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BŘEZEN 2009
ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ číslo 3
Rooseveltova 15 z 549 57 Teplice nad Metují z
(491) 581207, www.teplicenadmetuji.cz/ozveny
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Termín: 01.04.2009 – 19.04.2009
Otevírací doba: pondělí – sobota
8.30 - 12.00 h. a 13.00 - 16.30 h.
Kde: Výstavní prostory
Informačního centra Teplice nad Metují

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

VELIKONOČNÍ SVÁTKY V KOSTELE
v Teplicích nad Metují a ve Zdoňově

**************
*******************
**************************
Neděle
5.4. Květná neděle
9.00 hod. – mše sv.
Čtvrtek
9.4. Zelený čtvrtek – Památka
poslední večeře Páně
18.00 hod. – mše sv. – na
poděkování za dar kněžství
Pátek
10.4. Velký pátek – Památka
umučení Páně
15.00 hod. – Korunka k Božímu
Milosrdenství – Velkopáteční
obřady – Křížová cesta
Sobota
11.4. Bílá sobota – Velikonoční
vigilie
22.00 hod. – Velikonoční vigilie
Neděle
12.4. Neděle – Zmrtvýchvstání Páně
9.00 hod.- mše sv.
Pondělí 13.4. Velikonoční pondělí
14.00 hod. – mše sv. Zdoňov
***************************
********************
***************
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Usnesení č. 16
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 18. února 2009
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje
01/16/2009
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet města pro rok 2009 takto:
- celkové příjmy rozpočtu ve výši
27.481.700 Kč
- financování ve výši
- 1.397.000 Kč
- celkov výdaje ve výši
26.084.700 Kč.
02/16/2009
Zastupitelstvo schvaluje plán hospodářské činnosti pro rok
2009 tak, že náklady celkem činí 12.670.000 Kč a výnosy
celkem 14.387.000 Kč.
03/16/2009
Zastupitelstvo schvaluje dodatek Smlouvy o poskytnutí
dotace k projektu „Víceúčelové sportoviště města Teplice
nad Metují“ č. HK/0019/D1.
04/16/2009
Zastupitelstvo schvaluje poskytnout příspěvek svazu CR
Branka ve výši 32.000 Kč.
05/16/2009
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí
příspěvku DSO
Broumovsko ve výši 39.000 Kč.
06/16/2009
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku na partnerství
Warrington ve výši 1.700 Kč.
07/16/2009
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku na členství ve
Svazu města a obcí ve výši 8.000 Kč.
08/16/2009
Zastupitelstvo schvaluje poskytnout příspěvek na MO ČČK
Teplice nad Metují 3.000 Kč.
09/16/2009
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku TJ Slavoj
Teplice nad Metují ve výši 150.000 Kč.
10/16/2009
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí
příspěvku Skalní
záchranné službě ZO Teplice nad Metují ve výši 10.000 Kč.
11/16/2009
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku pro HOSPIC
Anežky České v Červeném Kostelci ve výši 5.000 Kč.
12/16/2009
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku pro Centrum
sociální pomoci Hradec Králové ve výši 2.000 Kč.
14/16/2009
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Zastupitelstvo Města Teplice nad Metují schvaluje
Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci
Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 2,
oblast intervence 2.1 eGoverment v obcích – CzechPOINT“.
15/16/2009
Zastupitelstvo schvaluje podání objednávky vybrané firmě na
zajištění komplexního řešení problematiky poskytnutí dotace
v rámci Integrovaného operačního programu pro prioritní
osu 2, oblast intervence 2.1 „eGovernment v obcích –
CzechPOINT“.
16/16/2009
Zastupitelstvo schvaluje uzavření pronájmu st.p.č. 448, 1.603
m2 a p.p.č. 338, ostatní plocha 3.769 m2, k.ú. Teplice nad
Metují s panem M.B. pro rok 2009 za 200 tis. Kč.
17 /16/2009
Zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu p.č. 314 KN,
3.897 m2, trvalý travní porost, p.č. 317 KN, 19.903 m2,
trvalý travní porost, p.č. 321 KN, 16.512 m2, trvalý travní
porost, p.č. 612 KN, 2.411 m2, orná půda, část p.č. 20 KN,
ostatní plocha, 1.600 m2, vše k.ú. Javor.
18 /16/2009
Zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu p.č. 1022/1 PK,
25.540 m2, p.č. 1152/6 PK, 7.657 m2, p.č. 1152/8 PK, 3.105
m2, část p.č. 1323/1 KN, ostatní komunikace, 2.400 m2,
p.č. 1325 PK, 905 m2, vše k.ú. Janovice u Trutnova, celkem
3,9607 ha.
19/16/2009
Zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu části p.č. 90/1, 67
m2, trvalý travní porost, k.ú. Horní Teplice.
20/16/2009
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodat část p.č. 603/5, ostatní
plocha, k.ú. Teplice nad Metují.
21/16/2009
Zastupitelstvo schvaluje prodej p.č. 114/1, 1.171 m2 panu
P.K. za cenu kupní 72.260 Kč a revokuje zároveň svoje
usnesení č. 10/15/2008 z 16. 12. 2008
25/16/2009
Zastupitelstvo schvaluje počet zaměstnanců Města Teplice
nad Metují v trvalém pracovním poměru k 01. 01. 2009
celkem v počtu 27, z toho zařazených do městského úřadu
24 a do organizačních složek obce 3. V mimoevidenčním
stavu je 1 pracovnice.
28/16/2009
Zastupitelstvo schvaluje a potvrzuje stávající výši odměn
neuvolněných členů zastupitelstva tak, jak byly stanoveny
usnesením č. 15/15/2008 dne 16. 12. 2008.
bere na vědomí
22/16/2009
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o činnostech v oblasti
poskytování informací podle z.č. 106/1999 Sb. za rok 2008.
23/16/2009
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrolách a
činností úřadu v roce 2008.
24/16/2009
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Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o počtu a personálním
obsazení Městského úřadu v Teplicích nad Metují.
26/16/2009
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o inventarizaci
majetku a závazků Města Teplice nad Metují k 31. 12. 2008.
27/16/2009
Zastupitelé berou na vědomí předložený Návrh koncepce
cestovního ruchu na Broumovsku.
zamítá
13/16/2009
Zastupitelstvo zamítá nabídku Města Police nad Metují na
odkup akcií VaK, a.s. Náchod.
ukládá
29/16/2009
Zastupitelstvo ukládá starostovi jednat s VaK, a.s. Náchod o
možnosti slevy z ceny vody pro uživatele vodovodu
v Horních Teplicích.
Teplice nad Metují 23. února 2009
Milan Brandejs, starosta
Jiří Kohl, místostarosta
Informace - volby do Evropského parlamentu
Ve dnech 5. a 6. června 2009 se budou konat volby do
Evropského parlamentu. Volit má možnost i občan jiného
členského státu EU, pokud však požádá o zápis do
dodatku stálého seznamu voličů, a to nejpozději 40 dnů
před volbami.
Musí také splňovat další podmínky:
- nejpozději druhý den voleb dosáhne věku 18 let,
- musí mít potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k
trvalému pobytu na území ČR
- a nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva.
Možnost podat žádost o zápis do dodatku stálého seznamu
mají voliči "cizinci", kteří mají pobyt v našem správním
obvodu, nejpozději do 16,00 hodin dne 26.4.2009 v
kanceláři evidence obyvatel Městského úřadu Teplice nad
Metují.
J.Záleská, matrikářka
Občanské poradenské středisko, o. p. s. Hradec Králové
Detašované pracoviště Náchod,Hálkova 432, 549 01 Náchod
Zastupitelstvo Města Teplic nad Metují rozhodlo o
poskytnutí finančního příspěvku na provoz Občanského
poradenského střediska, o. p. s. Hradec Králové, které působí
i na detašovaném pracovišti v Náchodě.
„Občanská poradna je místem, kam se můžou obrátit
všichni lidé bez rozdílu věku, barvy pleti, vzdělání, vyznání
a politické či sexuální orientace, o radu v případě konfliktu
s úřady, soudy, zaměstnavatelem, lékařem, učitelem apod. či
rodinným příslušníkem. Cílem občanského poradenství je
umožnit lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace,
řešit ji na principech bezplatnosti, nestrannosti, nezávislosti a
diskrétnosti; prostřednictvím informací, rad a případné další
pomoci. Dalším cílem je působit na chod veřejné správy a
samosprávy ve prospěch občanů. Poskytovaná služba
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zachovává a rozvíjí důstojný život těch, kteří ji využívají, je
bezpečná a odborná. Poradna nežádá osobní údaje a zaručuje
klientům anonymitu.“
Občanská poradna funguje od roku 2000.V Náchodě,
Jičíně a Trutnově od r. 2004.
Hlavní okruhy problémů:
sociální podpora a sociální péče; bydlení a sousedské
vztahy; zaměstnání; rodina a majetek, dědictví;
náhrada škody, dluhy a exekuce; ochrana
spotřebitele; občanská a lidská práva.
Více informací získáte na www.ops.cz, tel.: 491 421 723.
Zásadní princip fungování: nezávislost, nestrannost,
bezplatnost, diskrétnost.
Milan Brandejs, Váš starosta

Jarní úklid aneb „Velikonoce v čistých
Teplicích“
Vyzýváme všechny spoluobčany, podnikatele a
chalupáře v Teplicích nad Metují, vč. obcí Bohdašín, Dědov,
Javor, Lachov, Skály a Zdoňov, k individuálnímu, případně i
společnému jarnímu úklidu. Město Teplice děkuje všem,
kterým není lhostejné, jak to vypadá nejen „na své zahrádce“,
ale i na veřejném prostranství v okolí svého bydliště či
provozovny, kde svým úklidem přispívají k častým
pochvalám týkajících se čistoty našeho města.
Osobní i kolektivní iniciativě nejsou kladeny meze a
technické služby jsou připraveny reagovat na Vaše výzvy
týkající se odvozu nahromaděného materiálu (posypový
materiál a prach prosíme oddělit od staré trávy a listí).
Skupinám, které by se dobrovolně ucházely o úklid např. v
parku, lesoparku atp. jsme schopni po dohodě zajistit
propůjčení nářadí.
Milan Brandejs, Váš starosta

světelnou signalizací. Po dobu oprav bude zachován průjezd
alespoň v jednom jízdním pruhu o minimální šířce 3 m.
Po dobu uzavírky budou přemístěny autobusové zastávky
Hronov, Žabokrky, žel.st. a to ve směru na Broumov za
odbočku na Velký Dřevíč a od Broumova před odbočku na
Velký Dřevíč. Zastávky na Stárkov a ze Stárkova budou
přemístěny za železniční přejezd na komunikaci odbočující
do Velkého Dřevíče (viz nákres).
Další etapa rekonstrukce této komunikace si vyžádá
úplnou uzavírku v předpokládaném termínu 4.5.2009 –
12.7.2009. Po upřesnění tras objížděk a vyřešení hromadné
dopravy Vás budeme včas informovat.
Odbor majetek MěÚ Hronov
Český zahrádkářský svaz ZO Teplice nad Metují
si Vás dovoluje pozvat na přednášku
ZAHRÁDKAŘENÍ DNES
o pěstování rostlin na zahrádkách, o chorobách a škůdcích
rostlin, jejich ochraně apod., kterou Vám přednese odborný
instruktor ČZS Luděk Groh. Zároveň Vám rád zodpoví vaše
dotazy. S videoprojekcí.
Přednáška se koná ve čtvrtek 2. dubna 2009 od 17.00 hod.
v domě zahrádkářů ASTRA.
Divadelní soubor J.K. Tyl Meziměstí
uvádí pohádku v kině v Teplicích nad Metují

O ševci Ondrovi a komtesce Julince
v sobotu 28. března 2009 v 17.00 hod.

Výzva k zaplacení poplatku za odpady
Město Teplice nad Metují upozorňuje, že posledním dnem
v měsíci březnu končí lhůta k zaplacení poplatku za odpady.
Poplatek za osobu činí 500,- Kč. Zaplatit lze najednou nebo
ve dvou splátkách. První splátku do 31.3.2009 a druhou do
30.6.2009. Poplatek zaplacený do konce března se snižuje o
20,- Kč za osobu.
J. Nováková, správa místních poplatků

Částečná uzavírka
komunikace č. II/303 v katastru území Hronov a
Žabokrky
Od 2.3.2009 do 3.5.2009 bude částečně uzavřena silnice
II/303 v ulici Jungmanova od č.p. 107 papírny (za odbočkou
místní komunikace směrem na Padolí a do Lísek) po
železniční stanici Žabokrky (před odbočkou směrem na
Velký Dřevíč a Stárkov) z důvodu rekonstrukce. Investorem
je SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
Částečná uzavírka bude vyznačena dopravními značkami a
střídavý jednosměrný provoz bude řízený přenosnou
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A o čem to je? Starý kníže má velké problémy se svou
rozmarnou dceruškou Julinkou. Ta odmítá jednoho ženicha za
druhým a nejraději by stále jen tancovala. Dokonce si dala
podmínku, že si vezme jen toho, kdo jí ušije boty, které se
nikdy neprotancují. Tuto podmínku však nečekaně splní
samotné peklo, aby oženilo svého vládce Lucipera. Julinka se
tedy nedobrovolně dostává mezi čerty...
Vstupné: 30,-Kč
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Divadelní sdružení SAMOHANA Hradec Králové
uvádí v kině v Teplicích nad Metují
novou nebeskou komedii Josefa Tejkla

ASTEROID BEJČEK
v pátek 24. dubna 2009 v 19.00 hodin
Hra Josefa Tejkla Asteroid Bejček (divadlo Samohana Hradec
Králové) se zaobírá vnitřním svárem astronoma, v
každodenním životě značně bezradného, mezi zkoumáním
kosmických souvztažností a naprostým nedostatkem
schopnosti partnerského vztahu. Praktická žena ho opouští
pro jeho nepoužitelnost, intelektuálka pro jeho psí touhu po
teplé tělesnosti, kolega na hvězdárně, rádce i kumpán v
těžkých chvílích, se na stará kolena oddá rodinnému životu.
Astronom, který nenajde odpověď na svoje tázání po štěstí
ani ve fyzice, ani v teologii, ani v prosté živočišné existenci,
odchází dobrovolně ze světa.
Vstupné: v předprodeji 80,- Kč
na místě
100,- Kč
Předprodej v Informačním centru v Teplicích nad Metují od
25. března 2009.
Kultura v okolí:
Police nad Metují: 5.4. 09 v 15.00 hod., Pellyho domy: EVA
A VAŠEK, vstupné: v předprodeji 180,-, na místě 200,-Kč.
8.4. 09 v 19.00 hod., sál Pellyho domů – Vladimír Lemberk:
Divočinou BORNEA, vstupné: 50,-,děti 30,-Kč
Broumov: 20.4. 09 v 19.00. Městské divadlo: Don Quijote
(divadlo Kalich Praha), hrají: Oldřich Kaiser, Jiří Lábus.
Hronov: 1.4. v 19.00 hod., sál Josefa Čapka: KAMELOT
turné, vstupné: 135,-Kč.

Výběr z knižních novinek:
Swarup Vikas: Milionář z chatrče (Kniha, podle které byl
napsán scénář ke stejnojmennému filmu, který letos sbíral
Oscary.)
Yates Richard: Nouzový východ (Tento román poprvé vyšel
v roce 1961 a okamžitě se stal bestselerem. Také on se stal
předlohou k filmu s Kate Winslet a Leonardem DiCapriem v
hlavních rolích.)
Monyová Simona: Matka v krizi, Matka v koncích (Humorné
čtení pro ženy.)
Vandenberg Philipp: Osmý hřích (Detektivní a napínavý
román z Vatikánu.)
Saviano Roberto: Gomora (Osobní výpověď o ekonomické
moci a brutální rozpínavosti neapolské camorry.)
Starmer Anna: Barevná harmonie (Jak kombinovat barvy a
dosáhnout požadovaného vzhledu interiéru. Kniha obsahuje
200 inspirativních barevných palet.)
Campbell Jennifer: Vyšívání (Kniha obsahuje 260 stehů,
které jsou detailně popsány a představeny na mnoha
fotografiích.)
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Burdová Michaela: Poselství jednorožců (Vydejte se s elfy za
dobrodružstvím do Lilandgarie, země posvátných jednorožců!
Pro čtenáře od 11 let.)
Zveme všechny děti a jejich rodiče do Městské knihovny na
akci

TEPLICE ČTOU DĚTEM
Připravily jsme pro Vás odpolední čtecí maraton pohádek a
knížek pro děti.
Číst vám bude kromě knihovnic také starosta města Milan
Brandejs, ředitel základní školy Radim Války a další známé
tváře z Teplic.
Děti si budou moci malovat, modelovat nebo se jen tak
povalovat a poslouchat a k tomu si dát něco dobrého na zub.
Pro menší děti budou připraveny hračky. Pro rodiče - aby se
tu nenudili a chvilku tady se svými dětmi vydrželi - 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 31.BŘEZNA OD 15.HODIN DO ?
(záleží na Vás a na hlasivkách předčítajících)
Budeme se moc těšit na Vaši návštěvu!
Věra Prokopová a Běla Blažková
-------------------------------------------------------------------------„DĚKUJEME“.......“NEMÁTE ZAČ „.......
Omlouváme se, že se vnucujeme do místního plátku, ale je to
asi jediná schůdná cesta, jak dát vědět o obci, která prý patří
pod Teplice nad Metují. Je to asi pravda, protože veškeré
polatky jdou do pokladny tohoto města. Naše obec se
jmenuje Bohdašín, je to obec, která se poslední dobou stala
nejdůležitější spojnicí pro zaměstnance našeho kouta. Prostě
hodně frekventovaná....Do školy a zaměstnání jezdíme
autobusovou dopravou a myslíme si, že kdyby „Město“ o nás
vědělo, máme již z důvodu bezpečnosti dávno autobusovou
zastávku. Někdo může namítat, že si o ní musíme
požádat....ale my si myslíme, že by to mělo být
samozřejmostí. Je fakt, že každá obec nemá tak nádherné
vlakové nádraží jako ho máme my, ale bohužel je trochu
z ruky...a i kdybychom jej chtěli použít brzy ráno nebo pozdě
večer,tak jdete po tmě a nevíte na koho narazíte.....komu máte
poděkovat...-.jedná se o oba směry - do Teplic - do
Bohdašína.....to je další věc, která nám přijde jako lhostejnost
„Města“....stačila by jedna lampa v áleji a hned se jde
veseleji/pozn.o osvětlení se již žádalo před Xlety/
....a teď se dostáváme k tomu, abychom vysvětlili, proč
dáváme o sobě vědět....stále píšeme, že si myslíme, že by
mělo „Město“samo vidět,co jaká obec potřebuje atd. Bohužel
jsme se toho nedočkali a tak jsme vloni „požádali“
písemnou formou o opravu obecní cesty k bytovce, kde také
„žijí lidé“. V dopise jsme vysvětlili o co jde a hlavně jsme se
těšili, že se konečně dostaneme domů bez úhony a hlavně
suchou a čistou nohou..Opravdu nám „Město“ vyšlo vstříc a
„opravené cesty“ jsme se dočkali. Musíme, ale konstatovat,
že to byla práce“ PATA a MATA“. Přikládáme fotografii,
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kde výsledek této party na sebe nedal dlouho čekat. Stačila
jedna zima a my začínáme kupovat další holínky-sháněli jsme
GALOŠE-ty by se k této cestě více šikly-je to móda 50. let a
ta cesta na fotografiích nevypadá mladší.

.... a máme zde znova otázku-má cenu si o něco slušně
požádat......tento pokus o opravu cesty byl pouze výsměch
občanům naší obce-našeho“MĚSTA“.
Takže jsme
„DĚKOVALI“......ale......“NEMĚLI ZAČ“
Lenka Vítová a vaši občané z Bohdašína
Chceme hezké a čisté Teplice s okolím
Máme rádi naše město, přilehlé obce, krásné okolí a
přírodu. Chceme, aby zde bylo uklizeno a čisto. Snažíme se
k jarnímu úklidu taky přispět . Kromě okolí školy máme na
starost park u hřiště. Víme , že i sportovci každý rok na jaře
okolo hřiště a okolo volejbalových kurtů uklízí. Víme taky, že
naši dospělí občané, rodiče, příbuzní a známí, mají rádi, když
je město čisté a uklizené. Byli bychom rádi, aby si vzpomněli,
že jen čisté město, okolí bydliště, domků a zahrádek, může
být chloubou nás všech a že k tomu přispějí i tím, že na jarní
úklid nezapomenou a že při něm nebudeme sami.
Žáci ZŠ a děti MŠ Teplice nad Metují

POZVÁNKA
ZŠ a MŠ Teplice nad Metují
zve všechny rodiče i jiné zájemce
na přednášku
Rizika spojená se zneužíváním návykových látek,
závislostí na PC, šikanou a dalšími sociálně
nežádoucími jevy
(volně navazuje na listopadovou přednášku)
přednáší: Mgr. Helena Kudelová
(okresní metodik prevence soc. nežádoucích jevů)
Dne 16.4. 2009 od 16.00 hodin
v přednáškovém sále školy
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Karnevalové veselí na Rybárně
V neděli 15.března penzion Rybárna navštívilo velké
množství princezen, vodníčků, broučků, zvířátek, orientálních
tanečnic a jiných pohádkových bytůstek. ASPV při TJ Slavoj
zde pořádalo dětský karneval. O karnevalový úvod se postaral
pan Kašpar se svým pohádkovým cirkusem. Pak následovala
promenáda masek s volbou o nejkrásnější masku – pro porotu
vždy velmi těžké rozhodování, neboť se zde jako obvykle
sešlo velké množství krásných a nápaditých masek. Karneval
pokračoval zábavnými soutěžemi, kde děti získávaly sladké
odměny, nechyběla hudba, kterou nám zajišťoval Tomáš
Vybíral. Odpoledne plné karnevalového veselí rychle a
příjemně uteklo a my jsme se museli rozloučit.
Děkujeme majitelce penzionu Rybárna paní Olze
Gallové za příjemné prostředí, dále za finanční pomoc MěÚ
Teplice nad Metují, Sdružení rodičů při ZŠ, díky nim si každý
malý návštěvník odnášel malou drobnost z tomboly, dále
děkujeme sponzorům: Zelenina – p. Čížek, lékárna – p.
Šubíková, Večerka – paní Sadílková, prodejna Domino,
potraviny – p. Kubečková, papírnictví – p. Kohl. Samozřejmě
poděkování patří všem, kteří se na organizaci dětského
karnevalu podíleli.
Líba Hažmuková – za ASPV

Oblastní spolek ČČK v Náchodě pořádá:
Oblastní studijní středisko
14.6.-19.6.2009 pro mláděž 8-16 let s teoretickou i
praktickou výukou první pomoci.
Místo : rekreační zařízení Pavlátova louka Nové Město nad
Metují. Cena : 1250Kč.
Krajské studijní středisko
14.6.-21.6.2009 pro mládež 12-18 let, náplní je prohloubení
a rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností v
poskytování první pomoci, základy zdravotnické taktiky.
Místo: rekreační zařízení Pavlátova louka Nové Město nad
Metují
Cena : 1500Kč.
Informace a přihlášky u p.Šubíkové v lékárně U svaté
Alžběty v Teplicích nad Metují.

Oblastní spolek ČČK v Náchodě pořádá kurz:
Doškolení zdravotníků základní normy zdravotních
znalostí a dobrovolných sester
/pro všechny, kteří poskytují zdravotnické služby při
kulturních, společenských a sportovních akcích /.
Poplatek za kurz pro členy ČČK : 200Kč.
Informace a přihlášky u p.Šubíkové v lékárně U sv.Alžběty
v Teplicích nad Metují.
Od 16.2.2009 je v infocentru výstava věnovaná založení
mezinárodního, československého a hlavně teplického
Červeného kříže. V Teplicích nad M. byl založen 11.1.1949
a činnost za 60 let je popsána v kronice a zdokumentována i
na umístěných panelech. Výstava potrvá do 27.3.2009. U
příležitosti tohoto výročí a výstavy bylo v Teplicích nad
Metují výjezdní zasedání výkonné rady oblastního spolku
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ČČK. Na toto zasedání byl pozván starosta pan Brandejs a
převzal Poděkování Městu Teplice nad Metují za podporu
činnosti místní organizace ČČK.
4. března proběhlo valné shromáždění ČČK MO, kde se
hodnotil rok 2008, volil nový výbor a odměňovaly
nejpilnější členky za zdravotní dozor (za rok 2008 celkem
320 hodin). V diskuzi starosta pan Brandejs poděkoval
místní skupině za činnost a popřál pevné zdraví a elán.
V závěru MUDr.Neoralová promítala a komentovala pěkné
fotografie z pobytu ve Francii.
J.Šubíková

Teplický hokej slavil opět úspěch ve II.lize
neregistrovaných
Po loňském vítězství se letos umístili naši hokejisté na
velmi pěkném 3.místě.
Přestože v zápase o 3.místo prohrávali 1:4, dokázali zápas s
HC Žďárky otočit a zvítězili 6:4!!!
Gratulujeme.

ALENA ULRICHOVÁ přebornicí ČR
Alena Ulrichová získala 1. března titul halové mistryně ČR
v běhu na 800 m v kategorii žákyň. Je to zatím její největší
úspěch v dosavadní závodnické kariéře vedle dvou třetích
míst v halových štafetách a 3.místě na MČR v přespolním
běhu téže kategorie.Alena se lehké atletice se věnuje od 11
let. Její sportovní začátky jsou však spjaty s naší TJ Slavoj
Teplice nad Metují. Začínala už v předškolním věku
v lyžařském oddíle a po krátkém působení v oddíle volejbalu
nakonec zvítězila lehká atletika v SK Nové Město nad Metují,
v oddíle, který je proslulý výchovou atletické mládeže. Není
od věci připomenout, že v TJ Slavoj Teplice nad Metují
začínali i další sportovci, kteří zaznamenali sportovní úspěchy
ve vrcholovém i mezinárodním měřítku: např. fotbalisté M.
Vodehnal, J. Semerák, O. Szabó, atletky I. Johnová či K.
Ulrichová, starší sestra Aleny Ulrichové, a jsou tu další
nejmladší naděje – E. Ježková, K.Thérová, J. Kalaš, bratři
Šošovičkové….
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Návod na úspěch není moc složitý: nebát se začít, ale hlavně
vytrvat, tvrdě a poctivě trénovat a za pár let, kdo ví….
Mgr. Anna Válkyová, předsedkyně TJ Slavoj Teplice n.M.
Lyžařský oddíl TJ Slavoj Teplice nad Metují uspořádal
v letošní zimě díky dobrým sněhovým podmínkám ve SKI
areálu Kamenec 3 závody v obřím slalomu žactva i dospělých
a na závěr zimní sezóny Karneval na sněhu.
Prvním závodem byl Veřejný závod v obřím slalomu
24.1.2009 – z mateřského oddílu se závodu zúčastnilo 18
závodníků – zvláště z přípravky, kteří jeli svůj první závod a
9 dospělých. Startovalo 40 závodníků.
A jak se umístili tepličtí?
V kat. přípravka a mladší – z děvčat: 1. Thérová Karolína, 2.
Neuvirtová Natálie, 3. Prokopová Julie.
V kat. přípravka a mladší – z chlapců : 1. Šošovička Jakub, 2.
Šošovička Jáchym, 3. Pouznar Matěj.
V kat. předžáci: 1. Kalaš Jáchym, 2. Zima Vojtěch, 3.
Řeháček Tomáš.
V kat. mladší žákyně: 2. Cabrnochová Hana.
V kat. starší žáci: 1. Moravec Michael, 2. Stiller David, 3.
Brandejs Matyáš.
V kat. příchozí juniorky: 1. Thérová Kateřina
V kat. příchozí muži, junioři: 1. Thér Tomáš, 2. Neuvirt Petr,
3. Možný Dalibor.
Druhým závodem byl Závod v obřím slalomu o Cenu
Teplických skal 8.2. 2009. Z mateřského oddílu se zúčastnilo
18 našich závodníků. Přihlášeno 64 závodníků , startovalo 38.
V kat. myšáci a mladší - z děvčat: 1. Myšková Natálie, 2.
Ježková Emilie.
V kat. myšáci a mladší - z chlapců: 2. Janeček Jakub.
V kat. přípravka z chlapců: 2. Šošovička Jakub
V kat. přípravka z děvčat: 3. Thérová Karolína.
V kat. předžáci: 3. Kalaš Jáchym.
V kat. starší žákyně: 2.Řeháčková Nikola
V kat. starší žáci: 1. Moravec Michael, 2. Stiller David, 3.
Brandejs Matyáš.
A třetím závodem byl II. ročník Open závod Teplický
ProPadák 20.2. 2009. Za umělého osvětlení a drobného
sněžení se závodu zúčastnilo 12 dospělých členů LO a rodičů.
Ve 3 kat. se zúčastnilo celkem 60 závodníků.
V kat. ženy I: 1. Thérová Kateřina.
V kat. muži II: 2. Slezák Václav.
V kat. muži I: 1. Thér Tomáš, 3. Moravec Martin.
Více na: http://www.teplicenadmetuji.cz/volnycas.htm#Slavoj
Karneval na lyžích v Teplicích nad Metují 14.3.2009
Pomalu končí zimní sezóna 2009 ve SKI Areálu Kamenec.
V sobotu 14.3.2009 za krásného slunečného počasí
uspořádal lyžařský oddíl TJ Slavoj Teplice nad Metují a SKI
Areál Kamenec Karneval na sněhu. Bylo to pěkné a veselé
loučení se sněhem, který doslova utíká před očima – okolní
stráně jsou holé a čekají na teplo, aby se zazelenaly – jaro je
přede dveřmi, ale sjezdovka je stále pěkně bílá díky
technickému sněhu, letos jsme si ho užili dost.
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Karnevalu se zúčastnilo 40 masek a přihlíželo kolem 30ti
diváků.
Vše začalo přehlídkou masek a pokračovalo závodem
v paralelním slalomu, podjížděním tyčí, slalomem mezi
kužely, synchronizovanou jízdou dvojic a skokem – akrobacií
– v každé disciplíně o ceny ,,dobrůtky,, (dostali všichni). Byly
vidět i výkony, za které by se nemusel stydět ani Aleš Valenta
– jízda na skoku pozpátku a ve vzduchu obrat o 180°.
V kategorii přípravka byl první Mikuláš Kamilka z Kamínku,
na 2.místě Potápěčka Klárka a na 3.místě Mušketýr Tomáš.
V kategorii žáků, kterých bylo nejvíce, byl na 1.místě PAT
Jáchym a MAT Jakub, na 2.místě ROCKER Jáchym, na
3.místě Vodník Tomáš a dále 4. Pirát Vojta, 5.Vochomůrka
Michael a Křemílek Emilka…atd.
V kategorii dospělých byla první krásná Čarodějnice Ruda,
druhý byl Historický lyžař SKI Marek, a třetí Doktor Jarka a
dále čtvrtý Šerif Tomáš a pátá Čarodějnice Jana.
Na vše dohlížela a výkony hodnotila přísná a objektivní
porota Tří mušketýrů. Nesmíme zapomenout na moderátorku,
kterou jsme si pozvali ze seriálu M.A.S.H major Margaret
,,Štabajzna“ Houlihan Magda.
Organizování masek měl na starost kuchtík Renda,který se ho
zhostil velmi dobře. Vždyť dát dohromady čarodějnice,
Mikuláše a čerty, hastrmana a potápěče, rockery, piráty,
děvečku z Mexika, klauna, Červenou Karkulku, dámu
s kabelkou a další nebylo snadné. Když mu ale pomohli
doktoři, šerif a Krakonoš, bylo to v pohodě. A když vše
doplnil hudbou DJ starosta Milan bylo o dobrou náladu
postaráno.
Vyhráli všichni, kdo přišli, a už se zase těšíme za rok na
dobrou lyžovačku ve SKI Areálu Kamenec.
Pro organizátory je největší odměnou účast 40ti krásných,
veselých masek.
Chtěl bych poděkovat našim sponzorům - za finanční dary od
firmy GDPP,od firmy Interexpert Praha a od firmy Nievelt
Labor Praha, Městu Teplice nad Metují za zapůjčení a
dopravu zařízení i dalším, kteří přispěli na ceny při
závodech a Karnevalu na lyžích.
ELEKTRO COMP s.r.o. Dolní Radechová,Česká spořitelna,
Granit Lipnice, Lékárna u Svaté Alžběty, G.D.P.P. s.r.o.,
Město Teplice nad Metují, SKI AREÁL KAMENEC,
Potraviny u BICANŮ, ŽELEZÁŘSTVÍ Šošovička,firma
Stěnava, LO TJ Slavoj Teplice nad Metují, firma Robelli,
Penzion Kamínek, Redpoint Teplice nad Metují.
Poděkování patří i rodičům žáků lyžařského oddílu,kteří se
zúčastnili nejen jako závodníci, ale i jako pořadatelé.
Stanislav Moravec – předseda lyžařského oddílu
Nákup ovocných a okrasných dřevin.
Jak jsem slíbil na podzim, pojedu na nákup ovocných a
okrasných dřevin. Objednávky z podzimu eviduji. Prosím o
předání požadavků do 19. března do prodejny obuvi
Fiedlerových. Prodej bude zahájen, hned jak to počasí dovolí.
Luděk Groh, e-mail: grohovi@tiscali.cz, tel.: 603 541 225
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Vicehejtman KHK Derner upozorňuje na lichváře
V poslední době se rozmohla nabídka firem, které nabízejí
finanční pomoc lidem v nouzi. Tato pomoc se ale ukazuje
jako lichvářská, protože tyto firmy mají nastavené smluvní
podmínky tak, že člověk v krátké době přijde i o to, co by mu
po řádné soudní exekuci zůstalo. Zásadní problém je v tom,
že smlouvy o půjčce kromě úroků obsahují vysoké poplatky a
sankce a jsou doplněny o tzv. rozhodčí doložku, která
zneužívá toho, že se do těchto problémů dostávají lidé, kteří
se nejsou schopni orientovat v základní ekonomické a právní
problematice. V souvislosti s tím jsem dopisem vyzval
poslance a senátory KDU-ČSL, aby podnikli kroky k úpravě
současného nevyhovujícího zákona. Společnost by totiž měla
lidi v těžké životní situaci přiměřeně chránit!
Ing. Vladimír Derner, náměstek
hejtmana Královéhradeckého kraje, http://www.derner.cz/
Co tedy dělat v nouzi?
1. Nevyhledávat pomoc u firem, které nabízejí finanční
pomoc a nic s nimi nepodepisovat!
2. Pozor na slevy, předváděcí akce, nabídky zboží
zdarma, drobné písmo na smlouvách a letácích
3. Obrátit se v tísni pro radu na proškolené zaměstnance
sociálních odborů na úřadech
4. Vyhledat pomoc v nouzi v poradnách, kde poskytují
dluhové poradenství – např.:
• Poradna pro lidi v tísni, Hradec Králové, Velké
náměstí 34, tel: 495 591 382, 777 737 612, e-mail:
plt@hk.caritas.cz, Konzultační hodiny: PO+ČT pro
objednané, ÚT 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00; ST
8:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00)
• Občanské poradenské středisko, o.p.s. – občanské
poradny (www.obcanskeporadny.cz)
→ Náchod, Hálkova 432, tel: 491 421 723, e-mail:
opnachod@ops.cz
• Sdružení SPES – www.pomocsdluhy.cz, e-mail:
spes@pomocsdluhy.cz
• Rada seniorů České republiky, o.p.s., Hradec
Králové Gočárova třída 1620/30-Pražské Předměstí,
tel: 495 521 048, e-mail: poradna.hradec.kr@rscr.cz
• Sdružení obrany spotřebitelů – tel: 900 080 808
(8Kč/min), PO-PÁ 8:00-17:00
Firma Miroslav Ročárek Teplice nad Metují
nabízí
- údržbu a opravy domácností
- přepravu objemnějších nákupů – např. nábytek
(Citroen Jumper, orientační cena za 1 km = 11,-Kč)
Telefon: 775 661 646
Pronajmu kiosek „U kempu“ v Bučnici - Teplice nad
Metují včetně vybavení a zahradního posezení na
sezónu 2009. Informace na tel. č.: 776 379 746.
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