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DUBEN 2009
ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ číslo 4
Rooseveltova 15 z 549 57 Teplice nad Metují z
(491) 581207, www.teplicenadmetuji.cz/ozveny
uvedených zařízení tedy nemine ani ostatní
zákazníky, kterých se letošní změny netýkají.
Pro příjemce program ČT2 z teplické věže se
v roce 2009 nic nemění, neboť již dnes je přenos
zajišťován přes satelitní přijímač a dále analogicky
předáván do domácností (pouze v okruhu vysílače v
Teplicích n.M.!!!). V žádném případě nemůžeme jako
město ovlivnit příjem TV signálu, jak je to některými
lidmi, bohužel i podnikateli v oboru, prezentováno
v diskuzích o možnostech a potřebách v problematice
digitalizace TV.
Informace pro Vás jsem získal od pracovníka
Radiokomunikací pana Kadlece v březnu 2009.
Milan Brandejs, Vás starosta
Poděkování za úklid veřejného prostranství
Děkuji občanům Teplic nad Metují, kteří se zapojili do
„jarního úklidu“, za aktivitu a věřím, že výsledek Vaší
práce bude inspirací i těm, kteří se k dané činnosti
teprve odhodlávají.
Milan Brandejs, Vás starosta

TEPLICKÁ ROCKOVÁ NOC 2009
Ještě měsíc a kousek zbývá do okamžiku, kdy se
30.5.2009 přesně ve 14.00 hodin otevře brána místního
fotbalového hřiště a budou vpuštěni první diváci, kteří
navštíví už 5. ročník hudebního festivalu Teplická rocková
noc. Tato akce se poměrně brzy dostala do širšího povědomí
nejen místních posluchačů rockové a metalové hudby. Téměř
celý rok probíhá výběr kapel, poslední měsíce se pak dolaďují
detaily, jak festival ještě více zatraktivnit. Jsme velice rádi, že
se nám podařilo získat hlavního hosta večera, kapelu
ŠKWOR, která standardně navštěvuje pouze větší festivaly.

OZNÁMENÍ
Z důvodu úmrtí principála, herce
a režiséra divadla
Samohana H. Králové J. Tejkla oznamujeme odložení div.
představení „Asteroid Bejček“ v Teplicích nad Metují z 24.4.
na podzim 2009. Včas bude oznámeno.
MAJ

Digitalizace televizního vysílání v Teplicích n.
Met. - oblast Trutnov
Od srpna 2009 bude 40. kanál z Černé Hory,
doposud využíván k analogovému přenosu programu
ČT2, využíván pro multiplex ČT - 1 / 2 / 4 / 24. To
znamená, že pro příjem TV signálu na 40. kanálu bude
nutný SETTOPBOX, nebo televize s digitálním příjmem.
Za nutnou investici bude nabízena možnost
příjmu všech programů ČT s tím, že dostupnost
digitálního signálu bude větší, než je tomu doposud.
V létě 2010 bude zprovozněn i multiplex
komerčních televizí (NOVA, Prima) a dojde k ukončení
veškerého analogového vysílání. Nutnost pořízení výše
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Tu doplní vycházející hvězda gothického nebe INNOCENS.
Z dalších kapel určitě stojí za zmínku polští Chainsaw, kteří v
Teplicích nad Metují slavili úspěch v roce 2006, a Matahari s
výraznou zpěvačkou Žántí. Dále vystoupí Zakázaný ovoce,
Hysteria, Tortharry, Alvaréz Peréz a Pork Soda. Další
informace o skupinách, jako i o celém festivalu, najdete na
www.teplickarockovanoc.wz.cz.
Teplická rocková noc se trošku liší od ostatních festivalů,
kdy na začátek bývají nasazovány neznámé začínající kapely.
Naše hudební dramaturgie je od začátku sestavena ze
zavedených kvalitních skupin, proto se opravdu vyplatí přijít
včas. Další výhodou je zvýhodněné vstupné pro návštěvníky,
kteří přijdou už odpoledne. Předprodeje jsou pak v
Infocentru, v restauraci Na hřišti a v kavárně Astra.
Závěrem bych chtěl poděkovat Městu Teplice nad Metují,
které Teplickou rockovou noc od jejího vzniku výrazným
způsobem podporuje, Slavoji, který na svá bedra vzal úlohu
hlavního pořadatele a postará se o občerstvení a v neposlední
řadě sponzorům (Petr Maštálko, G.D.D.P., Obecní úřad + TS
Adršpach, Gambrinus, Jaroslav Urban, Proto a další), bez
kterých by tato akce nemohla žít.
Zbyněk Červený

Hotel U Beránka nám opravdu učaroval
My, žáci 1. H ze Střední školy hotelnictví a
společného stravování v Teplicích nad Metují, jsme
navštívili Hotel U Beránka v Náchodě. Ale ne jako obyčejní
hosté. Paní učitelka Mgr. Věra Zhánělová nám zde totiž
zařídila odbornou exkurzi. Moc jsme se na ni těšili.
Po příchodu do nově vybavené recepce se nás ihned
ujal provozní hotelu pan Kavan, který nás provedl a podal
komplexní výklad. Nejprve jsme procházeli kavárnou, která
se mi zdála velmi luxusní. Následovala restaurace pro zhruba
140 lidí, laděná do béžova. Já osobně jsem byla zvědavá na
kuchyň. Jevila se mi velmi prostorná, světlá a moderní.
A co přišlo potom, mě úplně ohromilo. Zhlédli jsme
nadstandardní pokoje v prvním patře, které ladily do modra.
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Opravdu jsme byli nadšeni. Zdály se být velmi
prostorné a nemohu zapomenout ani na jejich luxusní
vybavení včetně trezorů a miniledniček. V takovýchto
prostorách bych určitě někdy chtěla trávit dovolenou!
Druhé patro, provedené v červené barvě, nám také
nabídlo pěknou podívanou. Zde nás zaujala zajímavá
koupelna z černého mramoru. O čem jsme však ještě dlouho
diskutovali, bylo netradiční apartmá ve starodávném stylu.
Nakonec jsme si prohlédli i divadelní bar a Blues bar s malým
tanečním parketem.
To už na nás byla znát únava, ale rozhodně jsme
nelitovali. Hotel se nám velmi líbil. Udělali jsme si také
představu o tom, co všechno takové zařízení zahrnuje. Za
sebe musím říci, že bych jednou v podobném hotelu chtěla
pracovat. Někteří z nás si zde dokonce domluvili praxi i letní
brigádu. Se spolužáky jsme se shodli, že nám tato exkurze
dala hodně a už se těšíme na další podobné akce.
Markéta Horáčková a kolektiv 1.H
ODPOVĚĎ DO BOHDAŠÍNA
(na článek z TO březen „Děkujeme, nemáte zač“)
Omlouvám se, že v reakci na článek v TO č.3, ve kterém
si bohdašínští posteskli nad některými neřešenými problémy
v jejich obci, nebudu hýřit ostrovtipem, jako jeho pisatelka.
Tedy stručně:
Autobusová čekárna v Bohdašíně je, i když ne nová a ne
na obou stranách silnice. To však není v žádné naší obci a
dokonce ani ve středu Teplic n.M., kde je frekvence
cestujících autobusovou dopravou zdaleka největší. Zde má
logicky druhá čekárna opodstatnění a jsou podnikány
přípravné
kroky
k
její
možné
realizaci.
Nutnost
vybudování
osvětlení
aleje
mezi
Bohdašínem a Dolními Teplicemi je předmětem dlouholeté
diskuse stejně jako osvětlení od Rybárny do Dědova, nebo z
křížovatky u Roseckých do Zdoňova. V roce 2007 město
nechalo zpracovat projekt na VO Rybárna – Dědov a při
dodržení norem na svítivost a četnost světelných bodů byl
rozpočet pro tento úsek téměř 1.500.000,- Kč. Je zřejmé, že
takové náklady v porovnání s frekvencí „nočních chodců“
jsou velice neefektivní.
Na žádost o opravu přístupové cesty k bytovkám č.p.7
reagovalo město tak, že jsme provizorně vyrovnali nerovnost
mezi dvorkem a silnicí kamennou drtí. Je nutné nájezd
provést z asfaltové směsi. Chtěli jsme využít příležitosti, až
budou
v okolí probíhat silničářské práce, abychom
nedováželi doslova „pár lopat“ balené z Č.Kostelce specielně
pro tento účel. Pravdou je, že se tak dosud nestalo a
kritizovaný nájezd není ideální, i když sjízdný je /mnohokrát
ověřeno/. Dvorek je nezpevněný, vyštěrkovaný, za mokra se
provozem tvoří kaluže a tak není problém, zejména po zimě,
vytvořit snímek, evokující 50.léta. Škoda jen, že nebyly v
záběru všechny ty polorozpadlé kůlničky a králíkárny. Dojem
vámi zmíněného období by byl dokonalý. Plochu dvorka po
letošní zimě upravíme tak, aby ho bylo možné používat bez
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cestách (pokladny Adršpašsko-teplických skal, Slavný,
Hvězda, Bišík).
Správa CHKO Broumovsko děkuje všem horolezcům, kteří
respektují přírodu.
Mgr. Tomáš Křehlík

holínek, možný způsob odvodnění projednáme s nájemníky.
Že by došlo v dohledné době ke zpevnění plochy /asfaltem,
dlažbou/, se nedá předpokládat.
Stav samotné cesty mezi bytovkou a bývalou dílnou je
opravdu špatný. V úseku se buduje rodinný dům a stav cesty
má do znáčné míry na svědomí provoz na této stavbě. Tato
komunikace však není nutně potřebná k zajištění obslužnosti
č.p.7. K opravě, popř.k rekonstrukci, dojde až po dokončení
stavby RD za účasti stavebníka.
Nepředpokládám, že by vás naše odpověď plně
uspokojila. Navrhujeme uskutečnění ústního jednání, nejlépe
přímo v Bohdašíně. Konfrontace potřeb, priorit a možností v
rámci celé oblasti vám možná ukáže, že vaše obec na tom
není až tak nejhůře.
Za město O. Schejbal

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

Do pedálů s Habadějem o dvě jízdní kola AUTHOR

Český rozhlas Hradec Králové zve na 2. ročník velké
rozhlasové akce Do pedálů s Habadějem. Pro cyklisty,
turisty, jednotlivce i celé rodiny! Přijďte v sobotu 16. května
do královéhradeckého areálu Stříbrný rybník.
Den plný soutěží, zábavy, hudby a napětí začne v deset hodin.
Na výherce čekají dvě hlavní ceny – jízdní kola značky
AUTHOR a řada dalších cen (cyklistické balíčky, přilby,
batohy, cyklopočítače, cyklistické nářadí, hustilky..……).
Součástí celodenního programu je i vystoupení
královéhradecké skupiny Lokálka a to od 14 – 15 hodin.
Doprovodný program o zdraví a zdravém životním stylu –
zájemci budou mít možnost vyzkoušet si novou léčebnou
metodu Priessnitz Walking (chůzi pro zdraví) přímo v terénu
za doprovodu fyzioterapeutky. Dále je připravena cyklistická
exhibice na minirampě pod vedením trojnásobného mistra
světa Jana Valenty. Různé soutěže po celý den. Návštěvníci
mohou nahlédnout i do přenosového vozu Českého rozhlasu
Hradec Králové.
Pro prvních 500 účastníků je zajištěno občerstvení zdarma.
Další informace se dozvíte ve vysílání Českého rozhlasu
Hradec Králové nebo na internetových stránkách
www.rozhlas.cz/hradec. Soňa Neubauerová, Marketing a PR

Horolezecká činnost ve skalních oblastech CHKO
Broumovsko
Správa chráněné krajinné oblasti před nadcházejícím
prodlouženým velikonočním víkendem upozorňuje, že ve
skalních městech v národních přírodních rezervacích
Adršpašsko-teplické skály a Broumovské stěny není
horolezecká činnost povolena.
Český horolezecký svaz požádal orgány ochrany přírody
o vyhrazení terénů pro horolezeckou činnost od roku 2009.
Oproti předchozímu souhlasu ministerstva životního
prostředí, jehož platnost skončila v minulém roce,
nenastanou výraznější změny.
Tak jako v předešlých letech bude lezení v národní
přírodní rezervaci Adršpašsko-teplické skály možné nejdříve
1.května v těchto oblastech: Vstupní obvod, Město, Ostrov,
Milenecká hora, Bišík, Čapí vrch, Holubice, Vstupní rokle –
sever a Bašta, Amfiteátr a Tarzan.
V NPR Broumovské stěny je situace obdobná a mezi
„květnové“ jsou zařazeny oblasti Mezi Hvězdou a Kovářovou
roklí, Zaječí rokle, U Dobytčí stezky, Nad Vodárnou či
Mydlářské kameny.
V ostatních oblastech národních přírodních rezervací bude
možné horolezit až po 1. červenci.
Termíny zahájení lezecké sezóny jsou stanoveny zejména
s ohledem na hnízdění zvláště chráněných druhů ptáků, pro
které byla v roce 2005 vyhlášena Ptačí oblast Broumovsko.
Věnujte prosím svou pozornost vyhrazeným terénům nejen
z hlediska územního, ale také časového a před plánovaným
výjezdem do skal za horolezectvím si prostudujte vyhrazené
terény na webových stránkách a omezení akceptujte i
v terénu.
Také v letošním roce budou prováděny kontroly
dodržování ochranných podmínek obou národních přírodních
rezervací.
Rozhodnutí o vyhrazených terénech s podmínkami pro
provozování horolezení bude po nabytí účinnosti vyvěšeno
mj.
na
stránkách
Správy
CHKO
Broumovsko
(http://www.broumovsko.nature.cz),
stránkách
ČHS
(http://www.horosvaz.cz) a v terénu na hlavních přístupových

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

Kultura v okolí
Hronov: 2.5. 09 v 15.00 hodin, park A. Jiráska
Česko-slovenský májový koncert. Vystoupí: Soukromá
taneční škola K. Madaraszové ze Sence Brumbambulata,
Přípravný dechový orchestr,
Spojený dechový orchestr ZUŠ Hronov a Č. Kostelec
(v případě nepříznivého počasí – sál J. Čapka)
Police nad Metují: 19. – 30.4. 09, Pellyho domy – sál
Emma Srncová - prodejní výstava, otevřeno denně vč.
víkendů: 10 – 12 a 13 – 17 hod.,
vstupné: děti a studenti 10,-Kč, dospělí 20,-Kč
2.5.09, Masarykovo náměstí, 8 – 10 hod. Sraz historických
vozidel.
5.5.09 v 19.00 hod., Pellyho domy,Čína -putování za hlínou
(přednáška), vstupné: 40, děti 20,-Kč
22.5. 09 v 19.00 hod., Kolárovo divadlo – Don Quiote de la
Ancha, vstupné: 80, 70, 60,-Kč
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23.5.09 – Toulavý autobus
Náchod: 29.4.09 od 19.00 hod., Městské divadlo- Honza a
František Nedvěd s kapelou, vstupné: 250, 230, 210,190,-Kč.
Galerie výtvarného umění v prostorách zámecké jízdárny
- Ruské malířství 19. stol. Ze sbírek GVU v Náchodě
- Josef Benedikt – výstava k životnímu jubileu výtvarníka
z Dobrušky (24.4.-21.6.), výstavy otevřeny denně kromě
pondělí, 9 - 12 a 13 – 17.
Čteme dětem
V úterý 31.března jsme v knihovně četli dětem dětské
knížky a pohádky. Na to, že jsme něco takového pořádali
poprvé, si myslím, že se nám odpoledne vydařilo. Venku byl
první krásný a slunečný den, přesto děti a jejich rodiče přišli.
Se čtením nám přišel pomoc starosta Milan Brandejs, ředitel
školy Radim Války, Edita Možná, Helena Šikutová, Edita
Puczková, Jaromír Prokop, Hana Zápotočná, Zuzka Bornová
a Jirka Kohl. Všem jim moc děkuji za to, že si na nás udělali
čas. Aby odpoledne bylo ještě příjemnější, tak jsme podávali
kávu, čaj a nealko nápoje, k tomu něco na zakousnutí. Děti si
u poslouchání malovaly, modelovaly nebo hrály a byly moc
hodné. Chtěli bychom podobné akce opakovat, ale počkáme
na dlouhé zimní večery, ke kterým se čtení a poslouchání
příběhů hodí více, než k těmto krásným jarním dnům.
Věra Prokopová, knihovnice
Kniha mého srdce
Od 4.dubna probíhá anketa Kniha mého
srdce, do které se můžete zapojit i Vy!
Stačí zapátrat v paměti a vybrat Vaši
nejmilejší knihu. Podmínka je jediná:
musí to být román. Do 19.dubna probíhá
první nominační kolo ve kterém můžete
hlasovat dvěma způsoby:
-pomocí
webového
formuláře
na
www.knihasrdce.cz nebo pomocí hlasovacího
kupónu, který si můžete vyzvednout v
knihovně. Anketa bude v dalších kolech
pokračovat až do podzimu a na konci roku
bude vyhlášena ta jedna jediná Kniha mého
srdce.
Tak
přemýšlejte,
vybírejte
a
hlasujte!
Věra Prokopová, knihovnice

Výběr z novinek, tentokrát pro zahrádkáře:
Papworth David: ZAHRADNÍ JEZÍRKA -Praktický rádce
se snadnými návody, jak postavit, zařídit a udržovat na
zahradě jezírko.
Dlouhý Bohdan: ARCHITEKTURA ZAHRADY -Tato
kniha nám na konkrétních případech poví něco o kompozici,
zakládání a údržbě zahrad.
Horáček Petr: KEŘE V ZAHRADĚ -Kniha představuje ty
nejkrásnější a nejzajímavější z keřů.
Wojtowicz Dalibor: BYLINKY Z VLASTNÍ ZAHRADY Popis léčivek a návody na jejich pěstování v našich
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podmínkách, najdete zde také receptury na bylinné směsi a
jejich využití proti různým neduhům.
Křesadlová Lenka: TRVALKY-Kniha představuje ty
nejvděčnější trvalky, které spolehlivě rok co rok obohatí vaši
zahradu.
Hájková Martina: VODNÍ ZAHRADA -Kniha nám ukáže
více způsobů, jak obohatit zahradu o vodní prvky. Provede
nás i světem vodních a bahenních rostlin.
Horáček Petr: LISTNATÉ STROMY V ZAHRADĚ
Mojžíšek Mirko: JEHLIČNATÉ STROMY A KEŘE
Dolejší Antonín: MÉNĚ ZNÁMÉ OVOCE -Kniha nás
seznámí s méně známými ovocnými rostlinami a jejich plody.
Obsahuje návody na jejich kuchyňské zpracování.

Den pro prvodárce na Transfuzní stanici
v Náchodě v pondělí dne 18. května 2009
Bližší informace: 491 601 427
Vyhlášení ankety – Nejúspěšnější sportovec roku 2009
V náchodském Beránku proběhlo v pátek 20. března večer
vyhlášení nejlepších sportovců roku 2008 okresu Náchod.
Královnou vyhlašování se stala atletka SK Nové Město nad
Metují Pavla Rousková.
V kategorii družstev se umístil na druhém místě AMK Teplice
nad Metují (celkově na devátém místě).
Posádce Holman - Poláček gratulujeme.
MAJ
Sport v teplické škole
4. dubna se 16 dětí z naší základní školy zúčastnilo
v Hořicích krajského kola v tzv. zimním pětiboji. Tato
sportovní disciplína je určena především pro pohybově
talentované děti z prvního stupně a tvoří ji skok z místa, šplh
na tyči, člunkový běh, skákání přes švihadlo a hod míčem na
basketbalový koš. Věra Valtová z 2. třídy se ve své kategorii
umístila na 2. místě, Lada Jansová ze 3. třídy na 3. místě.
Obě
umístění
jsou
velmi
povzbudivá!
7. dubna se šestice děvčat zúčastnila turnaje ve volejbale
v Broumově. Turnaj byl organizován pro kategorii starších
děvčat – naši školu reprezentovaly Nikola Ottová, Nikola
Otradovská, Petra Řezníčková a Eliška Jirmannová z 8. resp.
9. třídy, ale tým doplňovala i děvčata výrazně mladší –
Kamila Otradovská z 5. třídy a Michaela Řezníčková ze 6.
třídy. Tento tým se umístil až na 4. místě jen díky horšímu
poměru míčů, ale podal zodpovědný a bojovný výkon, za
který si skutečně zaslouží pochvalu a uznání. Zvlášť
potěšitelné bylo i to, že Nikola Otradovská byla vyhlášena
nejlepší hráčkou turnaje a navíc si vedla skvěle jako
kapitánka.
A tak kromě družstva starších chlapců, kteří se v březnu
zúčastnili turnajů ve florbale a sálové kopané, má naše škola i
velmi solidní sportovní zastoupení v kategorii nejmladších i
nejstarších děvčat. Ve volejbale se to může projevit už 30.
dubna, kdy naše škola organizuje turnaj smíšených družstev
starších žákyň a žáků. Takže uvidíme….
Libuše Hažmuková, Milan Ulrich
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Tepličtí fotbalisté se představí na domácím hřišti:

Město Teplice nad Metují a firma RUMPOLD s.r.o.
oznamují, že dne 26.5. 2009 proběhne

25. dubna Teplice – Náchod B / Broumov B (turnaj
přípravek) od 9 hodin

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU a
ELEKTROZAŘÍZENÍ pro občany.
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 ),
baterie ( suché články ), akumulátory, zářivky a ostatní odpad
s obsahem rtuti, televizory, monitory, lednice a ostatní
elektrozařízení (PC, mikrovlnné trouby, mobily, rádia,
vysavače, žehličky apod.).
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
předloží doklad o zaplacení svozu tuhého komunálního
odpadu na rok 2009.
Odpad nesmí být shromažďován na určených místech
před příjezdem svozového vozidla.

Teplice – Přepychy (dorost) ve 14 hodin
26. dubna Teplice – Ruprechtice (muži B) v 16 hodin
2. května Teplice – Častolovice (muži A) v 17 hodin
Teplice – Doudleby (dorost) ve 14 hodin
8. května Teplice – Zábrodí (muži B) v 17 hodin
Teplice – Hronov (dorost) ve 14 hodin
16. května Teplice – Babí (muži A) v 17 hodin
Teplice – Častolovice (dorost) ve 14 hodin
17. května Teplice – Heřmánkovice (muži B) v 16 hodin
Muži A bojují v krajské 1. B třídě – skupině B, muži B hrají
okresní soutěž, dorost sdružený okresní přebor náchodského a
rychnovského okresu a starší přípravka okresní přebor.
Přijďte fandit a hecovat.
Děkujeme za podporu.
Výbor oddílu kopané.
*************************************************

Odpad bude svezen pouze z níže uvedených svozových míst.

SVOZOVÁ TRASA PRO SVOZ NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
Úterý 26.5.2009
Teplice nad Metují
FARNÍ DVŮR
16.00 – 17.00
Bohdašín zastávka autobusu
17.10 – 17.15
Případné dotazy zodpoví :
Město Teplice nad Metují - Jindřiška Nováková
telefon: 491 581 207
*************************************************
Město Teplice nad Metují a společnost Rumpold s.r.o.
upozorňují, že dne 11.5.

2009 zajistili pro

místní části Teplice Horní, Dolní a střed,
Kamenec a Bučnice
a dne

18.5. 2009 zajistili pro

obce Bohdašín, Dědov, Lachov, Nové
Dvory, Skály a Zdoňov
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Obec i svozová firma mají zájem na tom , abyste měli
možnost zbavit se legálně odpadu, který se nevejde do
sběrných nádob (matrace, koberce, nábytek atd. ) a
odpadu, který nepatří do sběrných nádob jako např.
papír, železo, plastové výrobky, pneumatiky.
Odpad uložte u sběrných nádob ( popelnice ) u domů.
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Tento svoz provede několik vozidel a každé vozidlo odveze
určitý druh odpadu. Proto je důležité, aby jednotlivé druhy
byly uloženy u sběrných nádob viditelně odděleně a tak, aby
je bylo možné naložit.
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
naložit. Drobný odpad volně pohozený na zemi nebude
posádka vozu sbírat.
2.
Avia bude sbírat
Pneumatiky z osobních vozidel.
Železo - drobné části v sudech, kbelících atd.
Odpady jako textil, matrace, koberce, sedací soupravy apod.
chraňte před případným deštěm.
Posádky jednotlivých vozů naloží ručně denně několik tun
odpadu a proto Vás tímto prosím o dodržení podmínek
uložení. 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.
Odvezeme je (mimo stavebních odpadů) při svozu
nebezpečných odpadů z určených stanovišť, který proběhne
dne 26.5.2009.
Případné dotazy ke svozu velkoobjemových odpadů
zodpoví : RUMPOLD s.r.o Rieger Bohuslav
tel: 491 524 691, 606 632 232
Správným nakládáním se všemi druhy odpadů pomáháte
šetřit přírodu ve Vašem okolí.
Rozpis lékařů na stomatologickou službu
na 1. čtvrtletí 2009
Služba je zajištěna v době od 9.00 do 11.00 hod.
Datum

Jméno lékaře

Adresa ordinace

Telefon

25.-26.4. MUDr.Růžička, poliklinika Broumov 491521839
1.5.
MUDr. Blažek, ZS Police n.M.
491543844
2.5.
MUDr. Neoral ml., ZS Police n.M.
491541654
602333427
3.5.
MUDr. Kubec, ZS Police n.M.
491543398
8.5.
MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí
491582381
9.5.
MUDr. Práza, ZS Machov
491547139
10.5.
MUDr. Růžička ml., polikl. Broumov 603479132
16.-17.5. MUDr. Pastelák, Sadová 44, Broumov 491524334
23.-24.5. MUDr. Slezáková, poliklinika Broumov 491523607
30.-31.5. MUDr. Neoral, ZS Police n.M.
491541654
6.-7.6. MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí
491582381
13.-14.6. MUDr. Kopecký, 17. listopadu 387
602304594
Police n.M.
20.-21.6. Dent. Ogriščenko, Veba Broumov
491502425
Olivětín
27.-28.6. MUDr. Ogriščenko, Veba Broumov
491502525
Olivětín
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Sbor dobrovolných hasičů Teplice nad Metují

Nabízíme Vám možnost účasti na 3. ročníku
tradičního letního tábora MH.

SOPTÍCI 2009
Místo: RZ Klučanka Dědov
Termín konání tábora: pátek 3. 7. – neděle 12.7.09
Místo převzetí a předání dětí je přímo na Klučance.
Nástup v 17 hod.
Tábor je určen především pro členy kolektivů MH ve
věku 6 - 15 let.
Zaměření tábora:
Letošní tábor nebude ryze jen hasičský, ale bude též
zaměřený na pobyt v přírodě, se získáním základních
tábornických dovedností, se spoustou her a soutěží,
prohloubení znalostí a dovedností mladých hasičů, a to jak
teoreticky, tak především prakticky.
Cena tábora: 1 600,Úhrada tábora může být provedena ve dvou částech:
1.část – záloha 800,- Kč
(do 30. 4. 2008)
Tato částka bude použita na pokrytí provozních a režijních
nákladů tábora, proto je v případě odhlášení účastníka před
táborem nevratná (toto se samozřejmě netýká odhlášení z
vážných důvodů, např. nemoc, úraz apod.). Každý z
odhlášených účastníků má však možnost najít si za sebe
náhradníka, na kterého bude tato záloha převedena.
2.část - doplatek 800 ,- Kč (do 3. 7. 2008)
Samozřejmě je také možné zaplatit celou částku úhrady
tábora najednou, jedinou platbou.
Způsob přihlášení na LT:
Na tábor se může přihlásit každý, nejen mladý hasič
registrovaný v kolektivu MH. Zájemce vyplní (pokud možno
kolektivně za celý SDH) dle návodu přiložený Přihlašovací
dotazník a zašle jej na adresu:SDH Teplice nad Metují
Palackého 91,Teplice nad Met.
Úhradu zálohy 800 ,-Kč i úhradu doplatku ve výši 800 ,Kč uhraďte na účet "SDH Teplice nad Metují" u Poštovní
spořitelny č.ú 162944872/ 0300, variabilní symbol ( rodné
číslo – je nutné uvést pro rozlišení plátců)!!!
Je možné žádat o příspěvek zaměstnavatele či odborovou
organizaci. Pokud bude platba provedena fakturací
zaměstnavatelem, či odborovou organizací, není nutné
předem skládat zálohu 800,- Kč rodiči, je však třeba zaslat
vyplněnou Žádost o vystavení faktury.
Případné dotazy se Vám pokusíme zodpovědět na tel.
čísle: 604446786 Habart Jiří, vedoucí tábora
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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Květiny Drobková u kostela v Polici nad Metují
zahajuje prodej: sezonních balkónových květin, letniček,
trvalek a sadby zeleniny.
Přijďte si vybrat ze stále obnovujícího a stále doplňujícího
sortimentu:
- muškáty, begonie, verbeny, surfinie, molice, celosie,
gazanie, petunie aj.
- salát, kedlubny, papriky, rajčata, okurky, cukety…
Telefon: 491 541 423, 604 812 202, 720 122 836

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 21.4. 2009.*
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