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ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ

DUBEN 2010

číslo 4

Rooseveltova 15  549 57 Teplice nad Metují   (491) 581207, www.teplicenadmetuji.cz/ozveny

TEPLICE

ČTOU

DĚTEM

Zveme Vás do Městské knihovny v Teplicích nad Metují
na odpolední čtecí maraton pro děti.
Čtení zahájí starosta města Milan Brandejs a potom štafetu
převezmou další známé tváře z Teplic.
Budeme číst z knihy „Mikulášovy patálie“ od francouzské
autorské dvojice Goscinny – Sempé.
Děti si při poslouchání budou moci malovat, modelovat
nebo se jen tak povalovat a k tomu si dát něco dobrého na
zub.
Pro menší děti budeme mít připravené hračky.

Pro rodiče budeme mít připravenou kavárnu zdarma.
Budete si moci dát kávu, čaj nebo nealko nápoj a prohlédnout
si horu časopisů nebo si vybrat knihu.
V ÚTERÝ 27. DUBNA OD 14.00 HODIN DO ?
( záleží na Vás a na hlasivkách předčítajících )
Budeme se moc těšit na Vaši návštěvu!
Věra Prokopová a Běla Blaţková
Usnesení č. 22
z jednání Zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 31. března 2010
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
zamítá
01/22/2010
Provoz na státní hranici Zdoňov – Laczna pro motorová
vozidla.
ukládá
02/22/2010
Starostovi, aby zamítavé stanovisko k otevření hraničního
přechodu pro motorová vozidla na státní hranici Zdoňov –
Laczna sdělil bezodkladně odboru dopravy krajského úřadu.
schvaluje
03/22/2010
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Poskytnout MO ČRS Teplice nad Metují finanční příspěvek
ve výši 10.000 Kč.
04/22/2010
Směnu pozemku ve vlastnictví města p.č. 1657 GP, 13.789
m2 za p.č. 610, 1.547 m2, trvalý travní porost – vlastník J. Č.
- obě k.ú. Zdoňov s doplatkem městu ve výši 20.000.
05/25/2010
Záměr pronájmu p.č. 131, 4.683 m2, trvalý travní porost a
p.č. 302, 2.662 m2, trvalý travní porost, obě k.ú. Teplice nad
Metují.
06/22/2010
Záměr pronájmu části p.č. 8/5, zahrada, 512 m2 a části st.p.č.
147, 566 m2, obě k.ú. Dolní Teplice.
bere na vědomí
07/22/2010
Přidělení bytu v ul. Horní čp. 1 a sepsání smlouvy o nájmu
k bytu s manţeli D.
08/22/2010
Přidělení bytu v ul. Zámecká 23 a sepsání smlouvy o nájmu
bytu s R. V.
09/22/2010
Uzavření nájemní smlouvy pro pronájem p.č. 288/1, 4.271
m2, trvalý travní porost a p.č.286/3 PK, 11.565 m2, obě k.ú.
Teplice nad Metují a p.č. 754 GP, 279 m2, k.ú. Horní Teplice.
10/22/2010
Stanovisko města k čerpání podzemní vody z vrtu VS-23.
Teplice nad Metují 06.04.2010
Milan Brandejs,v.r. starosta

Jiří Kohl,v.r. místostarosta

POZVÁNKA
NA INFORMAČNÍ SCHŮZKU S OBČANY
Strabag a.s. jako zhotovitel stavby „ Modernizace
přístupových komunikací k hraničním přechodům
Broumovského výběžku“, ve spolupráci se správcem stavby
SÚS Královéhradeckého kraje a.s. zve občany na informační
schůzku. Tématem této schůzky bude seznámení s organizací
postupu výstavby ve vztahu k částečným nebo úplným
uzavírkám komunikací III/301 11 na Zdoňov a III/302 3
Meziměstí - Teplice nad Metují
Termín :
27. dubna 2010
Čas :
16,30 hod.
Místo : kino v Teplicích nad Metují
Za Strabag a.s. : Ing. Jan Jirsa
vedoucí provozní jednotky Náchod
Za SÚS Královéhradeckého kraje a.s. : ing. Jiří Brandejs
technicko-obchodní náměstek

2
Informace o vydání voličského průkazu k
volbám do Poslanecké sněmovny
Ve dnech 28. a 29. května 2010 proběhnou volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Budete-li
se v době voleb zdrţovat mimo svůj volební obvod, je Vám
umoţněno volit v jakémkoli volební okrsku na území České
republiky, pokud předloţíte volební komisi průkaz totoţnosti,
tj. občanský průkaz nebo cestovní pas a voličský průkaz. O
vydání voličského průkazu můţete poţádat písemným
podáním opatřeným Vaším ověřeným podpisem, doručeným
na Městský úřad v Teplicích nad Metují, kancelář evidence
obyvatel, nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. 21.5.2010
nebo osobně do uzavření stálého seznamu, tj.
26.5.2010. Průkaz Vám bude zaslán nebo osobně předán
nejdříve 15 dnů přede dnem voleb tj. 13.5.2010. Na případné
dotazy odpovíme na tel. 491581201 nebo 491581207.
J.Záleská

Objížďkový autobusový jízdní řád pro Bohdašín
Platnost od 19.4.2010. Ukončení s ohledem na dokončení
rekonstrukce I.etapy silnice, cca do 18.7. 2010. Pro II.etapu
bude platit jiný reţim.
Směr: Teplice n.M. náměstí – Bohdašín
9:45 – 9:52 (spoj jede ihned nazpět do Teplic)
13:10 – 13:17 (spoj pokračuje do Police n.M.)
15:50 – 16:00 (spoj jede ihned nazpět na hlavní nádraţí ČD)
Směr: Bohdašín – Teplice n.M. náměstí
6:45 – 6:53 (spoj jede z Police n.M. 6:30)
9:52 – 10:00 (pokračuje v 10:05 do Police n.M.)
16:00 – 16.02 (spoj končí na hlavním nádraţí ČD)

Odjezdy autobusů z křižovatky TOMA: linka
Broumov - Adršpach (zpět)
Směr Teplice – Adršpach:
po-pá: 5:23, 6:03, 7:47, 10:26, 12:01, 13:18, 15:03,
16:07, 17:24 pouze do Teplic, 18:54, 21:13
so-ne: 13:13, 18:53 pouze neděle, 21:13 pouze neděle
Směr Meziměstí – Broumov:
po-pá: 4:16, 6:16, 6:50, 8:06, 11:22, 12:49, 14:36, 15:50,
17:04, 19:06
so-ne: 8:10 pouze sobota, 14:04, 19:43 pouze neděle, 22:36
pouze neděle.
Valné shromáždění ČČK MO Teplice nad Metují se
konalo 7.4.2010.

----------------------------------------------------Nejprve jsme hodnotili činnost MO v roce 2009 a
nejaktivnější členky:
p. Čorejová, Bornová, Burešová, Haţmuková, Klennerová,
Klimšová, Maštálková, Plocková, Šilhanová a Šubíková byly
odměněny malým dárkem.
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Na oblastním valném shromáţdění v Náchodě 17.3.2010
převzala Zuzana Bornová vyznamenání za činnost v ČČK.
Oblastní studijní středisko mládeţe se koná 20.6.-25.6.2010 v
Penzionu Metuje v Teplicích nad Metují. Přihlášky pro
zájemce jsou v lékárně.
Rekondiční pobyt pro seniory bude v hotelu Srní na Šumavě
v termínu 26.9.-3.10.2010 za cenu 4990,-Kč. Přihlášky a
informace v lékárně.
MS ČČK Velké Poříčí zapůjčuje zdravotní pomůcky
/berle,hole,vozíky, chodítka aj./ za poplatek 1aţ 4Kč na den.
Informace a seznam pomůcek v lékárně.
J.Šubíková, předseda ČČK MO Teplice n.M.

Všimli jste si?
Všimli jste si při návštěvě kina, ţe chodíte v hledišti po nové
podlaze? V hledišti pod sedačkami a také okolo a na
orchestřišti je nový koberec. Kdo jste si ještě nevšiml, přijďte
se podívat.
Pohádkový muzikál pro malé i velké je jiţ 28.dubna 2010 od
10:00 hod. nebo 12. června 2010 v 19:00 hodin v rámci
Dvořákova festivalu je zde vystoupení Jiřího Stivína jazz Q
systém.
Divadelní agentura Praha
uvádí
v kině v Teplicích nad Metují
pohádkový muzikál
podle klasické pohádky Boţeny Němcové

O CHYTRÉ PRINCEZNĚ
ve středu 28. dubna v 10:00 hodin
Hlavní hrdinka Lenka je v jeho pojetí veselá a energická
správná holka daleko spíše neţ vznešená princezna, normální
kluk je i její po uši zamilovaný Jiřík. Čerta představuje autor
jako sebejistého pána, přesvědčeného o své převaze nad lidmi
a v závěru směšně zaskočeného Lenčiným důvtipem.
Humorné prvky vnášejí do hry postavy dobráckého tatíčka
krále a dvorní dámy, úzkostlivě ale marně střeţící důstojnost
královského domu.
Vstupné: 30,-Kč

Teplická rocková noc
Poslední květnovou sobotu, přesně v 15.00 hodin, vypukne na
fotbalovém hřišti šestý ročník hudebního festivalu Teplická
rocková noc. I letos jsme se snaţili přivézt ty nejzajímavější
klubové kapely z celé republiky. Mezi taháky určitě bude
patřit nezaměnitelný Vilda Čok se svojí skupinou Bypass a
vycházející hvězda hudebního nebe Mandrage, jejichţ singl
Hledá se ţena zaplavil snad všechna tuzemská média.
Příznivce melodického metalu určitě potěší česká
speedmetalová jednička Salamandra, která zde nevystoupí
poprvé, stejně jako Rimortis nebo Greedy Invalid, kteří právě
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vydali novinku „Anna“. Z dalších kapel vystoupí Egotrip,
Venefica, Colp a Projekt Parabelum. Bliţší informace najdete
na www.teplickarockovanoc.wz.cz.

Dan Šafr
Ještě prozradíme, ţe s nimi hraje Zbyněk Červený a Dalibor
Moţný, oba z Teplic n.M. a skupinu můţete vidět a slyšet
8. května 2010 na Májovém jarmarku a také 26 srpna v kině
při slavnostním zahájení na Mezinárodním horolezeckém
filmovém festivalu u nás v Teplicích nad Metují.
MAJ
19. března 2010 se konalo vyhodnocení okresního kola
výtvarné soutěže vyhlášené Českým zahrádkářským
svazem. Na druhém místě se umístila kolektivní práce
MŠ v Teplicích nad Metují. Gratulujeme. Groh Luděk

Kladské pomezí - turistické noviny českopolského pohraničí

Program bude nabitý uţ od samého začátku, určitě se vyplatí
přijít včas. Vstupenky za zvýhodněnou cenu je moţné
zakoupit v Infocentru. Velký dík patří tradičně Městu Teplice
nad Metují, které tuto akci podporuje od jejího počátku,
Slavoji, který zajišťuje občerstvení a sponzorům, bez kterých
by festival na takové úrovni nemohl existovat (Obec
Adršpach, TS Adršpach, Urbi Top, G.D.D.P, Primátor).
Pestrý výběr muziky různých rockových a metalových ţánrů,
kvalitní zvuk, hezký areál místního fotbalového hřiště,
výborná atmosféra, to je Teplická rocková noc.
Zbyněk Červený

Kultura v okolí
Náchod: 27.4. v 19:00, Městské divadlo, Ať ţije královna!,
divadlo Pod Palmovkou, vstupné: 350,330,310,290,-Kč.
Hronov: 29.4. v 19:00 Čapkův sál, Koncert Ewy Farne,
vstupné: v předprodeji 290 Kč, na místě 350,-Kč.
Police nad Metují: 1.5. od 8:00 – 10:00 hod., Masarykovo
náměstí, Sraz historických vozidel.
6.5. v 19:00, sál Pellyho domů, Promítání fotografií z cesty
do tibetské kulturní oblasti Amdo, vstupné: 40, děti 20,-Kč.

JAZZ GENERATION
Kapela deseti muzikantů z Náchodsko – Broumovska, která
hraje převáţně jazz/funk/pop vznikla v roce 2008. Její
repertoár je opřen o známé písně a skladby ještě známějších
autorů - Stevie Wonder, James Brown, Maceo Parker, John
"Dizzy" Gillespie a další. A to vše v originálních aranţích
Jazz Genaration. Schopnost překvapovat netradičnem a
originalitou Jazz Generation dokázali na sklonku roku 2009,
kdy odehráli s hostujícím smyčcovým kvartetem a vokálním
kvintetem několik nevšedních vánočních koncertů, kam se
vedle tradičního vánočního repertoáru dostaly i písně, které
nikdo nečekal (např. Michael Jackson – I´ll be there). Na
začátku léta odjíţdí Jazz Generation na turné do Ruska, aby
po příjezdu naplno připravili letošní ještě pestřejší vánoční
turné JAZZ GENERATION CHRISTMAS TIME TOUR.
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Projektová ţádost Branky o. p. s. „Kladské pomezí –
turistické noviny česko-polského pohraničí“ byla úspěšně
zaregistrována do Fondu mikroprojektů Euroregionu
Glacensis (č. CZ.3.22/3.3.02/09.01347) a vybrána k realizaci.
V rámci tohoto projektu vznikne v roce 2010 letní (v nákladu
25 000 ks) a zimní (v nákladu 10 000 ks) vydání turistických
novin. Noviny vyjdou v českém jazyce, některé články a
upoutávky budou uvedeny i v polském překladu.
Letní noviny o rozsahu 20 stran formátu A3 přinesou několik
novinek z Kladského pomezí, jízdní řády cyklobusů a parních
vlaků, tipy na výlety v našem regionu i v Polsku, přehled
významných kulturních a sportovních akcích, seznam
sportovišť nebo památek vč. kontaktů atd.
Dočtete se také např. o poutních skvostech Barda, historii
turistiky v Górach Stolowych nebo o připravovaných
oslavách v Josefově či Novém Městě n. M.
Chybět nebude soutěţ o ceny - pro děti i dospělé.
Od února do dubna redakční rada ve spolupráci s polským
partnerem, informačními centry a dalšími shromaţďovala
náměty a na pravidelných schůzkách připravovala obsah
letních novin. Ty budou během května k dispozici nejen
v informačních centrech a na dalších místech Kladského
pomezí, ale i na vybraných místech v sousedním Polsku.
Projekt „Kladské pomezí – turistické noviny česko-polského
pohraničí“
je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím
Euroregionu Glacensis.

Zimní pětiboj
----------------Kaţdoročně pořádá ASPV při TJ Slavoj pro děti zimní
pětiboj. Děti si svou fyzickou zdatnost mohou poměřit
v těchto disciplinách:
člunkový běh, šplh, skákání přes švihadlo, hod na koš, skok
z místa. Z místního kola se 16 dětí probojovalo do okresního

4
kola. V okresním kole několik dětí obsadilo přední místa a
postoupilo do krajského kola, které se tradičně koná
v Hořicích. Zde Věra Valtová obsadila v kategorii mladších
ţákyň 1. místo, Martin Riabec v kategorii mladších ţáků 1.
místo a Martin Kolek v kategorii starších ţáků 2. místo.
Blahopřejeme!
Líba Haţmuková
Volejbalové mládí v teplické hale
------------------------------------------Tři druţstva z Náchoda, dvě z Police nad Metují a po jednom
druţstvu z novoměstského Krčína, z Hronova a Teplic n.M. –
celkem 8 smíšených volejbalových druţstev ţákyň a ţáků 2.
stupňů základních škol a odpovídajících ročníků víceletých
gymnázií se sjelo do nové víceúčelové sportovní haly
v Teplicích nad Metují, aby změřilo své síly v turnaji
organizovaném Základní školou Teplice nad Metují ve
spolupráci s Asociací školních sportovních klubů. Na třech
kurtech se druţstva utkala ve skupinách systémem kaţdý
s kaţdým a z následných finálových duelů vzešli celkoví
vítězové turnaje: v kategorii 6.-7. tříd ZŠ Hronov a v
kategorii 8.-9. tříd .ZŠ T.G.Masaryka Náchod.
A jak si vedly domácí naděje? Popravdě řečeno, neměly to
jednoduché. V druţstvu byl jen jeden chlapec /Petr Kunc z 9.
třídy/, i kdyţ regule povolují tři z celkového počtu 6 hráčů,
z děvčat stejné věkové kategorie hrála pouze Nikola
Otradovská z téţe třídy, a tak zbytek doplnila děvčata (!) ze 6.
a 7. třídy, tedy z niţší věkové kategorie /K.Otradovská, K.
Kuterová, M.Řezníčková a K. Báčová/. Toto věru přepestré
věkové sloţení, niţší herní vyzrálost, menší zkušenosti a
hlavně nesehranost však kupodivu nebyly příliš na škodu –
tým v celkovém pořadí skončil čtvrtý, a to je docela lichotivé.
Turnaj proběhl hladce, coţ je zásluha zejména p.uč. Lenky
Šretrové, vedení školy a pana Stanislava Moravce, správce
haly.
Milan Ulrich

VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK
SMITH, Wilbur: KOPÍ OSUDU
Po odchodu z armády se Leon Courtney stane v Africe
profesionálním lovcem divoké zvěře. Kdyţ nevyzpytatelnou
divočinou provází německého velkoprůmyslníka, jehoţ
továrny vyrábějí letouny pro armádu německého císaře,
odhalí nekalé plány na oslabení britských sil. Leon dělá
všechno, aby uhasil jiskru doutnajícího konfliktu, ale
neohrozí ho skrytá tajemství nepřítelovy svůdné milenky?
KLÍMA, Ivan: MOJE ŠÍLENÉ STOLETÍ
První část pamětí významného českého spisovatele zachycuje
nejen ţivotní příběh jeho rodiny, ale i události doby, ve které
ţil.
GARDNER, Lisa: ŘEKNI SBOHEM
Kimberly Quincy je pět měsíců těhotná speciální agentka
FBI. Příběh mladé prostitutky je příliš děsivý na to, aby to
byla pravda. Nějaký šílenec unáší mladé dívky a pouţívá
pavouky k tomu, aby za něj dělali jeho špinavou práci. Bez
jakýchkoliv mrtvých těl jako důkaz se Kimberly snaţí chytit
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masového vraha, který má recept na perfektní vraţdu...nebo
se ji snaţí vlákat do pasti?
BASHIR, Halima: SLZY POUŠTĚ
V době nepokojů a útlaku černošského obyvatelstva Araby a
státní policií se lékařka Halima snaţí zůstat mimo konflikt a
věnuje se raněným. Po přepadení školy, při němţ je brutálně
znásilněna většina dětí, se Halima uţ neudrţí a podá zprávu
zástupcům Spojených národů. Přijdou si pro ni ozbrojení
muţi a Halima se bojí nejhoršího. Skutečnost je ještě
strašnější, neţ si představovala...
FRANCIS, Dick: VYROVNANÝ ÚČET
Zcela nový román Dicka Francise, který napsal se svým
synem Felixem. Bookmaker Ned Talbot se stará především o
to, aby jeho malý podnik obstál před velkými sázkařskými
společnostmi. Pak se ale objeví jeho dlouho ztracený otec a
krátce poté je před Nedem ubodán k smrti. Ve hře je tajemný
kódovací přístroj, který umoţňuje na dostizích podvádět. Ned
musí zachránit podnik a zjistit, kdo a proč zabil jeho otce.
DREYER, Eileen: ZLOMENÁ PŘÍSAHA
Díky tvrdé dřině se Maggie podařilo získat místo u zásahové
jednotky a splnil se jí tak dávný sen. Má pocit, ţe můţe být
konečně spokojená se ţivotem. Platí to však jen do chvíle,
neţ zjistí, ţe na pohotovosti kdosi neznámý vraţdí pacientykriminálníky. Začně pátrat na vlastní pěst...
EXUM, Andrew: BOJOVAL JSEM S AL-KAIDOU
Příběh muţe, jehoţ úkolem bylo zlikvidovat poslední a
nejodhodlanější zbytky sil Usáma bin Ládina v údolí Shah-eKot. Vzrušující, inspirující a někdy aţ bolestně upřímný hlas
příslušníka nastupující generace, která se postavila do cesty
smrtelnému nebezpečí, ohroţujícímu celou naši civilizaci i
způsob ţivota.
*************************************************

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své „ANO“ si v kostele Panny Marie Pomocné
v Teplicích nad Metují dne 3. dubna 2010 řekli

Amin Momen a Gabriela Rosecká.



Novomanželům přejeme hodně štěstí !!!
*************************************************
Dovolujeme si Vám představit občanské sdružení Prosaz,
které je zaměřeno na pomoc zdravotně postiženým.
Nabízíme širokou škálu služeb: osobní asistenci, domácí
péči a chráněné dílny (klientům z Prahy a blízkého okolí)
a telefonickou krizovou linku propojenou s odborným
sociálním poradenstvím (pro klienty z celé ČR).
Nepracujeme pouze s klienty zdravotně postiženými od
narození, ale můžou se na nás obracet i lidé, kterým se
např. vinou nehody během vteřiny změnil celý život a
neumějí se s novou situací vypořádat. Pomoc je určena i
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jejich rodinám a blízkým, dále seniorům, maminkám,
kterým se narodilo postižené dítě, a dalším skupinám lidí.
Budeme rádi, když se k nám připojíte na některé z letních
akcí pro ZP, které Prosaz pořádá v roce 2010:
Vodácká akce, sjíţdění Berounky 3. - 10.7.2010 (kemp
Višňová, Hájek 3, Višňová u Křivoklátu)
Letní dětský tábor v Líchovech u Sedlčan, I. turnus 3. - 17.7.,
II. turnus 17. - 31.7.2010
Rehabilitační pobyt v Líchovech u Sedlčan 21. - 28.8.2010
Jarmark výrobků chráněné dílny Prosaz 7. - 11.6.2010
(Náměstí Míru, Praha 2)
Kontaktní osoba Mgr. Mária Lazarčíková, tel. 777 701
867, poradna@prosaz.cz
PROSAZ, o.s., Kodymova 2526, Praha 5, 158 00, více
informací na www.prosaz.cz

Pozvánka
ČZS ZO Teplice nad Metují pořádá
zájezd do Jeseníků 12.-13. 6.2010
Ceník : člen ČZS ZO Teplice nad Metují 300,- Kč/os.
nečlen 700, Kč/os.
(cena zahrnuje ubytování , snídani, dopravu)
Program zájezdu : 12.6.2010
- odjezd z Teplic n.M. v 06.00 hod. směr Polsko
- volná prohlídka města Nysa + Otmuchovská jezera
- ubytování Pension Pod kapličkou obec Malá Morávka
- přejezd do lázní Karlova Studánka (moţnost vyuţití
léčebných procedur) poté individuální program - turistika po
okolí
- večer na pensionu - posezení s hudbou + zábava+ opékání?
13.6.2010
- snídaně na pensionu Pod Kapličkou
- v 11.00 hod prohlídka elektrárny Dlouhé stráně
(vstup 40,-Kč, důchodci 25,-Kč)
- příjezd do Teplic n.M. cca 17.00 hod.(podrobný program
dostanete po přihlášení)
Nutno s sebou mít do Polska zloté na zaplacení občerstvení
po cestě.
Nahlášení a zaplacení částky v prodejně Tabák od 20.4.2010
do 10.5.2010, přednost mají členové organizace.
Bliţší info : Čáp František tf.:606545464
Sbor dobrovolných hasičů Teplice nad Metují
pořádá

SBĚR

ŽELEZNÉHO ŠROTU

v sobotu 24. dubna 2010 od 9 hodin
Sběr připravte k dostupné komunikaci. Na poţádání
pomůţeme s odnešením.
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Svoz se koná v Teplicích nad Metují, Lachově, Bohdašíně,
Dědově, Nových Dvorech a ve Zdoňově.
Město TEPLICE n.M. a společnost Rumpold s.r.o.
_________________________________________________
oznamují, ţe dne 10.05.2010 zajistili pro obce
Bohdašín, Dědov, Lachov, Nové Dvory, Skály a Zdoňov
_________________________________________________
a dne 17.05.2010 zajistili pro místní části
Teplice Horní, Dolní a střed, Kamenec a Bučnice

_________________________________________

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Obec i svozová firma mají zájem na tom, abyste měli
moţnost zbavit se legálně odpadu, který se nevejde do
sběrných nádob (matrace, koberce, nábytek atd. ) a odpadu,
který nepatří do sběrných nádob jako např. papír, ţelezo,
plastové výrobky, pneumatiky.
Odpad uloţte u sběrných nádob ( popelnice ) u domů. Tento
svoz provede několik vozidel a kaţdé vozidlo odveze určitý
druh odpadu. Proto je důleţité, aby jednotlivé druhy byly
uloţeny u sběrných nádob viditelně odděleně a tak, aby je
bylo moţné naloţit.
1.
Popelářské auto bude sbírat
Odpad, který se nevejde do popelnice - staré matrace, starý
nábytek, koberce atd. Ostatní odpad musí být v pytlích,
krabicích nebo svázaný tak, aby jej obsluha vozu mohla
naloţit. Drobný odpad volně pohozený na zemi nebude
posádka vozu sbírat.
2.
Avia bude sbírat
Papír – noviny a časopisy dohromady pevně svázané,
kartónový papír zvlášť pevně svázaný.
Pneumatiky z osobních vozidel.
Ţelezo - drobné části v sudech, kbelících atd.
Novin, časopisy a kartónový papír chraňte před případným
deštěm.
Posádky jednotlivých vozů naloţí ručně denně několik tun
odpadu, a proto Vás tímto prosím o dodrţení podmínek
uloţení. Dbejte prosím i o bezpečnost silničního provozu.

Odpad připravte u sběrných nádob v 7.00 hodin.
Neodkládejte lednice, televize, elektrozařízení, nebezpečné
a stavební odpady (okna). Tyto odpady nebudeme
odvážet.
Případné dotazy ke svozu velkoobjemových odpadů zodpoví:
RUMPOLD s.r.o Rieger Bohuslav
telefon: 491 524 691,
606 632 232.
Město Teplice nad Metují a firma RUMPOLD s.r.o.
oznamují,
ţe dne

25.5.2010

proběhne

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU a
ELEKTROZAŘÍZENÍ pro občany.
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Speciální svozové vozidlo bude sbírat tyto druhy odpadů:
Motorové, převodové a mazací oleje, barvy, ředidla,
pryskyřice, lepidla, rozpouštědla, odmašťovací přípravky,
fotochemikálie, pesticidy, zahradní chemie včetně obalů
(odpady musí být v uzavřených nádobách), baterie (suché
články), akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem
rtuti.
Nebezpečné odpady ze stavebnictví (eternit apod.) do
tohoto svozu nepatří.
Svoz se rovněž netýká velkoobjemového odpadu typu
pneumatiky, nábytek, železo, …
Obsluhou svozového vozidla bude odpad přebírán přímo od
občana. Na místě bude i pracovnice úřadu, které občan
předloţí doklad o zaplacení svozu tuhého komunálního
odpadu na rok 2010.
Odpad nesmí být shromažďován na určených místech
před příjezdem svozového vozidla. Odpad bude svezen
pouze z níže uvedených svozových míst.
SVOZOVÁ TRASA PRO SVOZ NEBEZPEČNÉHO
ODPADU

Úterý 25.5.2010
Teplice nad Metují
Lachov

U KOSTELA

16.00 – 17.00

u bývalé zvláštní školy

17.10 – 17.15

Případné dotazy zodpoví :
Město Teplice nad Metují - Jindřiška Nováková
telefon: 491 581 207
Správným nakládáním se všemi druhy odpadů pomáháte
šetřit přírodu ve Vašem okolí.

Rozpis lékařů na stomatologickou službu na
2. čtvrtletí 2010.

Sluţba je zajištěna v době od 9.00 do 11.00 hodin
Datum
24.-25.4.
1.-2.5.
8.-9.5.
15.-16.5.
22.-23.5.
29.-30.5.
5.-6.6.

Lékař
MUDr.Kapitánová, ZS Meziměstí
MUDr. Práza, ZS Machov
MUDr.Růţička ml., polikl.Broumov
MUDr. Pastelák, Sadová 44,Broumov
MUDr. Houšťek, polikl. Broumov
MUDr. Neoral, ZS Police n.M.
MUDr. Kopecký, 17.listopadu 387,
Police n.M.
12.-13.6. MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí
19.-20.6. Dent. Ogriščenko, Veba Olivětín
26.-27.6. MUDr. Ogriščenko, Veba Olivětín

Tel. číslo
491582381
491547139
603479132
491524334
491523607
491541654
602304594
491582381
491502425
491502525

Přenecháme pozemek s chatičkou v zahrádkářské kolonii
v Teplicích nad Metují. Podrobnější informace na
telefonu 775 168 496.
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PRONAJMU dlouhodobě úplně vybavený byt 2+1
v Teplicích nad Metují. Byt bude volný od 1. května 2010.
Bliţší informace na tel. čísle: 774 575 959.
PRODÁM rodinný dům OKAL v Teplicích nad Metují.
Podsklepený, zateplený, zvýšené první podlaţí 1+4, WC,
koupelna s WC, půda – moţnost vybudování dalších
místností, topení plyn + pevná paliva. Garáţ a velká zahrada.
Pozemek 2.404 m2. Kontakt mobil: 603 213 597.
Květiny
Olga Drobková
U KOSTELA Police nad Metují
Nabízí:
-velký výběr jarních balkónových květin
vysoké kvality za velmi příznivé ceny
-stálý výběr čerstvých řezaných
květin, nejen klasické květy, ale i
exotické
-výběr sušených květin, suché vazby
-možnost objednání aranžmá dle přání
zákazníka
-svatební květinový servis od svatebních
kytic po kytice na auto, stůl…
-pro družičky květinové šperky a ozdoby
do vlasů
-výzdoby interiérů, exteriérů živými
květy i trvalejší výzdobou ze sušených
květin
-balení dárků a dárkové koše
-kytice salámové, lízátkové…
-přízdoby lahví a další dle domluvy a
fantazie zákazníků nebo naší.
-doručení kytic na místo určení
-substráty, keramika, hnojiva, semena,
sklo...
-svíčky dárkové, hřbitovní, hřbitovní
lucerny a doplňky
-smuteční kytice, věnce
Kde nás najdete? V Polici nad Metují
u kostela naproti firmě V.K. Ložiska
Kontakt:
mob:604 812 202
mob:720 122 836
tel:
491 541 423
TEPLICKÉ OZVĚNY * Vydává Město Teplice nad Metují *
(IČO: 273 139) nákladem 600 výtisků.* Kontakt: mhff@teplicenadmetuji.cz.
Vychází jako občasník.* Odpovědná redaktorka Marie Jirmannová.* Reg. Č.
MK ČR E 11959.*Redakční uzávěrka 15. kaţdého měsíce.*Za obsah článku
odpovídají autoři.*Nevyţádané rukopisy a fotografie nevracíme.* Tisk:
TISKÁRNA František Matěna Police nad Metují. *Vydáno dne 22.4. 2010.*
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