30. 9. 2012
Cena: 6730,-Kč
Vyplněné přihlášky můžete zaslat na adresu:
Oblastní spolek ČČK Náchod, Pražská 1759, 547 01 Náchod
Bližší informace: na tel.: 491423200, 606576058
e-mail: nachod@cervenykriz.eu
nebo lékárna Teplice nad Metují RNDr. J. Šubíková

Rozpis lékařů na stomatologickou službu na 4. čtvrtletí
2011 a začátek roku 2012
Služba je zajištěna v době od 9:00 do 11:00 hod.
Datum
Lékař
Telefon
24.12.
MUDr. Blažek,ZS Police n.M.
491543844
25.12.
MUDr. Kapitán,ZS Meziměstí
491582381
26.12.
MUDr. Neoralová, Horní 19
491581394
Teplice n.M.
602333460
31.12.-1.1. SVDent. Ogriščenko
491502425
Veba Broumov-Olivětín
7.-8.1.
MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí
491582381
14.-15.1 Dent. Ogriščenko,
491502425
Veba Broumov, Olivětín
21.-22.1 MUDr. Ogriščenko
491502525
Veba Broumov, Olivětín
28.-29.1. MUDr. Neoral ml., Police n.M.
491541654
602333427
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Město Teplice nad Metují
a ASPV při TJ Slavoj Teplice nad Metují
pořádají

SILVESTROVSKÝ VEJŠLAP

31. prosince 2011 v 10:00 hodin
Sraz : u nákupního střediska
Občerstvení zajištěno
Změna pracovní doby na stomatologickém oddělení
v Teplicích n/Metují od 2.1.2012
Pondělí: 8.00 - 15.00
Úterý: 8.00 - 15.30
Středa: 8.00 - 15.00
Čtvrtek: 8.00 - 15.00
Pátek: 8.00 - 12.00 /pouze v sudé týdny/

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Teplice nad Metují nabízí k pronájmu vrchní podlaží
kavárny ASTRY. Bližší informace na tel. čísle:
607 608 602. Věra Bartoníčková

TEPLICKÉ OZVĚNY * Vydává Město Teplice nad Metují *
(IČO: 00273139) nákladem 600 výtisků.*
Kontakt: mhff@teplicenadmetuji.cz.
Vychází jako občasník.*Odpovědná redaktorka Marie Jirmannová.* Reg. č.
MK ČR E 11959.*Redakční uzávěrka 15. každého měsíce.* Za obsah článku
odpovídají autoři.* Nevyžádané rukopisy a fotografie nevracíme.* Tisk:
TISKÁRNA František Matěna Police nad Metují.*Vydáno dne 21.12. 2011.
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