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ČERVENEC-SRPEN 2011
ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ číslo 7, 8
Rooseveltova 15  549 57 Teplice nad Metují   (491) 581207, www.teplicenadmetuji.cz/ozveny
Vyţádat další informace a přihlásit se můţete:
na adrese Agentura pro rozvoj Broumovska, Klášterní 1, P.O.
Box 81, 550 01 Broumov;
na telefonu 491 521 283 u paní Jitky Nigrinové nebo emailem univerzita@broumovsko.cz.
Za Agenturu pro rozvoj Broumovska Jindřich Horkel

VARHANNÍ LÉTO 2011 v kostelech
Pátek 5.8. v 19:00 hod. v Teplicích n.M. u Panny Marie
Pomocné : Lída Hanušová - varhany
Pátek 12.8. v 19:00 hod. ve Vernéřovicích u Sv. arch.
Michaela : Jiří Tymel -varhany
Kristýna Kováříčková – housle
Pátek 19.8. v 19:00 hod. ve Vernéřovicích u Sv. arch.
Michaela : Michal Novenko - varhany
Pátek 26.8. v 19:00 hod. v Teplicích n.M. u Panny Marie
Pomocné : Jiří Tymel – varhany
Vstupné: 70,-Kč, studenti: 20,-Kč, děti: zdarma

„Univerzita třetího věku“ v Broumově“
Univerzita Hradec Králové na základě dohody s občanským
sdruţením Agentura pro rozvoj Broumovska otevře na
podzim v Broumově pro seniory regulérní Univerzitu třetího
věku.
První přednáškový blok bude v akademickém roce 2011/12
probíhat od října jednou měsíčně na téma „Dějiny české
šlechty ve Východních Čechách“. V zimním i letním
semestru se budou konat vţdy čtyři přednášky. Přednášet
budou členové Historického ústavu Univerzity Hradec
Králové, který má v odborných kruzích velmi dobré jméno a
přednášející velké zkušenosti s popularizací historie, zejména
prostřednictvím programů Univerzity 3. věku.
Přednášky se tedy budou konat jednou měsíčně v Kreslírně v
1. poschodí klášterního gymnázia. K dispozici bude potřebná
asistence pro pohybově handicapované studenty. Protoţe se
jedná o formu vysokoškolského studia pro seniory, můţe se
přednášek zúčastnit kaţdý, kdo pobírá důchod a své
středoškolské vzdělání uzavřel maturitou. Výjimky je třeba
projednat s organizátory. Účastnický poplatek ve výši 250,Kč na semestr třeba uhradit platbou z účtu nebo sloţenkou,
která bude zájemcům zaslána po přihlášení.
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Usnesení č. 4
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 27. června 2011
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje
Usnesení č. 01/05/2011
Úpravy rozpočtu v měsíci květnu 2011.
Usnesení č. 02/05/2011
Úpravy rozpočtu v měsíci červnu 2011.
Usnesení č. 03/05/2011
Zapojení finančních prostředků z hospodářské činnosti ve
výši 691.000 Kč na rekonstrukci lesní cesty SieglovnaKalousy.
Usnesení č. 04/05/2011
Poskytnutí příspěvku Svazu CR Branka ve výši 13.800 Kč.
Usnesení č. 05/05/2011
Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. RR/2010/147SDH/MV/3 uzavřené s Královéhradeckým krajem o
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poskytnutí účelové neinvestiční dotace v poţární ochraně na
výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok
2010 ze dne 15.11.2010.
Usnesení č. 06/05/2011
V souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
kompetenci starosty města k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření v rozsahu do výše 250 000,- Kč, jsouli vyvolaná organizačními změnami a pokud tyto změny
nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce
(nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů).
Rozpočtová opatření v částkách vyšších můţe starosta obce
samostatně provádět jen v případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních
prostředků z jiných rozpočtů
b) kdy zapojení výdaje vyţaduje nutný výdaj na zajištění
chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj k
odvrácení moţných škod, dále kdyţ včasné provedení úhrady
je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně
překročit případná rizika z neoprávněné úhrady
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a
dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového
opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protoţe
výdaj musí být realizován
Starosta provede rozpočtová opatření vţdy po odsouhlasení
finančním výborem.
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o kaţdém
rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty na
nejbliţším zasedání zastupitelstva konaném po schválení
rozpočtového opatření starostou a jejího stručného
odůvodnění.
Usnesení č. 07/05/2011
Poskytnutí příspěvku DSO Broumovsko ve výši 20.250 Kč na
vzdělávací akci „Komu se nelení, tomu se zelení“ a na
pořízení párty stanů.
Usnesení č. 08/05/2011
Nákup robota do školní jídelny za cenu 157.000 Kč.
Usnesení č. 09/05/2011
Převod 12.000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu
Základní školy.
Usnesení č. 10/05/2011
Firmu LUMÍR ZEZULKA – ZEKA, Slavičín jako vítěze
poptávkového řízení na dodavatele akce „Celková oprava T
148 CAS 32“ a pověřuje starostu k uzavření smlouvy o dílo
s tím, ţe smluvní cena včetně DPH nepřesáhne částku
1.158.000 Kč.
Usnesení č. 11/05/2011
Prodej p.č. 133/3, 34 m2, trvalý travní porost, k.ú. Horní
Teplice manţelům H. a P. P. za cenu kupní 3.360 Kč.
Usnesení č. 12/05/2011
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Prodej p.č. 86/1, trvalý travní porost, k.ú. Horní Teplice o
výměře 2.335 m2 manţelům P. za cenu kupní 80.000 Kč.
Usnesení č. 13/05/2011
Prodej p.č. 391/2, 408 m2, trvalý travní porost, k.ú. Teplice
nad Metují panu K. V. za cenu kupní 17.320 Kč.
Usnesení č. 14/05/2011
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o stanovení systému
shromaţďování, sběru, přepravy,
třídění, vyuţívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území
města Teplice nad Metují, včetně nakládání se stavebním
odpadem.
Usnesení č. 15/05/2011
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene na p.č. 2054/1, k.ú. Zdoňov ve prospěch ČEZ
Distribuce, a.s. za cenu 5.000 Kč.
bere na vědomí
Usnesení č. 16/05/2011
Závěrečný účet DSO Broumovsko za rok 2010.
Usnesení č. 17/05/2011
Přidělení bytu a sepsání nájemní smlouvy na pronájem bytu
v Teplicích nad Metují, ul. Zámecká č.p. 27 s panem M. U.
Usnesení č. 18/05/2011
Přidělení bytu a sepsání nájemní smlouvy na pronájem bytu
v Teplicích nad Metují, ul. Horní č.p. 94 s paní V. K.
Usnesení č. 19/05/2011
Přidělení bytu a sepsání nájemní smlouvy na pronájem bytu
ve Zdoňově č.p. 60 s panem M. Š.
Teplice nad Metují 9. května 2011
Milan Brandejs,v.r.
Mgr. Radim Války, v.r.
Starosta
místostarosta

Novela zákona o
rybářských lístků

rybářství

–

vydávání

Vydávání rybářských lístků nově upravuje zákon č. 104/2011
Sb. - novelizace zákona o rybářství č. 99/2004 Sb. Dle této
úpravy od 1. července 2011 vydávají rybářské lístky obecní
úřady obcí s pověřeným obecním úřadem ţadatelům podle
jejich trvalého pobytu, popřípadě cizincům, kteří se zdrţují v
obvodu jejich působnosti. Znamená to, ţe občanům Teplic
nad Metují, Adršpachu, Meziměstí a Vernéřovic vydává
rybářské lístky od 1.července 2011 Městský úřad v Teplicích
nad Metují (v kanceláři matriky). Rybářské lístky se vydávají
na dobu 10 let, 3 let nebo 1 roku ode dne jeho vydání.
Ţadatel o první rybářský lístek předkládá Osvědčení o
získané kvalifikaci pro vydání rybářského lístku, ţadateli o
další postačí dříve vydaný rybářský lístek, starší 15-ti let
předkládá občanský průkaz – cizinci cestovní doklad.
J.Záleská, matrikářka
PROJEKT
„DOPROVOD
DO
PRÁCE“
ZAMĚSTNATELNOST OSOB STARŠÍCH 50 LET

PODPORUJE
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V Plzni, Hradci Králové a Českých Budějovicích mají
především lidé nad 50 let věku, ale také osoby se zdravotním
postiţením nebo příslušníci etnických menšin moţnost
bezplatně získat znalosti a dovednosti pro své nové uplatnění.
„Projekt Doprovod do práce jsme připravili proto, aby se
zejména starší zaměstnanci po ztrátě zaměstnání nedostávali
do bezvýchodných situací. Nemyslíme si, že padesátník musí
nutně mít na trhu práce kvůli svému věku nižší hodnotu,
naopak. Takový člověk je pro budoucího zaměstnavatele
čitelný, nese si sebou doložitelnou pracovní historii. Na chyby
mladých zaměstnanců doplatí jejich zaměstnavatel, starší
zaměstnanci jsou ovšem často poučeni z chyb, které už byly
v minulosti zaplaceny“ vysvětluje Markéta Klejnová ze
společnosti HMA s.r.o., která projekt připravila.
Účastníci projektu navštěvují téměř tříměsíční vzdělávací
kurz sloţený ze čtyř oborů – základů komunikace, základů
angličtiny,
základů
obsluhy
PC
a
především
z rekvalifikačního kurzu pro pracovní pozici pracovník
v sociálních sluţbách. Úspěšní absolventi tak získávají
odbornou kvalifikaci, kterou zákon o sociálních sluţbách
vyţaduje pro výkon práce, ve které je na trhu nedostatek
kvalitních zaměstnanců. Společnost HMA s.r.o. poskytuje
účastníkům navíc sluţbu personálního poradce, jehoţ úkolem
je pomoci najít a získat vhodné zaměstnání podle schopností
a potřeb jednotlivých frekventantů.
„Když se podíváte kolem sebe, zjistíte, že na místech, která
vyžadují zkušenost a osobnostní zralost, pracují často čerství
absolventi nebo velmi mladí zaměstnanci. V evidenci úřadů
práce přitom najdete tisíce zkušených odborníků, jejichž
jediným handicapem je, že mladým a moderním personálním
manažerům připadají staří. Systém změnit nemůžeme, situaci
několika desítek starších nebo zdravotně postižených
nezaměstnaných ano“ dokončila Markéta Klejnová ze
společnosti HMA s.r.o.
Projekt Doprovod do práce je spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Kontakt: Markéta Klejnová, personální poradce
HMA s.r.o.,736 505 553, hradecko@hma-av.eu
Upozornění pro podnikatele, kteří poskytují nebo
zprostředkovávají spotřebitelský úvěr – finanční arbitr
Dne 1.7.2011 nabyl účinnost zákon č. 180/2011 Sb., kterým
se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
Dochází k rozšíření působnosti finančního arbitra i na oblast
spotřebitelského úvěrování (finanční arbitr je specifickým
státním orgánem pro řešení vymezeného okruhu sporů mezi
zákonem uvedenými osobami). Okruh povinných osob, na
který se zákon vztahuje, se rozšířil i na zprostředkovatele při
nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského
úvěru. Povinnost splnit informační povinnost vůči finančnímu
arbitrovi se nově vztahuje
na stávající podnikatele
vykonávající
činnost
nabízení,
poskytování
nebo
zprostředkování spotřebitelského úvěru na základě
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ţivnostenského oprávnění pro ţivnost vázanou s předmětem
podnikání Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského
úvěru, tak i na podnikatele podnikající dosud na základě
ţivnostenského oprávnění pro ohlašovací ţivnost volnou
s předmětem podnikání Výroba, obchod a sluţby neuvedené
v přílohách 1 aţ 3 ţivnostenského zákona v rámci oboru
činnosti č. 47. Zprostředkování obchodu a sluţeb nebo
v rámci oboru činnosti č. 70. Sluţby v oblasti administrativní
správy a sluţby organizačně hospodářské povahy. Uvedení
podnikatelé jsou povinni informační povinnost splnit
nejpozději do 1.10.2011 a po tomto termínu vţdy nejpozději
ke dni vzniku svého ţivnostenského oprávnění pro shora
citovanou vázanou ţivnost. Informační povinnost mohou
podnikatelé splnit na formuláři vydaném arbitrem, který je
zveřejněn na internetových stránkách www.finarbitr.cz. Za
nesplnění informační povinnost můţe být dle zákona o
finančním arbitrovi uloţena pokuta aţ do výše 1.000.000,Kč, přičemţ řízení o uloţení pokuty lze zahájit do jednoho
roku ode dne nesplnění povinnosti.
V Broumově dne 18.7.2011
Ing. Miloš Hartman, vedoucí obecního ţivnostenského úřadu
Městského úřadu Broumov

7. regionální zahrádkářská výstava v Teplicích n.M.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v
Teplicích nad Metují pořádá ve spolupráci s územním
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sdruţením ČZS okresu Náchod a Městem Teplice nad Metují
okresní 7. regionální zahrádkářskou výstavu ve dnech 2. – 4.
září 2011. Na výstavě budou opět expozice zahrádkářských
organizací okresu Náchod, specializovaných organizací
citrusářů, kaktusářů, bonsajistů, květinářů a dalších
partnerských organizací. Neméně zajímavé budou expozice
řezbářů, okrasných ptáků ve voliérách shlédnete ukázky prací
historických řemesel, uvidíte ukázku stolničení a kulinářství
se zahrádkářskou tématikou v provedení Střední školy
hotelnictví a společného stravování v Teplicích nad Metují.
Po celou dobu výstavy Vám bude k dispozici zahrádkářská
poradna. V soutěţích o nejhezčí dětský obrázek, exponát či
expozici budete rozhodovat Vy i odborná porota. V přilehlém
parku stánkový prodej zahrádkářských potřeb, rostlin a
mnoho dalšího. Projíţďky v kočáru a na jezdeckých koních,
ukázky dobrovolných hasičů z Teplic nad Metují, dětský
koutek. Bohatý doprovodný program: denně hudební
koncerty, řezbář motorovou pilou, umělecký kovář, výstava
historických vozidel a zemědělského nářadí. Postaráno bude i
o Vaše občerstvení včetně dobrého burčáku.
Program:
2. září - 13 - 18 hodin – vystoupení hudební skupiny Klapeto
15 hodin – slavnostní zahájení, vystoupení ţáků
mateřské školy v Teplicích n. M.
3. září -10 hodin - slavnostní zasedání k výstavě za účasti
VIP hostů – ASTRA
8 - 12 hodin - koncert dechové hudby Stavostrojka +
skupina Artrósa – průvod městem a vystoupení v parku
13 - 20 hodin - vystoupení hudební skupiny Slavěňáci
10,11,12 hod., 16,17 hod. – prohlídky ivanitské poustevny a
kostela Panny Marie Pomocné na Kamenci s výkladem
4. září - 8 - 12 hodin -vystoupení hudební skupiny Relaxband
13 - 15 hodin - vystoupení modelářů s dálkově řízenými
modely tanků, tahačů, traktoru, vrtulníku a mnoho jiného.
10,11,12 hod. , 16,17 hod. – prohlídky ivanitské poustevny
a kostela Panny Marie Pomocné na Kamenci s výkladem
Výstava bude otevřena denně od 8 do 18 hodin v neděli
pak do 16 hodin.
Vstupné 40,- Kč, děti do 15 let zdarma – platné na celou dobu
konání výstavy.
V případě Vašeho zájmu o bliţší informace se na nás
obraťte:e-mail: grohovi@tiscali.cz, tel.: 603 541 225
Srdečně Vás zvou pořadatelé.

září od 16 hodin, případně v pondělí 6. září dopoledne.
Budeme rádi, kdyţ nám svoji účast oznámíte předem na email: grohovi@tiscali.cz, tel.: 630541225, nebo přímo ve
škole od úterý do středy v době přípravy výstavy.
Za Váš zájem a podporu děkují pořadatelé.

17. RALLYE SUDETY V TEPLICÍCH NAD
METUJÍ
Dva týdny po Horolezeckém filmovém festivalu a týden po
zahrádkářské výstavě se v sobotu 10. září uskuteční jiţ 17.
ročník maratonu horských kol SPECIALIZED RALLYE
SUDETY 2011, který bude opět finálem Českého poháru
XCM Znovín Cup 2011. Pořadatelem je sportovní klub
Redpoint team ve spolupráci s Městem Teplice nad Metují a
obcemi Broumovska a Policka. Na zajištění závodu
spolupracují jiţ tradičně Teplické skály s.r.o., teplické
myslivecké sdruţení, červený kříţ a hasiči. Všem
pořadatelům předem děkujeme a těšíme se na ně v sobotu
večer na závěrečné párty.
Na náměstí bude jiţ od pátku připraveno občerstvení s párty
stanem Gambrinus. Můţete zde také výhodně nakoupit ve
stáncích vystavovatelů, shlédnout vystoupení hudební
skupiny a ve 20.00 hodin bude závod slavnostně zahájen.
V sobotu v 8 hodin odstartuje společně závod na dlouhé i
krátké trati. Kolem jedenácté hodiny by měli přijet první
závodníci z krátké trati a těsně po třinácté můţeme v cíli
přivítat vítěze hlavního závodu. Slavnostního vyhlášení
výsledků závodu vypukne v 17 hodin a jeho součástí bude
vyhlášení výsledků českého poháru. Od tří hodin zahraje
kapela BUGS BANNY COMPANY a večer můţete na
náměstí v klidu posedět společně se závodníky.

Výzva spoluobčanům
Váţení spoluobčané, obracíme se na Vás s výzvou o účasti
na této zahrádkářské výstavě. Pokud máte zajímavé výpěstky
– ovoce, zeleninu, květiny hrnkové i řezané a jistě by se našlo
mnoho jiného, pochlubte se a ukaţte co u nás na teplicku
umíme. Pro Vás bude instalována samostatná expozice.
Exponáty prosíme přineste do Základní školy – vchod od
silnice ve čtvrtek 1. září od 8 do 15 hodin. Exponáty prosíme
označit pokud moţno názvem druhu, odrůdy a samozřejmě
jménem. Exponáty si pak budete moci vyzvednout v neděli 5.
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Rádi bychom Vás požádali o pochopení nezbytných
dopravních omezení v centru města po dobu závodu.
Všichni zájemci o zapojení do týmu pořadatelů jsou
vítáni, informace dostanete v prodejně Redpoint.
Odměnou Vám bude nejen pamětní tričko a občerstvení,
ale i dobrý pocit, že jste i vy svým dílem přispěli
k uskutečnění tohoto krásného závodu jehož hlavním
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cílem je propagace Teplic nad Metují, Broumovska a
Policka.
Více informací na www.redpointteam.cz, za pořadatele
Tomáš Čada – ředitel závodu

TEPLICKO – ADRŠPAŠSKÁ 33
Spolek RADOST o.s. za podpory Města Teplice nad
Metují a Obce Adršpach ve spolupráci s SDH Teplice
nad Metují a společnostmi Teplické skály s.r.o.,
Technické služby Adršpach s.r.o. pořádá 17. září 2011
22.ročník turistického pochodu
16 a 33 km – pěší
33 a 50 km – cyklo
8 km – kočárky
-průběžný start z koupaliště od 8:00 do 9:30 hod.
-ukončení pochodu na koupališti nejpozději v 18:00 hod.
-průchod Adršpašsko-teplickými skalami zdarma
-na značené trati občerstvovací stanice
-pěší trasy upraveny pro geocaching
-od 12:00 vystoupení country skupiny
-více informací na tel.: 774 267 627
nebo na:www.spolek-radost.cz

OZNÁMENÍ O PRODEJI KNIHY
ADRŠPAŠSKO
Obec Adršpach oznamuje, že již vyšla kniha
ADRŠPAŠSKO.
Případní zájemci si ji mohou v úředních hodinách
zakoupit na Obecním úřadě v Adršpachu.

Úřední hodiny:
pondělí 8:00-11:00
středa 8:00-12:00
Tel. 491 586 038

13:00-16:30
13:00-16:30

Sportcentrum Teplice nad Metují pořádá a zve Vás
na Teplický pětiboj
30. července se od 8 hodin utkají dvojice bez rozdílu pohlaví
a věku v následujících disciplínách:
nohejbal, tenis, líný tenis, petanque, stolní tenis.
Přihlášky přijímá správce SC na telefonu 775 055 563, nebo
přímo v recepci.
Startovné bude určeno dle počtu startujících před turnajem,
předběţně 150,- Kč za osobu.
Kromě turnaje Vás všechny rádi uvítáme na tenisových a
squashovém kurtu, nebo třeba v posilovně
za mimořádně atraktivních cen: posilovna od 30,- Kč/hod.,
tenis a squash za 100,- Kč/hodinu.
www.sportcentrum.teplicenadmetuji.cz
Zveme Vás na
I. Ročník tenisového turnaje horolezeckých
dvojic ve čtyřhře.
KDY: 26.srpna 2011 (pátek)
KDE : Sportovní hala v Teplicích nad Metují
Startovné: 200 Kč na osobu
Začátek turnaje je v 10:00 hod, hraje se na jeden set.
Vítězná DVOJICE vyhraje batohy DOLDY
Hlavní pořadatel Jiří Schmiedt Tel: 606 340 171
a sportcentrum Teplice nad Metují Tel: 775 055 563

Běžecký závod
Adršpach - Chvaleč - Adršpach

Silniční běh na 10 000 m
sobota 24.9. 2011
start závodu ve 14.00 hod.
Občerstvení zajištěno

více informací na www.skalyadrspach.cz
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FOTBAL
Domácí zápasy mužů.
20.8.2011 SO Teplice n.M. - S. Hejtmánkovice 17:00 hod.
3.9.2011 SO
-"- S. Heřmánkovice 17:00 hod.
24.9.2011 SO
-"- Police n.M. "B"
16:30 hod.

Volejbalový oddíl TJ Slavoj Teplice nad Metují pořádá
tradiční turnaj smíšených volejbalových druţstev

O štít Teplických skal
v sobotu 3.9.2011
LÍNÝ TENIS
Jiţ několik let je druhá červencová sobota určena
vyznavačům tzv. líného tenisu. Nejinak tomu bylo i letos.
V sobotu 9.7. se na volejbalových kurtech TJ Slavoj sešlo
osm smíšených dvojic, aby porovnaly své sportovní
schopnosti pro tuto disciplínu nutné: aktivní pohyb,
akcelerační rychlost, úderová jistota, vytrvalost a fyzická
odolnost. Posledně jmenovaná vlastnost byla vůbec prioritní –
hrálo se od 9,00 do 14,00 za velmi teplého počasí prakticky
bez přestávek s tímto konečným pořadím:
1. místo: Iva a Zbyněk Červení
2. místo: Anna Válkyová a Michal Kaplan
3. místo: Iva a Lukáš Kaucký
4. místo: Zdena Válkyová a Filip Červený
Všichni účastníci, nejen ti na předních místech, si zasluhují
uznání za předvedené výkony a sportovního ducha.
Organizátoři děkují panu Schejbalovi (cukrárna na náměstí)
za milý sponzoring.
Milan Ulrich
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Město Police nad Metují vyhlašuje výběrové řízení na
vedoucího organizační složky
„Centrum kultury a vzdělávání Pellyho domy“
druh práce :
Řízení provozu Centra kultury a vzdělávání
Pellyho domy a Kolárova divadla, tj. správa
objektů,
zajišťování
kulturních
a
společenských akcí ve městě, spolupráce na
přípravě
projektů
v oblasti kultury,
společenského ţivota a sportu.
místo výkonu práce :
území města Police nad Metují
platová třída :
8. - 9.
pracovní poměr:
na dobu určitou - do návratu
stávající vedoucí z rodičovské dovolené
(květen 2013)
Předpoklady:
 dosaţení 18 let věku, způsobilost k právním
úkonům, bezúhonnost,
Požadavky:
 dosaţené vzdělání - středoškolské vzdělání s
maturitou,
 organizační schopnosti, flexibilita,
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přehled v oblasti kultury a vzdělávání
schopnost jednání s lidmi,
řidičský průkaz skupiny B
znalost práce na PC (MS Office, elektronická
pošta,Internet)
 znalost cizího jazyka výhodou
 zkušenosti s přípravou projektů výhodou
Uzávěrka přihlášek :
19. 8. 2011
Termín nástupu :
1. 11. 2011
Přihlášky s požadovanými doklady doručte na adresu:
Městský úřad Police nad Metují,
Masarykovo náměstí 98, 549 54 Police nad Metují
tel: 491 541 113, e-mail: meu@meu-police.cz
Přihláška musí obsahovat:
 jméno, příjmení a titul uchazeče
 datum a místo narození uchazeče
 státní příslušnost uchazeče
 místo trvalého pobytu uchazeče
 číslo občanského průkazu uchazeče
 datum a podpis uchazeče
K přihlášce musí být přiloženy tyto písemnosti a doklady:
 ţivotopis, obsahující údaje o dosavadních
zaměstnáních (časový sled a druh vykonávané
práce) a odborné znalosti a dovednosti
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší neţ 3
měsíce
 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaţeném
vzdělání
 ověřená kopie lustračního osvědčení dle zákona
č. 451/1991 Sb. osvědčující skutečnosti uvedené
v ust. § 2 odst. 1 písm. a) a b) zmíněného
zákona (osvědčení, lze nahradit příslušným
čestným prohlášením, osvědčení bude před
případným jmenováním uchazeče do předmětné
funkce vyţadováno)
 čestné prohlášení osvědčující skutečnosti
uvedené v ust. § 2 odst. l písm. d) aţ h) zákona
č. 451/1991 Sb.

Nabízíme do pronájmu
Vybavenou šicí dílnu včetně střihárny
v Polici nad Metují
Objekt volný od 09/2011
K dispozici je i podkrovní byt 1 + 1
Cena k jednání.
Kontakt: 737 261 680-681
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.*
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Nevyžádané rukopisy a fotografie nevracíme.* Tisk: TISKÁRNA
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František Matěna Police nad Metují.*Vydáno dne 29.7. 2011.
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