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ÚNOR 2009
ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ číslo 2
Rooseveltova 15 z 549 57 Teplice nad Metují z
(491) 581207, www.teplicenadmetuji.cz/ozveny
19. ročník mezinárodního veletrhu průmyslu
cestovního ruchu GO
a 18. ročník mezinárodního veletrhu
turistických možností v regionech
REGIONTOUR 2009
Tradičních středoevropských veletrhů cestovního ruchu se
zúčastnilo 1270 vystavovatelů ze 31 zemí na ploše 12 500
m2. Zvýšil se mezinárodní kredit veletrhů, když o 33 %
vzrostla účast vystavovatelů z okolních zemí. Výrazně se
zvýšil také zájem zahraničních návštěvníků, kterých se v
prvních třech dnech na pokladnách zaregistrovalo 2258 (v
roce 2008 za čtyři dny 1030). Zahraniční návštěvníci přijeli
především ze Slovenska a Polska, významně přibylo také
návštěvníků z Chorvatska, Německa a Itálie. Zvýrazněnými
tématy ročníku byly kongresová, golfová a kulturní turistika.
Veletrh REGIONTOUR opětovně představil turistickou
nabídku všech krajů České republiky, tuzemských regionů,
měst, incomingových agentur a ve zvýšeném počtu i regionů
z okolních zemí. Poprvé se stal skutečně „československým“
veletrhem, když prezentoval nabídku všech slovenských
krajů, z toho tří v samostatných expozicích. Veletrh GO se
zaměřil na výjezdovou turistiku. Vedle tuzemských
cestovních kanceláří a agentur se zúčastnili poskytovatelé
služeb cestovního ruchu v oblíbených zahraničních
destinacích
a
zahraniční
turistické
centrály.
V prvních dvou dnech určených odborníkům prošlo
branami výstaviště více než 15 200 návštěvníků. Hlavní nápor
na pokladnách podle očekávání zaznamenali v sobotu, kdy si
veletrhy prohlédlo téměř 11 tisíc návštěvníků.

1

Město Teplice nad Metují se zde prezentovalo v rámci
expozice Královehradeckého kraje spolu s ostatními zástupci
Kladského pomezí. Náš stánek nabízel zájemcům celou řadu
propagačních letáků, map a reklamních předmětů. Největší
zájem byl již tradičně o informace o ubytování, turistických a
cykloturistických stezkách.
Na závěr zveme všechny příznivce cestování do
Informačního centra Teplice n/M, kde si mohou vybrat tu
nejlepší
dovolenou
z velkého
množství
katalogů
renomovaných cestovních kanceláří.
Jana Klimešová

ŘIDIČI, DOMLUVTE SE !
U všech nehod být nemusíme, chceme být tam, kde jde o
životy a zdraví.
Co znamená nová právní úprava šetření dopravních nehod (od
1.1. 2009) pro řidiče?
Řidič nemá povinnost hlásit dopravní nehodu Policii ČR,
pokud
1) zjevná škoda na některém ze zúčastněných vozidel
nebo přepravovaných věcech nepřesahuje 100 000,Kč (zjevná škoda = škoda, kterou vidíte, laický
odhad),
2) nedošlo ke zranění nebo usmrcení osoby,
3) nevznikla hmotná škoda na jiném majetku další
osoby (např. škoda na komunikaci, na budově, na
dopravní značce apod. (Pokud jde o samotná
vozidla, která měla na dopravní nehodě účast, není
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rozhodující, zda je jejich vlastníkem řidič nebo jiná
fyzická či právnická osoba (leasingová společnost,
zaměstnavatel apod).
Policii ČR volejte, pokud
a) není splněna některá z výše uvedených podmínek,
b) nemůžete zabezpečit obnovení provozu na
komunikaci.
Pokud policii zavoláte, přestože jsou splněny podmínky 1,2,3,
věc krátce prošetříme, vyřešíme samotný dopravní přestupek
a potvrdíme Váš sepsaný protokol.

NEZAPOMEŇTE !
Musíte sepsat společný záznam o dopravní nehodě (tiskopis
záznamu o dopravní nehodě získáte u své pojišťovny) podle
předepsaných kolonek a navzájem jej podepsat. V této
souvislosti máte právo požadovat od druhého účastníka
události prokázání totožnosti (předložení občasnkého
průkazu, cestovního dokladu apod.) a sdělení údajů o vozidle
(z osvědčení o registraci vozidla, dříve osvědčení o
technickém průkazu). Pro sepsání tohoto protokolu není
důležité, zda jste se dohodli na zavinění nehody. Posouzení
míry zavinění bude v takovém případě záležitostí pojišťoven.
Povinnost sepsat záznam je dána zákonem.
Tísňová volání: 112 Integrovaný záchranný systém
158 Policie České republiky
150 Hasičský záchranný sbor ČR
155 Rychlá záchranná služba
156 Obecní policie
Policie ČR Teplice nad Metují, F. Čáp

Základní škola a Mateřská škola, Teplice nad
Metují
Ředitel školy vyhlašuje po dohodě se zřizovatelem a
v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání

ZÁPIS

dětí do mateřské školy

na školní rok 2009 - 2010
místo pro podávání žádosti:
Mateřská škola Teplice nad Metují
termín: od 2. března 2009 do 31. března 2009
doba pro podání žádosti: denně od 7:30 do 8:30 a odpoledne
od 12:30 do 15:30
Žádost lze podat i mimo uvedený termín po dohodě s vedoucí MŠ

Podrobnější informace o docházce dětí do MŠ podá Edita
Možná, vedoucí učitelka MŠ.
Telefon: 491581192, e-mail: ms@teplicenm.com
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Kino Teplice nad Metují
Divadlo KODYM Opočno
v podání herců z Dobrušky a Opočna
uvádí představení

Děti se také dozvídají další skutečnosti a souvislosti ze života
v přírodě a osvojují si dovednosti z oblasti ekologické
výchovy. Nevyužít ve školním vzdělávacím programu
přírodního bohatství a krás našeho kraje by bylo přímo
trestuhodné.

SVĚTÁCI
v pátek 6. března 2009 v 19 hodin
- dle filmové předlohy přepsal Aleš Sedláček
Komedie Světáci je bujným a trochu nostalgickým příběhem
tři venkovských fasadníků, jejichž snem bylo strávit aspoň
noc ve víru velkoměsta jako skuteční světáci. Tento
pygmalionovský motiv rozvedli autoři představení ve zcela
nezvyklé šíři a nechali ho vyústit v bujný mumraj vtipných
nápadů slovní i situační komiky.
Vstupné: v předprodeji: 80,- Kč
na místě :
100,- Kč
Předprodej v Informačním centru v Teplicích nad Metují od
10. února 2009.

Kultura v okolí
Police nad Metují: 12.3. v 19.00 Kolárovo divadlo- MEGA
TRAVESTI SHOW KOČKY
Hronov: 7.3. v 19.30 Jiráskovo divadlo – Odcházení (hra
Václava Havla), vstupné: 160, 150, 140,Broumov: 28.2. v 15.00 Městské divadlo – Romeo a Julie –
div. soubor Wokno Broumov

Putování ke krmelci – 12. ledna 2009
Vždy, když napadne hodně sněhu, vzpomenou si děti z MŠ
na „chudáky“ přezimující ptáčky a na lesní zvířátka.
Pro ptáky si ve školce za pomoci jednoho tatínka vyrobily
krmítko a sypou jim slunečnicová semínka. Pro lesní zvěř na
podzim sbírají kaštany a žaludy. Návštěvy u krmelce jsou již
dlouholetou tradicí.
V našem tématickém plánu pod názvem Kam se ježek v zimě
schoval…se snažíme vést děti k lásce k přírodě a k péči o ni v tomto případě hlavně o její obyvatele.
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Do lesa s námi chodí člen mysliveckého sdružení pan Miloš
Řeháček, který si na nás vždy udělá čas. Touto cestou si
dovolujeme vyslovit mu velké poděkování. Dětem vysvětluje,
jak se v lese chovat, která zvířata tu žijí a poukáže na
zajímavosti z jejich života.
Nakonec necháme u krmelce zvěři trochu jejích oblíbených
pamlsků a děti mají dobrý pocit z dobrého skutku.
Za MŠ Dita Možná
Pozvánka na seminář
Chřástal polní je ohroženým ptačím druhem, jehož početnost
v celé Evropě velmi rychle klesá. Prostředím, kde chřástal
dokáže hnízdit a přežívat, jsou vlhké louky. Jelikož však
vlhké louky ubývají nebo se nevhodně využívají, mizí z
krajiny i chřástal. Lokality, na nichž se tento vzácný a velmi
zajímavý pták ještě vyskytuje, je proto třeba obhospodařovat
se zvláštním ohledem na jeho potřeby. Cílem semináře je
proto seznámit širokou zemědělskou veřejnost s biologickými
nároky chřástala polního a problematikou jeho ochrany ve
spojitosti se zemědělskou praxí.
Pozvánka na seminář o Chřástalu polním ve vztahu
k zemědělské praxi se koná dne 24.2. od 13.00 hodin na
Správě SCHKO Broumovsko v Polici nad Metují.
Bc. Tomáš Křehlík
*************************************************
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své „ANO“ si řekli 14. února 2009
v obřadní síni v Teplicích nad Metují
Petr Diviš a Hana Šimková.
Novomanželům přejeme hodně štěstí !!!
*************************************************
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Celé Česko čte dětem
Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli
moudří, dobří a šťastní lidé.
Jak toho dosáhnout?
Čtěme dětem!
Projekt"Celé Česko čte dětem"vznikl proto, abychom si
uvědomili, jak ohromný význam má hlasité čtení dítěti pro
jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v
dospělosti. Vědci a praktikové shodně tvrdí, že pravidelné
hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho
paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce
morálního chování, posiluje jeho sebevědomí. Hlasité
předčítání je ta správná cesta, jak dát dítěti pocítit jeho
důležitost, projevit mu svou lásku, nenásilně rozvíjet jeho
jazykové dovednosti a všeobecné vědomosti a formovat jeho
vlastní návyk a potřebu číst si s chutí v dospělosti.
Nechte se i Vy inspirovat projektem"Celé Česko čte dětem" a
dopřejte si každý den alespoň 20 minut společně strávených
nad pěknou knihou. Až zdoláte své knihy, přijďte do
knihovny. Pomůžeme Vám vybrat knížky, které budou bavit
nejen Vaše děti ale i Vás. Zkuste například tyto tituly: děti do
4 let: Nejkrásnější dětská říkadla
Hrubín: Špalíček veršů a pohádek
Mrázková: Můj medvěd Flóra
Knížky o Krtkovi
4-6 let: Čtvrtek: Pohádky z pařezové chaloupky
Šrut: Pavouček Pája
Nepil: Tatínek se vyplatí
Lindgrenová: Lotta z Rošťácké uličky
Svěrák: Tatínku,ta se ti povedla
6-8 let: Lindgrenová: My z ostrova Saltkrakan
Ronja,dcera loupežníka
Kastner: Luisa a Lotka
Léblová: Myš Bláža na cestě za blahobytem
8-10 let: Dahl: Matylda
Danny,mistr světa
Goscinny: Mikulášovy patálie
Drijverová: České dějiny očima psa
Investujme po těch několik let vyrůstání našich dětí dvacet
minut denně do hlasitého čtení-jim a s nimi-a vychovejme z
nich vnímavé čtenáře.
Národ, který málo čte, málo ví. Národ, který málo ví, přijímá
špatná rozhodnutí-doma, v obchodě, u soudu, u volební urny.
Nevzdělaná většina může přehlasovat vzdělanou menšinu-to
je velice nebezpečný aspekt demokracie." Jim Trelease, autor
knihy "Učebnice předčítání" www.celeceskoctedetem.cz

VZPOMÍNKA

***

7. března 2009 vzpomeneme nedožité 45. narozeniny
pana MARTINA PÁSLERA.
***
Vzpomíná rodina
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Tříkrálová sbírka 2009 &#8211; doplnění
V minulém čísle jsme v tabulce výsledků sbírky zapomněli na
skupinku, která procházela bytovky ve středu Teplic. Vedla ji
paní Helena Šikutová a vybrali 1884 kč. Dále nebylo
uvedeno, že skupina pana Tauschera prošla Bohdašín.
M. a H. Mrázovi, místní asistenti sbírky
"Praktický rádce pro hospodaření v CHKO
Broumovsko“ (19.1.09)
Nejen pro zemědělce, ale pro všechny, kdo nějak
nakládají s krajinou Broumovska, připravila Správa CHKO
Broumovsko ve spolupráci s Institutem aplikované ekologie
Daphne ČR z Českých Budějovic „Praktického rádce pro
hospodaření v CHKO Broumovsko“.
Po otevření brožury čtenáři nejprve vypadne do klína
volně vložené schéma s přehledem dotací dostupných pro
zemědělce na území CHKO. Při listování 64 stranami Rádce
se dozví
základní informace o tématech jako crosscompliance, zalesňování, pozemkové úpravy, prodej ze
dvora, NATURA 2000, stavba a rekonstrukce domu na území
CHKO a další. Brožura je přehledně členěna do 30
samostatných kapitol obsahujících vždy shrnutí problematiky
a popis praktického řešení problému. Většina témat je
odlehčena úvodními komixy, nepostrádajícími nadsázku.
Důležitou součástí každé kapitoly jsou užitečné odkazy na
další zdroje informací, kontakty na příslušné úřady a přehled
legislativy.
Pracovníci Správy věří, že brožura bude užitečným a
skutečně praktickým návodem, který usnadní občanům
Broumovska orientaci v legislativní spleti a zároveň přispěje
k pochopení ochranářských opatření. Tiskovina je zdarma
k dispozici na Správě CHKO Broumovsko nebo
v elektronické podobě na jejích webových stránkách.
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Základní organizace ČZS v Teplicích nad Metují tímto
děkuje všem, kteří přispěli do tomboly a pomohli s přípravou
19. zahrádkářského plesu. Poděkování patří Střední škole
hotelnictví a společného stravování v Teplicích n/M za
pronájem a přípravu sálu, pracovníkům technických služeb
Města Teplice n/M za technickou pomoc, obsluze panu
Frömmelovi a spol., místním hasičům J. Habartovi a A.
Vančákovi za hasičský dozor a rozvoz z plesu.
Velké poděkování patří všem občanům, kteří ochotně přispěli
finanční částkou ( celkem 6.450,-Kč ) na zakoupení hlavní
ceny do tomboly, kterou letos byla benzínová sekačka.
Zvláštní poděkování patří rovněž příteli zahrádkáři M.
Martincovi z Náchoda Lipí, který z vlastní iniciativy sehnal
do tomboly spoustu hodnotných cen z Náchoda a mnohým
dalším ....
Soukromý zemědělec V.Vašků, manželé Vítovi, Fr.
Zápotočný, J. Juhász, M. Grätz, K. Krecbach, MS Skály
Teplice n/M, soukromý zemědělec J. Manych, Granit Lipnice
s.r.o., maso Šmíd, papírnictví Khol, ZO ČZS Teplice n/M,
Město Teplice n/M, Obecní úřad Adršpach, Technické
služby Adršpach, CDS Náchod, Jaroslav Urban, penzion
Rybárna, penzion Čtyřlístek, Kamenictví Brádle, Pivovar
Náchod, Horalské trubičky Stěnava, Prodejna Domino,
Mertlíkovi, R. Laurin, B. Lainka – Farma Zdoňov, A. Palouš,
Veratex s.r.o., Firma Ostaš, Lékárna U sv. Alžběty, Potraviny
Kubečková, soukromý zemědělec p. Martinec, Radek Myška
- Stavební firma, Prodejna Fialka, Železářství Šošovička,
penzion St. Florián Zdoňov, Elektro Hubka, Restaurant RV,
Ramax Police n/M, Oděvy Thu Min, Redpoint Teplice n/M,
Infocentrum Teplice n/M, Prodejna zeleniny Teplice n/M,
Splendid s.r.o., P. Borna, Z-Trade, Večerka Sadílková, Ivo
Voříšek, O. Hrivnák, J.Beran, L. Steinerová, Oubrechtovi,
cukrárna Harlekýn, LT servis Křivda, počítače Jirmann,
hřebíky Hašpl, L. Klikarová, Dřevoterm Březová, p.
Štěpánek, Penzion Kamínek, paní Židová, paní Holubcová,
kosmetika Pavelková, pedikúra Borůvková, masáže I.
Novotná, K. Bouček, G.D.P.P. a členové ZO ČZS Teplice
nad Metují.
Ještě jednou moc děkujeme.
ČZS ZO Teplice nad Metují, předseda František Čáp

Jan Jüptner
TOPENÍ - VODA - KANALIZACE
Rekonstrukce koupelen a kanalizace
Instalace a rekonstrukce topení
Mobil: +420732674571
E-mail: top.info@seznam.cz
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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. každého měsíce.*Za obsah článku
odpovídají autoři.*Nevyžádané rukopisy a fotografie nevracíme.* Tisk:
TISKÁRNA František Matěna Police nad Metují. *Vydáno dne 23.2. 2009.*
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