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Pracovní doba Městského úřadu Teplice nad Metují o
vánočních svátcích
Vážení občané, sdělujeme Vám, že z důvodů čerpání
dovolených zaměstnanci města, bude Městský úřad Teplice
nad Metují ve dnech 23.12.2009 a 31.12.2009 uzavřen.
Děkujeme za pochopení a přejeme Vám všem krásné svátky
plné pohody v roce 2010 hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
Ing. Blanka Fichtnerová, tajemnice MěÚ

VÁNOCE v kostele sv. Vavřince v Teplicích nad Metují
a v kostele Nejsvětější trojice ve Zdoňově
Čtvrtek 24.12.09 Štědrý den
24.00 hod. Teplice n.M.
-půlnoční mše sv.
-koledy, vánoční písně
Pátek 25.12.09 1. svátek vánoční 9.00 hod. Teplice n.M.
-Boţí hod vánoční
-koledy, vánoční písně
Sobota 26.12.09 2. svátek vánoční 14.00 hod. Zdoňov
-sv. Štěpána
-koledy, vánoční písně
Neděle 27.12.09 mše sv.
9.00 hod. Teplice n.M.
-koledy,vánoční písně
Vánoční doba tímto nekončí. Rozpis dalších mší, při kterých
zazní koledy a vánoční písně, naleznete na vývěsce u kostela
sv. Vavřince.
J. Záleská
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2010
Charita Česká republika opět pořádá tradiční Tříkrálovou
sbírku na pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí.
Na ulici budete potkávat skupinky malých tří králů, kteří
budou zpívat známou koledu. Je moţné, ţe vás navštíví i
doma. Budete moci přispět do kasičky Charity ČR, kterou
ponesou. Kaţdou skupinku bude doprovázet dospělá osoba s
potvrzením Charity ČR. Pokud se chcete zúčastnit Tříkrálové
sbírky, ať jiţ jako vedoucí skupinky nebo jako malý král,
zavolejte koordinátorovi sbírky.
Sbírka bude probíhat hlavně v sobotu 9. ledna. Některé
skupinky mohou ovšem chodit i jiné dny (např. v Teplických
bytovkách chodí obvykle uţ ve všední den).
Tradice tří králů
Tříkrálová sbírka vznikla na základě staré lidové tradice
tříkrálové koledy. Vychází z biblického příběhu o mudrcích
z dalekého východu, kteří se přišli poklonit Jeţíškovi
v jesličkách v Betlémě a předali mu své dary – kadidlo,
myrhu a zlato. Chudé děti pak chodily 6. ledna oblečené za
Tři krále po domech s betlémskou hvězdou a kadidlem,
zpívaly lidem koledu „My tři králové“ a posvěcenou křídou
psaly na dveře domů K + M + B s příslušným letopočtem.
Tato tradice po r. 1948 postupně vymizela a byla znovu
oţivena aţ po r. 1989. Česká charita od roku 2001 v naší
republice kaţdoročně organizuje Tříkrálovou sbírku, kterou
oslovuje všechny lidi dobré vůle, zda by přispěli na pomoc
rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí.
Vyuţití sbírky 2009
V Teplicích nad Metují a Adršpachu bylo v roce 2009 vybráno
celkem 36293 kč. Jejich vyuţití bylo:
35% (12702 kč) na humanitární pomoc Charity v ČR a zahraničí
39% (14173 kč) projekty farní charity (dále FCH) Náchod – Dům na
půli cesty, Sv. Anna - Domov pro matky s dětmi
26% (9418 kč) bylo určeno na pouţití v oblasti konání sbírky.
Poslední část, tj. 26%, bylo moţno pouţít na podporu lidem v
nouzi u nás v Teplicích nad Metují a okolí. Po dohodě s ředitelem
základní školy, učitelkami mateřské školy a sociální pracovnicí MěÚ
jsme 4650 kč věnovali dětem ze sociálně slabých rodin: 3 školákům
jsme přispěli na školní pomůcky, 1 dítěti na letní tábor, 1 dítěti na
obědy ve školní jídelně, 1 ve školce, 2 dětem uhradili poplatky za
odpady. Zbývajících 4768 kč jsme věnovali FCH Náchod na
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podporu uvedených projektů. Pokud máte návrh na vyuţití budoucí
sbírky, kontaktujte koordinátora.
Projekty FCH Náchod, na které byly pouţity výtěţky z tříkrálové
sbírky:
Dům na půli cesty Náchod zajišťuje pomoc mladým dospělým
lidem, kteří se ocitli v obtíţné ţivotní situaci, kterou nejsou schopni
řešit vlastními silami, ani za pomoci blízkého okolí - například po
odchodu z ústavní péče, nefunkční rodiny nebo z „ulice“. Cílem je
zapojení klienta do samostatného ţivota.
Sv. Anna – Domov pro matky s dětmi Náchod zajišťuje pomoc
matkám s dětmi a těhotným ţenám v nepříznivé a krizové ţivotní
situaci formou dočasného ubytování s návazností na komplex
sociálních sluţeb.
Martin Mráz – koordinátor sbírky pro Teplice a Adršpach, tel.
491613719

Usnesení č. 20
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 1. prosince 2009
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje
01/20/2009
Přijetí dotace o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
v poţární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce pro rok 2009 a uzavření smlouvy
s Královéhradeckým krajem.
02/20/2009
Úpravy rozpočtu v měsíci září 2009.
03/20/2009
Úpravy rozpočtu v měsíci říjnu 2009.
04/20/2009
Úpravy rozpočtu v měsíci listopadu 2009.
05/20/2009
Rozpočtové provizorium na období od 01.01.2010 do doby
schválení rozpočtu.
06/20/2009
Podání ţádosti o dotaci z programu obnovy venkova pro rok
2010 – DT 4 – úroky úvěru.
07/20/2009
Dodatek ke smlouvě o pronájmu skal pro rok 2010.
08/20/2009
Dodatek ke smlouvě o pronájmu ATC Bučnice pro rok 2010.
09/20/2009
Dodatky nájemních smluv na pronájem objektů s nájemným
navýšeným o inflaci v městském dvoře pro rok 2010 s panem
V. a paní Š.
10/20/2009
Dodatek nájemní smlouvy uzavřené s panem M.B. na
pronájem st.p.č. 448, 1.603 m2 a p.č. 338, ostatní plocha,
3.869 m2, k.ú. Teplice nad Metují pro rok 2010 s výši ročního
nájemného 220.000 Kč.
11/20/2009
Uzavření mandátní smlouvy s CEP, a.s., Hradec Králové pro
zajištění projektu „Vítejte v Teplických skalách“.
12/20/2009

Uzavření smluv s firmou PRODIN a.s., Pardubice pro
zhotovení projektové dokumentace akcí „Zřízení vstupního
objektu do Teplických skal“ a „Zřízení lávky pro pěší od
zastávky ČD k vstupu do Teplických skal“.
13/20/2009
Bezúplatné nabytí p.č. 24/1, 10.050 m2, vodní plocha, k.ú.
Dolní Teplice..
14/20/2009
Odkup části p.č. 477/1 za cenu 60 Kč za 1 m2.
15/20/2009
Záměr pronájmu p.č. 735/1KN, 7.707 m2, p.č. 735/2KN, 825
m2 a část p.č. 712PK, vše k.ú. Zdoňov.
16/20/2009
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009, o místním poplatku
z ubytovací kapacity.
17/20/2009
Ceník sluţeb, provozní řád a provozní dobu SPORTCENTRA
v Teplicích nad Metují.
18/20/2009
Záměr pronájmu poměrné části recepce k provozování
občerstvení.
bere na vědomí
19/20/2009
Rozbor hospodaření k 30.09.2009.
20/20/2009
Uzavření nájemní smlouvy o pronájmu bytu v čp. 158
Zdoňov s panem B. V.
21/20/2009
Poskytnutí slev z nájmů z důvodů vlhkosti v bytech v čp. 75
v Lachově.
22/20/2009
Výsledky voleb u svazu dobrovolných hasičů v Teplicích nad
Metují.
23/20/2009
Zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole
v autokempinku Bučnice.
24/20/2009
Informaci o podané ţádosti na dotaci od SZIF na pořízení
techniky a investic do městských lesů.
25/20/2009
Informaci o výpovědi faráře z nájmu města v objektech ve
farním dvoře pro uţívání technických sluţeb k 30.04.2010.
zamítá
26/20/2009
Ţádost pana B. L. o sníţení kupní ceny 75.520 Kč p.č.
2086/2, 1838 m2, ostatní komunikace, k.ú. Zdoňov.
27/09/2009
Ţádost pana M. B. o storno fa.č. 18004 z 29.01.2009.
28/20/2009
Ţádost o prodej p.č. 207 v k.ú. Lachov.
29/20/2009
Ţádost o prodej p.č. 599/2, k.ú. Horní Teplice
30/20/2009
Ţádost o prodej části p.č. 59, k.ú. Dědov.
Teplice nad Metují 7. prosince 2009
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Milan Brandejs, starosta

Jiří Kohl, místostarosta

Otevřený dopis hejtmanovi ke kauze hraničního přechodu
ve Zdoňově
Váţený pane hejtmane,
dovolte nám níţe podepsaným zastupitelům města
Teplice nad Metují, abychom vyjádřili svoji hlubokou
nespokojenost
s postupem
krajského
úřadu
Královéhradeckého kraje ve věci projektu s názvem
„Modernizace
přístupových
komunikací
k hraničním
přechodům Broumovského výběţku“.
O této připravované akci jsme nebyli vůbec
informováni, natoţ abychom o ní jednali a měli moţnost
k danému záměru zaujmout nějaké stanovisko, nebo
rozhodnutí. Ve fázích přípravy tohoto projektu nikdo neuznal
za nutné jednat se zastupiteli města, kteří nesou plnou
odpovědnost za řešení záleţitostí týkajících se bezprostředně
ţivota našeho města ve všech oblastech. Vše se omezilo
pouze na vyjádření stavebního úřadu k rekonstrukci krajské
komunikace ve Zdoňově bez souvislosti se zmiňovaným
projektem.
Iniciativu opravit jednu z komunikací ve vlastnictví
kraje vítáme, ale chceme se jako zastupitelstvo města podílet
na veškerém rozhodování, které se dotýká dění v našem
městě a je v naší pravomoci. Na to jsme od našich voličů
dostali mandát a snaţíme se ho dodrţet.
Z těchto důvodů Vás proto ţádáme o vysvětlení postupu
zodpovědných pracovníků KÚ KHK v jiţ zmíněné záleţitosti.
V Teplicích nad Metují dne 15.12.2009
S pozdravem zastupitelé Města Teplice nad Metují

Je to rozhlas?
Ano. Všímaví spoluobčané si zajisté povšimli, ţe na celém
území našeho města dodavatelská firma MOPOS Pardubice
instaluje reproduktory, které někde nahradí a jinde doplní
potřebnou informační sluţbu pro většinu obyvatel Teplic
n.M. včetně našich obcí. Projekt Varovný systém ochrany
před povodněmi pro obce Broumovska byl rozhodnutím
Státního fondu ţivotního prostředí podpořen dotací pro
Dobrovolný svazek obcí Broumovska, který je investorem
celé akce. Součástí projektu jsou kromě bezdrátového
rozhlasu i dvě místa měření hladiny řeky Metuje, coţ
zkvalitní pozorování stoupajícího stavu vody v krizových
situacích. Rozhlas bude nadále vysílat relace, na které jsme
zvyklí a není třeba se obávat „samovolných“ poplašných
zpráv, které by bez rozhodnutí obsluhy na naší radnici rušili
náš ţivot.
Spuštění rozhlasu se očekává nejpozději do konce února, je
však vázáno na instalaci v ostatních obcích na broumovsku.
Snad je náš odhad reálný.
Milan Brandejs, Vás starosta
Obměna lůžek a nočních stolků v broumovské
nemocnici pokračuje
Po dohodě s vedením nemocnice rozhodla 20.10.2009 správní
rada Nadačního fondu HOSPITAL (NFH)o pokračování
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aktivit v oblasti získávání finančních prostředků na obnovu
lůţek v broumovské nemocnici 2. etapa.
V průběhu první etapy (prosinec 2007 – březen 2009) se díky
obcím Broumovska a podnikatelům v regionu, zejména
členům Podnikatelského klubu Broumovska, podařilo získat
více neţ 1 mil.Kč. NFH předal na konci března tohoto roku
nemocnici do výpůjčky 22 pečovatelských polohovacích
lůţek a nočních stolků, vyrobených firmou PROMA REHA
s.r.o. Česká Skalice. Lůţka a noční stolky jsou umístěny
v oddělení lůţek následné péče broumovské nemocnice.
Dále pak správní rada NFH rozhodla o nákupu dalších 4 sad
lůţek vč. nočních stolků a 2 ks kardiackých křesel pro
pacienty vyţadující trvalou, intenzivní ošetřovatelskou péči
(vybavení pokoje pro dlouhodobě nemocné pacienty
s dostupností jednotky intenzivní péče).
Obracím se jménem správní rady Nadačního fondu
HOSPITAL na občany, zástupce veřejného i soukromého
sektoru. Podpořte prosím náš fond, finanční prostředky,
které získáme pomohou obměnit další lůţka a noční stolky
v naší nemocnici a pomohou tak zlepšit pohodlí klientům
nemocnice a zdravotnickému personálu zjednoduší
obsluhu.
Finanční prostředky můţete poukázat na účet Nadačního
fondu HOSPITAL Broumov.
Číslo účtu:KB Broumov, číslo účtu : 78-8888360207/0100.
Bliţší informace obdrţíte na adrese sídla NF, Broumov, třída
Masarykova 239 či na e-mailové adrese: blazkova@broumovmesto.cz, telefon: 491 504 225. Po dohodě připravíme i smluvní
dokumentaci.
Věřím, ţe zástupci veřejného i soukromého sektoru podpoří
pokračování projektu obnovy lůţek a nočních stolků a prokáţí tak
zájem o zlepšení kvality ţivota v našem regionu, a ţe druhá etapa
obnovy bude stejně úspěšná jako etapa první.
Předem Vám děkuji nejen za podporu, ale zejména za to, ţe Vám
není lhostejný osud druhých.
Ing. Eva Blaţková, předsedkyně správní rady NF

CENA VODNÉHO A STOČNÉHO NA ROK 2010
Představenstvo akciové společnosti Vodovody a
kanalizace Náchod, a .s., projednalo dne 20. 11. 2009
kalkulaci cen vodného a stočného na rok 2010 a vyhlašuje od
1. 1. 2010 tyto ceny:
bez DPH
s 10% DPH index 2010/2009
Vodné
25,90 Kč/m3
28,49 Kč/m3
4,01%
Stočné
25,80 Kč/m3
28,38 Kč/m
0,03 %
Vodné a stočné 51,70 Kč/m3 56,87 Kč/m3

2,17%

Při stanovování ceny vodného a stočného na rok 2010 byly
rozhodující předpokládané ceny všech vstupů, po létech
významného zdraţování se ustálily ceny eklektické energie a rovněţ
naši významní dodavatelé nám uvádějí nárůsty cen do 4% proti roku
2009. Společnost Vodovody a kanalizace , a. s., přijala pro rok 2010
řadu úsporných opatření s cílem dodrţet předpokládaný růst inflace,
který je očekáván dle ČNB ve výši 2%. Společnost chce nadále
dodrţet vysoký standard kvality dodávané pitné vody a plnit limity
kladené na kvalitu vypouštěných odpadních vod. V roce 2010
chceme zahájit rekonstrukce ČOV v Náchodě a v Novém Městě nad
Metují a pokračovat v naplňování plánů obnovy celého
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infrastrukturního majetku, pro rok 2010 předpokládáme, ţe bude
proinvestováno včetně nákladů na opravy a přidělených dotací 160
mil. Kč.
Ing. Dušan Tér, předseda představenstva

AKTUALITY O TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
V dnešní době produkujeme stále větší mnoţství
komunálního odpadu. Zákon o odpadech kaţdému z nás
ukládá povinnost odpad třídit. V našem městě třídíme papír,
plasty, nápojové kartony, sklo bílé a barevné, dále kovy,
elektroodpad, nebezpečný odpad a objemný odpad. To co
zůstane, tzv. zbytkový odpad se odkládá do popelnic popř.
kontejnerů.
Protoţe v našem městě ještě velké mnoţství odpadu končí
stále v popelnicích a tím následně na skládkách, připravili
jsme pro Vás další moţnost třídění odpadů. Mimo třídění do
barevných kontejnerů, rozmístěných v intravilánu města,
mohou zájemci, kterým se nechce s kaţdou PET lahví běţet
ke kontejneru, vyuţít i tzv. „pytlový sběr“. Na městském
úřadu jsou zdarma k dostání barevné plastové pytle. K
odkládání plastů jsou ţluté a na obaly z tetrapaků (např.
krabice od mléka) oranţové. Pytle si můţete vyzvednout také
v teplickém Informačním centru. Svoz plných pytlů bude 2 x
měsíčně a to kaţdý druhý pátek v měsíci na základě
telefonického nebo osobního oznámení občana. Zaměstnanci
technických sluţeb pytle odvezou a současně na místě
zanechají stejný počet prázdných pytlů (např. v poštovní
schránce). Pytle s jiným obsahem, neţ pro který jsou určeny,
neodvezou.
Jak třídíme
Naše město je smluvně zapojeno do kolektivního systému
EKO-KOM. EKO-KOM a.s. je autorizovaná obalová
společnost, která na jedné straně přijímá platby od osob, které
uvádějí obaly na trh či do oběhu a na straně druhé čtvrtletně
přispívá finančními prostředky do rozpočtů obcí. Podle
mnoţství vytříděných druhů obalů se odvíjí i výše finanční
odměny. Odměna slouţí k pořízení nových sběrných nádob a
ke zlevnění odpadového poplatku.
Přehled o mnoţství v tunách a odměnách
rok
papír plasty sklo
nápojový
karton
2006 13,3
13,9
17,64
2007 12,4
16,4
21,72
2008 15,35 20,09 25,93
2009 8,15
8,68
13,47
0,21

Nově zřízené sběrné místo pro vyslouţilá elektrozařízení
(ledničky, mrazničky a ostatní elektrospotřebiče),
umístěné v kotelně u bytovek na náměstí Aloise Jiráska,
bude otevřeno v sobotu dne 09.01.2010 od 9:00 hod do
11:00 hod.
Všem občanům, kteří třídí odpad, děkujeme. Všem občanům
přejeme krásné vánoční svátky, hodně štěstí a zdraví v roce
2010.
Jindřiška Nováková, odpadové hospodářství
Tak jako na jiných místech našeho okresu se i v Teplicích nad Metují
na první adventní neděli slavnostně rozsvítil vánoční strom. Děti z
MŠ si připravily pásmo koled a určitě hlavně malí obyvatelé Teplic
uvítali vypouštění lampiónů s vánočním přáním. K příjemné
předvánoční atmosféře přispělo občerstvení s teplými nápoji a
vánočním cukrovím.
Pořadatelé děkují Městu Teplice nad Metují, místním hasičům a
dětem z mateřské školky.
Za organizační tým Libuše Hažmuková, Dita Možná a Pavel Borna.
foto na http://borna.rajce.net

Poté následoval v kostele Sv. Vavřince Adventní koncert pěveckého
souboru Stěnavan se zpěvačkou Romanou Roškovou. Koncert byl
pěkný, a jistě potěšil a vánočně naladil všechny přítomné, škoda jen,
ţe jich bylo tak málo.
MAJ

SMOKIE Revival

odměna
v Kč
119 530,129 750,182 642,50
80 208,-

V roce 2009 jsou uvedeny údaje pouze za 1. pololetí.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje kaţdoročně vyhlašuje
soutěţ obcí ve snaze motivovat obce ke zvýšení účinnosti
odděleného sběru vyuţitelných a nebezpečných odpadů. Naše
město si vede celkem dobře. V roce 2008 jsme se umístili v
celkovém pořadí z 380 obcí na 27 místě a v obcích 500 –
5.000 obyvatel na 10. místě. V letošním roce za 1. pololetí
jsme na 13. místě a ve skupině 500 – 5.000 obyvatel jsme
zatím na 4. místě.
Sběr elektrozařízení
4

V pátek 4.12. se v místním kině uskutečnil koncert skupiny
SMOKIE Revival. V programu zazněly téměř všechny notoricky
známé hity této kapely. Díky neuvěřitelné podobnosti hlasu zpěváka
Josefa Šídy s Chrisem Normanem se jedná o jeden z nejúspěšnějších
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revivalů u nás. Vystoupení bylo proloţeno blokem písní Suzi Quatro
a Tiny Turner v podání skvělé zpěvačky Iny Urbanové. Za zády
zpěváků šlapala výborná kapela sloţená z profesionálních
muzikantů, účinkujících např. v muzikálech Tajemství, Bídníci,
Vlasy apod.
Z. Červený
Váţení spoluobčané,
aţ si budete pročítat poslední letošní vydání Teplických ozvěn, bude
Vás všechny, kteří se zájmem sledujete kaţdý rok nové dřevořezby z
rukou pana Petra Hnyka v betlému u vánočního stromu, jistě
zajímat, ţe i letos se objeví nový přírůstek. Jaký? Určitě ho sami
objevíte, aţ si k betlému uděláte procházku. Ráda bych touto cestou
panu Hnykovi poděkovala, ţe pokračuje v pěkné tradici, díky které
se můţeme těšit z krásy lidového řemesla. Na závěr roku mi dovolte
jeden citát: " Malé radosti, které můţeme udělat kaţdou vteřinu
svého ţivota, jsou opravdu velké dary." Reinhold Bertsch.
Vše nejlepší v novém roce Vám přeje Lenka Kerestešiová

sezóně velká výzva. I přesto, ţe seriál odjel postupně se
čtyřmi spolujezdci, dokázal hlavně díky svým obrovským
zkušenostem, přehledu a citu pro jízdu být třikrát první a
spolu s jedním druhým místem, celkově zvítězit.
Stal se tak historicky prvním MEZINÁRODNÍM MISTREM
HLUČÍNSKA .
/podrobnosti
na
www.aoscz.info-výsledky-ostatnímezinárodní mistrovství hlučínska / .
A to je taková pěkná tečka, nebojím se napsat přímo třešnička na
dortu, jeho závodní kariéry. Povedlo se mu svoji sbírku pohárů
zkompletovat, tak, ţe v současné době není seriál, kterého by nebyl
vítězem. Navíc je jediný v celé ČR , který tuto sbírku vlastní.
Jardovi, Radimovi a všem jejich spolujezdcům
G R A T U L U J E ME .
Na závěr mi dovolte jménem Autoklubu i jménem svým, Vám
všem, čtenářům Teplických ozvěn, motoristům a všem občanům
města popřát šťastné a radostné prožití svátků vánočních a mnoho,
mnoho zdravíčka a štěstíčka v roce 2010. Arnold Vodochodský st.

***********************************************

Motoristé AK Škoda a rok 2009
Ani v roce 2009 se motoristé našeho autoklubu
v mistrovských soutěţích AOS nijak neztratili.
Úřadující mistři, téměř neporazitelná posádka HolmanPoláček tak, jak avizovala po ukončení sezóny 2008, opravdu
ukončila svoji činnost. Štafetu po nich mohl převzít Radim
Prokopec, který jezdí s Pepou Sobotou Mistrovství České
Republiky ZPM. V šesti kolovém seriálu dokázali 3 x zvítězit
a společně s druhým místem to na TITUL MISTRŮ stačilo.
/ podrobnosti na www.aoscz.info-výsledky-zpm / .
Ale ani Jarda Holman v letošním roce nezahálel. Ono to totiţ
po pětadvaceti odjetých sezónách ani moc dobře nejde, jen
tak skončit. Pro letošní rok si dal dva cíle. Získat pohár pro
MISTRA VOLANTU, který mu loni v jeho prvním ročníku
unikl o vlásek, a co nejlépe se umístit v letos, prvním rokem,
vypsaném Mezinárodním Mistrovství Hlučínska. Oba seriály
mu, také jak uţ bývá u něho zvykem,vyšly na jedničku. Mistr
volantu je seriál deseti soutěţí, kde se hodnotí pouze umění
řidiče. Dvě první a čtyři druhá místa mu s přehledem stačily
k přesvědčivému vítězství a zisku titulu:
MISTR VOLANTU 2009.
/podrobnosti na www.aoscz.info-výsledky-mistr volantu / .
Mezinárodní mistrovství Hlučínska, letos poprvé vypsaný
šestikolový seriál, to byla pro Jardu v jeho opravdu poslední
5

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 21. listopadu 2009 jsme v obřadní síni Městského úřadu v
Teplicích nad Metují přivítali nově narozené občánky:
* Vladislavu Mrázovou,
* Vojtěcha Fichtnera,
* Elišku Fandelovou,
* Kláru Jíšovou,
* Marka Víta,
* Kryštofa Josefa Jeţka,
* Evu Divišovou,
* Anabel Kuchařovou,
* Lauru Jeţkovou.
Při té příleţitosti pásmo básniček a písniček našim
nejmenším jiţ tradičně předvedly děti z místní mateřské školy pod
vedením paní ředitelky, kterým tímto také děkujeme za velmi pěkné
vystoupení.

***********************************************
Adaptační kurz (co se do minulého čísla nevešlo)
Ve dnech 5. aţ 9. října 2009 proběhl adaptační kurz pro
ţáky a ţákyně VI. třídy ZŠ Teplice nad Metují, který byl hrazen
pomocí dotace Královéhradeckého kraje, MěÚ Teplice nad Metují a
rodičů dětí.
Kurz byl zaměřen hlavně na minimalizaci výskytu sociálně
neţádoucích jevů v třídním kolektivu, vytvoření zdravých vztahů
mezi ţáky navzájem, celkového zlepšení sociálního klimatu ve třídě
a sblíţení kolektivu ţáků s novým třídním učitelem. Akce byla
zajištěna organizací STAN (Special Team for Adventure in Nature)
v rekreačním středisku RELAXA, Stará Ves – Ţďárský potok, které
se nachází v malebném prostředí Jeseníků. Skupina 17 dětí
v doprovodu bývalé třídní učitelky pí. Emílie Jánské a třídního
učitele Jiřího Slováka absolvovala náročný sedmihodinový přesun
vlakem do Rýmařova. V rekreačním středisku se nám věnoval
ředitel a zároveň instruktor pro naši třídu pan František Vitouš.
V rámci programu se herní bloky, které byly zaměřeny na kolektiv
(např. hra na automechanika, deratizéra, míčové a pohybové hry) ,
střídaly se zajímavými sporty ( horolezecké stěny, lukostřelba,
paintball, nízká lana, vysoká lana a bungee trampolína) a ve čtvrtek
nechyběla ani diskotéka. Ubytování bylo příjemné, s topením a
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teplou vodou, strava 5x denně dětem chutnala a kaţdý si mohl večer
koupit něco dobrého na svůj mlsný jazýček.
Během tohoto pobytu se nám nevyhnuly zdravotní
problémy. Hned po příjezdu do Rýmařova jedna ţákyně byla po
zásahu RZ sluţby převezena na třídenní vyšetření do nemocnice
v Bruntálu a u druhé ţákyně se projevilo dřívější zranění ruky a byla
odborně ošetřena v nemocnici.
Adaptační kurz, díky připravenosti a profesionálnímu
přístupu pracovníků STAN, byl opravdovým přínosem pro ţáky a
ţákyně naší VI. třídy. Splnil předpokládané cíle projektu formou her
a komplexním pojetím celého kurzu.
Děti mají spoustu záţitků a vzpomínek, ale hlavně se
kaţdé z nich dozvědělo něco nového o sobě samém i o spoluţácích
nebo novém třídním učiteli.
Jiří Slovák

Hodnocení činnosti ČČK MO v Teplicích nad Metují v
roce 2009.
8.2.Závody ve sjezdu na lyţích - děti. Zdrav.dozor Bornová, Šubíková - bez
úrazu.
11.2.Klub důchodců - přednáška I.pomoci:Klennerová,Maštálková.
16.2.-27.3.Výstava 60let činnosti Červeného kříţe v Teplicích n.M. v
infocentru.
20.2.Závody ve sjezdovém lyţování v Teplicích n.M. Zdravotní dozor
Šubíková - bez úrazu.
26.2. Školení Psychologie I.pomoci se na oblastním spolku v Náchodě
zúčastnila p.Bornová, Bláhová, Maštálková a Šubíková.
4.3.Valné shromáţdění ČČK MO Teplice n.M. Byl zvolen nový výbor a za
zdravotní
dozor
obdrţely
poděkování
tyto
členky:
p.
Bláhová,Bornová,Čorejová,
Hajpišlová,
Haţmuková,
Klennerová,
Maštálková, Poláková a Šubíková. Hostem shromáţdění byl p. starosta
Brandejs.
15.3.Na valném shromáţdění oblastního spolku ČČK v Náchodě byla
vyznamenána p. Čorejová Radomíra za dlouholetou práci v ČČK a
aktivní úcast na zdravotních dozorech.
23.3. Za přítomnosti místostarosty p. Kohla byla rozpečetěna kasička
Nadace pro dárce kostní dřeně. Částka 3077,-Kč byla odeslána na konto
Nadace.
11.4.Fotbal TJ Slavoj Teplice n.M. zdrav.dozor Šubíková.
18.4.Fotbal TJ Slavoj Teplice n.M. zdrav.dozor Šubíková.
19.4. Aprílová osmička zdravotní dozor: Bláhová , Hajpišlová,
Klennerová, Šubíková, Haţmuková. Úrazy - odřeniny.
2.5.Fotbal TJ Slavoj Teplice n.M. zdrav. dozor Klennerová, Maštálková.
13.5.Zuzana Bornová a Pavla Bláhová -rozhodčí na soutěţi mladých
zdravotníků v Náchodě.
16.5.Fotbal TJ Slavoj Teplice n.M. zdrav. dozor p. Maštálková.
20.5.Lamkův memoriál - závody horských kol v Teplicích n.M. Zdravotní
dozor Petra Hajpišlová.
30.5.Cyklistické závody v Polici nad Metují - zdrav.dozor Z.Plocková.
31.5.Fotbal TJ Slavoj Teplice n.M. zdrav.dozor p. Klennerová, Maštálková.
13.6.Relly Sudety - silnice - zdrav. dozor v cíli Šubíková, Klennerová.
Sanita -Haţmuková,Plocková. Úrazy: zlomené ţebro,klíční kost,malíček.
Poraněné předloktí, odřeniny.
Od 17.hod. fotbal TJ Slavoj Teplice n.M. zdrav. dozor p .Klennerová,
Šubíková.
11.-14.6.BESKID THROPHY- etapový závod horských kol - celkem 35
ošetření - odřeniny,1x zlomená klíční kost. Zdrav.dozor Klimešová,
Hajpišlová.
15.-19.6. Oblastní a krajské studijní středisko mladých zdravotníků. Petra
Hajpišlová školitel.
20.6.Vzdělávací posezení na hřišti TJ Slavoj v Teplicích n.M. pro členky
vykonávající zdravotní dozor. Petra Hajpišlová předvedla novinky v
obvazovém materiálu, dezinfekci poranění a ošetřování.
18.7.Oslavy 135 let hasičského sboru v Teplicích nad Metují - soutěţe
hasičských druţstev mládeţe i dospělých, bohatý doprovodný program.
Zdravotní dozor p.Šubíková, Maštálková, Klennerová.
18.-25.7.BIKECHALLANGE 2009 sedmidenní závod horských kol
s
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mezinárodní úcastí. První pomoc zajišťovala Petra Hajpišlová, Klimešová,
Plocková nejen v ČR, ale i na území Polska.
22.8.Velká cena Police n.Metují - závod horských kol.Zdravotní dozor
J.Klimešová a Z.Plocková.
28.-30.8. Mezinárodní festival horolezeckých filmů - doprovodný program
- zdrav. dozor: Bornová, Burešová /Bláhová/.Všechny 3 dny bez úrazu.
12.9.Relly Sudety - maratón horských kol - zdrav. dozor start - cíl
ŠuBíková, Maštálková, Čorejová. Sanity: Bornová, Burešová, Šilhánová
/Hajpišlová/, Haţmuková, Klimešová, Plocková. Úrazy na trati-otřes
mozku,zlomených 5 ţeber, vzkloubené rameno.
Úrazy v cíli -hodně odřenin a drobných poranění.6x převoz do nemocnice
na šití trţných ran a na rentgen.
22.10.J.Šubíková- přednáška v domově důchodců Harmonie v Náchodě.
V roce 2009 jsme nasbírali a usušili 3,25kg léčivých rostlin za 221,-Kč.
Všem členům ČČK MO děkuji za aktivitu a podporu v činnosti a všem
občanům přeji klidné vánoce a v roce 2010 hodně zdraví, štestí a
pohody.
RNDr.Šubíková Jaroslava, předseda ČČK MO Teplice n.M.

Město Teplice nad Metují
a ASPV při TJ Slavoj Teplice nad Metují
pořádají
SILVESTROVSKÝ VEJŠLAP
31. prosince 2009 v 10:00 hodin
Sraz : u nákupního střediska
Občerstvení zajištěno

KNIŢNÍ NOVINKY - výběr
KOUDELKOVÁ, Eva: BROUMOVSKO V POVĚSTECH
- soubor lidových vyprávění z našeho okolí
COLLINS, Jackie: ŽENATÍ MILENCI
- Když se osobní trenérka Cameron ocitne v Hollywoodu, svět jí brzy
leží u nohou. Spřátelí se s filmovými hvězdami a začne chodit s
úspěšným producentem Ryanem. Idyla má dva háčky. Ryan je ženatý
a jeho mocný tchán chystá tvrdý protiúder. A je tu ještě třetí háček Cameron sice utekla od násilnického manžela, ovšem formálně je
stále vdaná.
ROBERTS, Nora: ZAVÁTÉ STOPY
- Zatímco se mladé herečky hrnou do Hollywoodu, Cilla utíká
opačným směrem. Jako bývalá dětská hvězda si slávy užila
vrchovatě a nyní touží po klidu. Usadí se na babiččině venkovském
sídle a chystá se ho opravit. Jednoho dne objeví dopisy staré několik
desítek let, které neměla nikdy spatřit. Od té chvíle se kolem Cilly
dějí hrůzostrašné věci..
COELHO, Paulo: VÍTĚZ JE SÁM
- Román zachycuje věrný obraz světa, v němž žijeme a kde se natolik
upínáme k bohatství a úspěchu za každou cenu, že mnohdy
neslyšíme, co nám říká naše vlastní srdce. Na Filmovém festivalu v
Cannes se schází tzv. Supertřída - lidé, kteří se proslavili a jsou
schopni udělat cokoliv pro peníze, moc a slávu. Na tomto moderním
"jarmarku marnosti" se setkávají ruský milionář Igor, král módy
Hamid, původem z Blízkého východu, americká herečka Gabriela,
dychtící po hlavní roli, ctižádostivý policejní vyšetřovatel Savoy,
který doufá, že vyřeší největší případ svého života, a Yasmine,
modelka stojící na počátku úspěšné kariéry. Komu z nich se podaří v
některém z mnoha snů, které jim okolní svět nabízí, rozpoznat svůj
vlastní sen a uskutečnit ho?
WATT, Peter: KAMENNÁ PĚST
- Když John zjistí, jaké poslání přivedlo šaolinského kněze až do
slunné Austrálie, pomůže mu po zatčení policií zase utéct. Spojence,
který má kontakty až v paláci samotného císaře, bude John
potřebovat. Jeho dcera Naomi se totiž v Pekingu ocitla ve vážném
nebezpečí...
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HARD, Liddell: VÁLKA Z DRUHÉHO BŘEHU
- Kniha je klasické dílo z oblasti vojenské historie-druhé světové
války v podání mužů, kteří veleli mocnému wehrmachtu.
ALCOTT, Louisa May: MALÉ ŽENY
- Román o čtyřech sestrách, které prožívají své první lásky v době
války Severu proti Jihu. Romantická Meg, nezkrotná Jo, nenápadná
Beth a rozmazlená Amy čelí stesku po tatínkovi, který bojuje v
občanské válce, chudobě či vážné nemoci, ale hlavně svým vlastním
ambicím a tužbám. Dívčí hrdinky postupně dospívají, zakládají
vlastní rodiny a poznávají velké lásky, velké smutky a všední strasti.
PERINA, Linda: ORIGINÁLNÍ RUČNÍ PRÁCE
- Vyšívání, pletení, découpage, origami, patchwork, malba přes
šablonu, mramorování papíru, výroba svíček, netradiční dárečky a
mnohé další ruční práce vás uvedou do světa kreativity.
V tomto roce si můžete vypůjčit knihy naposled
21.12.2009 (pondělí) v normální výpůjční době 9-17 hod.
V roce 2010 bude otevřeno od 4.1. 2010 v obvyklé
výpůjční době.

V sobotu 28.listopadu 2009 jsme v knihovně pořádaly dílnu
MALBA, TISK A DALŠÍ ZPŮSOBY DEKORACE
TEXTILU.
Paní Alena Vítová nám ukázala různé techniky dekorování a
k tomu potřebné pomůcky. Měla pro nás připravenou spoustu šablon
a ukázek vlastních prací. Potom uţ se kaţdý vrhnul na vlastní
tvorbu, z níţ vzešly krásné výtvory.
S její pomocí jsme vyzkoušely malování pomocí šablon, plošné
nanášení barev přes nalepené šablony, obtiskování na textil,
konturové malování a malování savem.
Strávili jsme příjemně tvořivé odpoledne, kaţdý si odnesl několik
vlastních výrobků a spoustu nápadů jak a s čím doma vytvářet
originály do svého šatníku.
Jestli na nás Alena bude mít čas, rády bychom pokračovaly na jaře,
protoţe způsobů a nápadů na vlastní tvorbu je moc, ale ne kaţdý má
tu odvahu pustit se do toho doma sám.
Věra Prokopová, Běla Blaţková
V sobotu 28. 11. 2009 jsme s mými dcerami strávily krásné
odpoledne v místní knihovně. Paní knihovnice měly opravdu báječný
nápad uspořádat tvořivé odpoledne těsně před začátkem adventu.
Chvíli jsem sice váhala, jestli se mám raději věnovat úklidu, ale
nakonec jsem dala přednost tvoření a především několika hodinám
prožitým s mými dcerami při společné činnosti. Paní knihovnice
vytvořily příjemné prostředí i díky připraveným teplým a studeným
nápojům a dobrůtkám slaným i sladkým, paní Alenka Vítová nám
ukázala několik způsobů tisku na textil, nabila nás nápady – a pak už
se pracovalo. Původně to mělo být odpoledne pro maminky a
babičky, které mohly vzít s sebou šikovné dcery a vnučky, ale
nakonec to dopadlo obráceně. Děti hýřily nápady a s chutí
pracovaly a maminky hlavně pomáhaly. Bylo nás tam všech akorát,
nikdo se u stolů netísnil. Odcházely jsme s nově dekorovanými
tričky, taškami, pytlíčky na Mikuláše i vánočním ubrusem.
Děkujeme paní Blažkové, Prokopové a Vítové za nápad, uspořádání
akce i čas, který do toho vložily (padla na to pro ně celá sobota) a
hlavně radost, kterou jsme díky tomu mohly prožít.
H. Šikulová
Podnikatelský klub Broumovska vyhlašuje veřejné výběrové
řízení na fotografa, který bude mít moţnost vydat autorský
kalendář na rok 2011
Poţadované záběry: region Broumovsko kopírující hranici CHKO
Broumovsko- panoramatické, barevné fotografie
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-pro kaţdý měsíc jedna fotografie – vlastní návrh
podoby kalendáře
-dostatečný výběr snímků pro případné výměny
Termín pro podání přihlášek – do 28.2.2010
Termín pro dodání záběrů – do 15.5.2010
Kontakt: Podnikatelský klub Broumovska, Pavlína Štěpánová
Centrum regionálního rozvoje Broumovska,
Klášterní 1, P.O.BOX 81, 550 01 Broumov
tel. 736 481 778, email: pavlinam@broumovsko.cz

Ekologická likvidace automobilů
Josef Vilímek
Kostelec nad Orlicí
ZDARMA ODVEZEME
ZDARMA ZLIKVIDUJEME
Vystavíme likvidační protokol
Info. na tel.č. 603 237 188
Telefonní seznam – ETIC spol. s r.o. od 1.12. 2009 (bývalá
poliklinika Broumov)
Telefon
Praktičtí lékaři
MUDr. Kučera Petr
491 524 754
MUDr. Kmoníčková Zora 491 426 274
MUDr. Dvořáčková Iva
491 814 709
MUDr. Nývlt Milan
491 424 857
MUDr. Peroutka Ivo
491 424 333
491 420 472
Odborní lékaři MUDr. Falta Jan
MUDr. Šenk Jaroslav
491 420 472
MUDr. Benešová Jar.
491 420 472
MUDr. Proudová Helena
491 424 876
MUDr. Kleprlík Bohumil
491 520 117
MUDr. Hradil Bedřich
491 423 415
MUDr. Černohorská Hana 606 443 820
MUDr. Dostál Aleš
602 780 570
MUDr. Růţička Ladislav
603 479 084
Stomatologie
491 521 839
MUDr. Růţička Lad. ml.
603 479 132
MUDr. Houštěk Petr
602 333 466
MUDr. Růţičková M.
773 525 150
Ortodoncie
491 524 248
Rehabilitace
491 420 963
Ostatní
Zubní laboratoř
491 521 071
Lékárna
491 523 606
RTG
491 424 859
VZP
491 420 207
Domovník
605 766 174
Administrativa (ústředna) 491 424 858
Jednatel společnosti
491 523 390

Pronajmu dlouhodobě byt 4+kk,
po celkové rekonstrukci v Teplicích nad Metují
Tel. 608 281 202
SMART
hotovost aţ do domů na 8 a 13 měsíců
od 5 000 do 50 000 stálým zaměstnancům,
důchodcům a ţenám na MD
tel: 774 400 857
tel: 774 797 420
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