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ZÁŘÍ 2009
ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ číslo 9
Rooseveltova 15  549 57 Teplice nad Metují   (491) 581207, www.teplicenadmetuji.cz/ozveny

Hlavní cenu Fesťáku 2009 vyhrál The
Sharp End

Film The Sharp End (Na
hraně)
získal
Hlavní
cenu
Mezinárodního
horolezeckého filmového festivalu v Teplicích nad
Metují 2009.
Zde na Lezci v diskusích bohatě probíraný americký
snímek, v kterém se objevuje i adršpašské lezení
a skákání na věžích, získal vedle hlavní ceny i Cenu
města Teplice nad Metují.
Jako nejlepší horolezecký film byl oceněn film Lighting
Strike – Arwa Tower (Úder blesku – Arwa Tower)
ze Švýcarska. Je to příběh dvou týmů horolezců, kteří
začátkem léta 2007 odjeli pod Arwa Tower, šestitisícový
vrchol v severoindickém Himálaji Garhwal.
Nejlepším dokumentem byl zvolen německý film 20
seconds of Joy (20 vteřin radosti) o norské BASE
jumperce.
Cenu generálního partnera Hudy Sport si odvezl český
Matrix Reloaded o mixovém lezení ve Vysokých
Tatrách.
Cenu diváků si odvezl na Slovensko Pavol Barabáš za
film Bhútán – hľadanie šťastia (www.k2studio.sk).
Zvláštní
ocenění
udělila
mezinárodní
porota
brazilskému animovanému filmu Uruca o lezení na
Homoli cukru v Rio de Janeiro.
Vedle toho se do Teplic sjelo spousta lezců, horolezců
a kromě
nakupování
v řadě
stánků
mnoha
outdoorových firem, závodění v boulderingu (viz extra
článek Bestiální Nelly a bezchybný Kuba!!!) se i lezlo.
(Krátce z článku Lezec.cz –zpravodaj)

Kamenné divadlo
Výstava Craiga Richardse
pokračuje
v Infocentru v Teplicích nad Metují
do konce října 2009.
Otevřeno denně:8:30 – 12:00,13:00 – 17:00

1

Domov Dolní zámek Vás zve dne 7.10.2009 od
9:00 – do 14.00 hod. na Den otevřených dveří.
V tento den Vám zaměstnanci DDz ochotně ukáží celé
zařízení, představí Vám koncepci dalšího vývoje DDz a
zodpoví Vaše případné otázky. Jako upomínku na tento
den si návštěvník odnese pozvánku, na které je náš
zámek namalován.
Za celý kolektiv zaměstnanců a naše klienty Vás zve
Dagmar Kušlová-ředitelka DDz

Rytmy moře
Koncert Václava Kořínka
27. září 2009 od 17:00 hodin
v kostele Nejsvětější trojice ve Zdoňově
Vstupné: 80,-Kč, děti polovinu. Teplejší oblečení
s sebou. Pořádá občasnké sdružení B.U.K. Zdoňov.
Polovinou vstupného přispějete na nákup hodinového
stroje pro kostelné hodiny.
INFORMACE PRO RODIČE ŢÁKŮ 9.TŘÍD ZŠ
V Hronově 14. července 2009
Ve dnech 2. října a 3. října 2009 se v prostorách
haly Hamra v Náchodě uskuteční prezentační akce
středních škol pod názvem PRO FUTURO – VÝSTAVA
STŘEDNÍCH
ŠKOL
REGIONU
KLADSKÉ
POMEZÍ. Záštitu nad přehlídkou přijali pan Bc. Lubomír
Franc, hejtman Královéhradeckého kraje, PhDr. Bc. Jiří
Nosek, radní Kraje a pan Ing. Oldřich Čtvrtečka, starosta
Města Náchoda. Akce se koná s finanční podporou Kraje.
Na výstavu je přihlášeno více neţ 30 vystavovatelů a
dohodou se základními školami bude organizována doprava ţáků 9.
tříd z regionu. Partnery akce jsou Krajská hospodářská komora
Královéhradeckého kraje – Jednatelství Náchod, Branka o.p.s.
Náchod, Střední škola oděvní, sluţeb a ekonomiky Červený
Kostelec a Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké
Poříčí. Generálním sponzorem je Česká spořitelna OP Náchod.
Cílem akce je poskytnout ţákům 9. tříd a jejich rodičům informace o
nabídce oborové struktury všech typů středních škol.

Výstava je otevřena rodičům a veřejnosti v pátek
2. října od 8 do 17 hodin, v sobotu 3. října 2009 od 8 do
12 hodin. Vstup na přehlídku je bezplatný !
Marcela Štěpánková, za pořadatele bon miroir spol.s r.o.
Hronov.
Jak se my Češi nejčastěji zbavujeme vyslouţilých
elektrospotřebičů
Kaţdá domácnost produkuje velké mnoţství odpadu. Ideálně
se ho zbavujeme tehdy, kdyţ před domem máme popelnici, za

2
kterou jednoduše zaplatíme a o její vyváţení se pak
nemusíme starat.
Jenţe dnes uţ většina z nás ví, ţe do popelnice nelze odloţit
vše. Copak o takový mastný papír od salámu se popelnice
spolehlivě postará, ale jistou námahu nás stojí roztřídění
papíru, plastů či skla. Ale i zde jsme si navykli na modré,
ţluté či zelené sběrné kontejnery.
Co kdyţ se nám však rozbije mixér, fén či ţehlička? Jsme
ochotni je odnést do sběrného dvora, který můţe být i několik
kilometrů vzdálený?
Co napověděl průzkum?
Elektroodpad je momentálně nejrychleji rostoucím druhem
odpadu. Celosvětově nyní tvoří aţ pět procent hmotnosti
pevného domácího odpadu, tedy téměř tolik jako plastové
obaly.
V zemích Evropské unie, kde se v domácnostech ročně
vyprodukuje asi osm milionů tun elektroodpadu, roste jeho
objem tempem tři aţ pět procent ročně, téměř třikrát rychleji
neţ celkový objem odpadu.
Před třemi lety, kdy v České republice začínal systém
zpětného odběru vyslouţilých spotřebičů teprve vznikat,
v mnoha zemích Evropy jiţ perfektně fungoval. U nás tehdy –
s nadsázkou řečeno – platilo, ţe většina lidí elektroodpad
rozlišovala pouze na dvě skupiny: na ten, co se do popelnice
nevejde, a ten druhý, co se tam vtěsnat dá.
Od té doby došlo k výraznému posunu. Ukázal to průzkum,
který se opakoval v dvouletém intervalu. Lze konstatovat, ţe
došlo k výrazným změnám v uvaţování lidí. S tvrzením
„Díky zpětnému odběru se nepovalují stará zařízení v
příkopech a na skládkách“ dnes souhlasí 72 % dotazovaných.
Kdyţ se řekne „zpětný odběr elektrozařízení“, vybaví se
podle průzkumu více neţ polovině dotázaných, přesněji 53 %
respondentů „odevzdání elektrozařízení prodejci při koupi
nového“.
Zpětný odběr elektrozařízení
V Teplicích nad Metují zahájí 26. září 2009 provoz sběrné
místo pro pouţité elektrozařízení. Sběrné místo je v bývalé
uhelně (kotelně) u bytovek na náměstí Aloise Jiráska.
Provozní doba sběrného místa je od 9.00 hod. do 11.00 hod.
kaţdou poslední sobotu ve čtvrtletí s výjimkou prosince, kdy
bude sběrné místo otevřeno druhou sobotu v lednu, tedy
9.1.2010.
Odevzdat zde můţete velké spotřebiče (chladničky,
mrazničky, pračky, sušičky, myčky, sporáky, ventilátory),
malé spotřebiče (vysavače, varné desky, mikrovlnné trouby,
odsavače par, kulmy na vlasy, ţehličky, varné konvice,
fritovací hrnce a dále nářadí a nástroje (vrtačky, pily, brusky,
frézy, pájky, čerpadla, šicí stroje).
Do zpětného odběru odevzdávejte jen kompletní spotřebiče.
Jindřiška Nováková, odpadové hospodářství
Co vlastníme, proč to vyhazujeme
Průzkum poskytuje zajímavé údaje i ve vztahu k jednotlivým
skupinám elektrozařízení. Tazatelé zjišťovali, kolik a kterých
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spotřebičů domácnosti vlastní, jaké je jejich průměrné stáří,
nebo co bývá nejčastější příčinou jejich obměny.
Například lednice – alespoň jednu vlastní 99 % českých
domácností, 50 % lednic je starší pěti let. Novou si 55 %
českých domácností pořizuje nejčastěji jednou za šest aţ
deset let. Důvody vyřazení staré lednice jsou v rovnováze.
Kvůli poruše ji přestává pouţívat 47 % domácností, 47 %
odůvodňuje tento krok nákupem nového, lepšího modelu.
Kdyţ uţ dojde na likvidaci ledničky, odevzdá ji 34 %
domácností do sběrného dvora. Za novou ji při nákupu
vymění u prodejce 20 % lidí, 13 % starou, ale ještě funkční
lednici někomu zdarma věnuje, osm procent prodá do bazaru
nebo prostřednictvím inzerátu a stejných osm procent takový
spotřebič nějakým způsobem dál pouţívá. Stále ještě však
šest procent dotázaných přiznává, ţe starou lednici prostě
postaví k popelnici.
Pro srovnání se podívejme třeba na fény a kulmy: vlastní je
83 % českých domácností a 56 % jich je tři aţ pět let starých.
Pokud dojde k výměně, je to v 65 % případů kvůli poruše a
jen v 25 % z důvodu nákupu nového, lepšího modelu. A
způsob jejich likvidace? Největší mnoţství těchto malých
domácích pomocníků, bohuţel, končí v popelnici mezi
ostatním odpadem. Podle průzkumu je to 44 %. V
domácnostech, kde mají větší ekologické zábrany, ale ţádné
místo zpětného odběru bezprostředně po ruce, jich dál překáţí
16 %, pouze 13 % fénů a kulem lidé odevzdají do sběrných
dvorů.
(Převzato z článku od firmy ELEKTROWIN a.s.)
Stavba SPORTCENTRA v Teplicích n.M. finišuje
Projekt „Víceúčelové sportoviště města Teplice nad
Metují“ byl v roce 2008 podpořen z Regionálního operačního
programu NUTS II Severovýchod. Celkové náklady projektu
činí 25.307.657,-Kč. Dotace z EU je 20.591.043, dotace ze
státního rozpočtu 1.816.857,-Kč.
Postup stavebních prací naznačuje, ţe stavba bude
dokončena a předána začátkem října a k uţívání sportovcům
bude předána nejpozději 1.11.2009. Za práce na projektu
děkuji nejenom dodavatelům, ale v tomto čase především
p.Stanislavu Moravcovi, který jako budoucí správce
neocenitelně vypomáhá a zajišťuje nutné administrativní
podklady k provozu a výběr dodavatele(ů) na vybavení
SPORTCENTRA.
Změnou v projektu je doplnění o ekologický zdroj
tepla pro vytápění budovy a výrobu teplé uţitkové vody pro
umývárny prostřednictvím tepelného čerpadla typu vzduchvoda. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele
technologie.
Milan Brandejs, starosta města
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Územní plán města Teplic n.Met. – Koncept
Proces tvorby nového územního plánu města spěje do své
závěrečné etapy. 8.9.2009 proběhlo veřejné projednání firmou
SURPMO navrţeného „konceptu“, ke kterému jsou přijatelné
připomínky do 15 dnů po projednání.
Milan Brandejs, starosta města

VLADIMÍRA DERDOVÁ 724 230 270 nebo 499 621 094
Kontaktní místo:
DIAKONIE ČCE – Dvůr Králové nad Labem, Benešovo nábřeţí
1067 (směrem k ZOO Dvůr Králové nad Labem)

WWW.SEDESATKA.CZ – INTERNETOVÝ PROSTOR
PRO SENIORY

KM SSP Police nad Metují
Oznamujeme občanům, ţe od 1.9.2009 dojde na kontaktním
místě státní sociální podpory v Polici nad Metují ke změně
úředních hodin takto:
Pondělí
8:00 -17:00

Dne 1. 8. 2009 zahájil provoz významný neziskový internetový
projekt pro seniory v České republice. Na adrese www.sedesatka.cz
je umístěn informačně-zábavní systém s desítkami stránek, vnitřně
členěný na čtrnáct krajů, sedmdesát šest okresů a dvě oblasti.
Internetový projekt Šedesátka.cz umoţňuje seniorům zapojit se při
tvorbě jeho obsahu, kaţdý návštěvník můţe nejen číst, ale také
přispívat, přímo psát své články nebo posílat redakci to, co jej
zaujalo.
„Společnost v Česku spojuje seniorský věk s pasivitou, odevzdaností,
od seniorů již nic neočekává. Přitom právě ve zralém věku může
člověk nabídnout životní zkušenosti a určitý nadhled. Cílem projektu
Šedesátka.cz je vytvořit českým seniorům prostor k vzájemnému
sdílení, vyjádření názorů, prostor k vytváření komunity. Dát jim
zkrátka do ruky symbolický mikrofon“ vysvětluje Jan Vojvodík,
šéfredaktor webu Šedesátka.cz.
Internetový projekt www.sedesatka.cz přizpůsobil seniorům i
grafické a technické řešení webu. Návštěvník se po webu pohybuje
jednoduchým způsobem, pomocí velkoplošných
tlačítek a namísto obvyklých ilustračních fotografií pouţívá web
originální autorské kresby. Jejich počet bude postupně narůstat, má
jich být aţ několik desítek.
„Regionální charakter projektu vytváří prostor i pro města a obce,
které mohou bezplatně zveřejňovat zajímavosti ze své historie i
současnosti, mohou zvát k návštěvě. Jejich obyvatelé zase najdou na
jednom místě nejrůznější informace, zpravodajství, rozhovory,
zajímavosti, křížovky, recepty, tipy a rady. Návštěvník, který má dost
času, se může pohodlně projít celou republikou, zastavit se třeba
v každém kraji nebo okrese a podívat se, jak Šedesátka.cz žije u
sousedů“ dodává šéfredaktor webu Jan Vojvodík.
Navštivte www.sedesatka.cz. Třeba se budete rádi vracet.

DNY PAMĚTI
Projekt na podporu včasného záchytu poruch paměti
Česká Alzheimerovská společnost www.alzheimer.cz
Zhoršuje se paměť s věkem?
Je normální, ţe naše mysl v pokročilém věku jiţ není tak
pruţná jako za mlada. Není ale pravda, ţe narůstající
problémy s pamětí a celkové zhoršování duševních
schopností patří k normálnímu obrazu stárnutí. Je proto nutné
rozlišovat mezi normálním zapomínáním a zapomínáním,
které signalizuje zdravotní problémy!!!
Jak poznáme, že se nejedná o normální zapomínání?
Co dělat, pokud máte podezření, ţe Vy nebo Váš blízký
zapomíná víc, neţ je zdrávo?
Základní rada zní:
Vyhledejte zavčas lékaře nebo vyuţijte ANONYMNÍ,
BEZPLATNÉ KONZULTACE A VYŠETŘENÍ v kontaktním
místě České Alzheimerovské společnosti!
Kontaktní osoba:
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Upozornění pro klienty státní sociální podpory
Změna úřední doby

Úterý zavřeno (zpracování ţádostí)
Středa

8:00 -17:00

Čtvrtek zavřeno (zpracování ţádostí)
Pátek zavřeno (zpracování ţádostí)
V neúřední dny bude v naléhavých případech přijímat podání
od občanů kontaktní místo SSP v Náchodě (ul. Kladská 1092,
přízemí).
***************************************
ČZS ZO Teplice nad Metují pořádá dne
10.10.2009 zájezd do Kopidlna na zahrádkářskou výstavu
"Kopidlnský kvítek". Odjezd z Teplic nad Metují dne
10.10.2009 v 07.30 hodin z náměstí, návrat ve večerních
hodinách . Cena dopravy je 250,-Kč za osobu, vstuné si hradí
kaţdý sám. Moţnost přihlášení je od 25.9.2009 do 5.10.2009
v obuvi u Fiedlerů, kde bude přesný program zájezdu.
Čáp František , tf. 606545464
Plánování sociálních sluţeb na území Broumovska
Rádi bychom Vás informovali o dalším průběhu Komunitního
plánování sociálních sluţeb, které se uskutečňuje v rámci
Individuálního projektu Královéhradeckého kraje Rozvoj
dostupnosti a kvality sociálních sluţeb. Posláním Komunitního
plánování je zajištění dostupnosti sociálních sluţeb. Jedná se o
průběţné zjišťování stavu poskytování stávajících sluţeb v regionu a
dále zjišťování potřeb občanů, které nejsou za současných podmínek
naplněny. Komunitní plánování se uskutečňuje za přítomnosti
zástupců uţivatelů sociálních sluţeb, poskytovatelů a zadavatelů
sociálních sluţeb. Dále pak za přítomnosti veřejnosti, kterým je téma
sociálních sluţeb blízké. Na Broumovsku byla pro tento proces
ustanovena řídící skupina, která bude vést a zaštiťovat činnost
pracovních skupin. Aby byla postiţena kompletní problematika
sociálních sluţeb, byly ustanoveny 3 pracovní skupiny: pracovní
skupina pro rodinu, děti a mládeţ, pracovní skupiny pro seniory a
zdravotně postiţené občany, pracovní skupina pro vyloučené občany
a menšiny. Do těchto pracovních skupin byli nominováni fundovaní
odborníci v sociální oblasti v zastoupení uţivatelů, poskytovatelů i
zadavatelů, kteří v pracovních skupinách stanoví potřeby a priority,
z nichţ budou vypracovány analýzy dalšího vývoje. Sestavování
těchto pracovních týmů bylo v souladu se zásadami Komunitního
plánování: zásada partnerství a spolupráce, potřeby a priority rozvoje
jsou stanoveny lidmi, kteří v regionu ţijí a zásadou zapojování
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místního společenství. Setkání těchto skupin se uskuteční v měsíci
září. O výstupech z těchto skupin vás budeme dále informovat.
V případě zájmu o tuto problematiku prosím kontaktujte
koordinátorku plánování sociálních sluţeb. Děkujeme za všechny
vaše podněty a připomínky. Na další spolupráci se těší celý pracovní
tým zapojený do plánování sociálních sluţeb.
Jana Jansová, koordinátorka Komunitního plánování sociálních
sluţeb
e-mail: jansova@broumov-mesto.cz, tel.: 604 228 037

Sbor dobrovolných hasičů Teplice nad Metují
pořádá
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU A PAPÍRU
v sobotu 17. října 2009 od 9 hodin
Sběr připravte k dostupné komunikaci. Na poţádání
pomůţeme s odnešením.
Svoz se koná v Teplicích nad Metují, Lachově, Bohdašíně,
Dědově, Nových Dvorech a ve Zdoňově.
Upozornění pro seniory - jak se vyhnout podvodu.
Policisté v několika sluţebních obvodech náchodského
regionu evidují podvody na seniorech. Podvodníci vyuţívají
různé záminky a lsti, aby se dostali k vašim penězům. Chtějí
vniknout do vašeho bytu a pokud z vás nevylákají peníze
přímo, ovládají řadu způsobů jak vás okrást.
Nedůvěřujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpouštějte
do bytu.
2. Nikdy hned neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi.
3. Pořiďte si panoramatické kukátko, které vám umoţní
dobře si návštěvníka prohlédnout. Instalujte si na dveře
bezpečnostní řetízek, který udrţí dveře jen pootevřené, a
tak můţete některé věci vyřídit bezpečněji.
4. Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jinyých sluţeb
(odečet plynu, vody, elektřiny, topení apod.) nechte si
předloţit jeho sluţební průkaz, nebo ještě lépe zavolejte na
úřad nebo instituci, na kterou se pracovník odvolává. V
případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, ţe o
nabízenou sluţbu nestojíte.
5. Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí. Podomní
nabídky výher v loterii nebo výhodných koupí odmítejte
(např. dek, nádobí, broušení noţů apod.) , případně vracení
různých přeplatků v hotovosti (v tomto případě
podvodníci tvrdí, ţe nemají drobné, chtějí rozměnit a
protoţe většinou pracují ve dvou nebo ve třech, tak vás
jeden odláká a další sleduje kam ukládáte peníze a po
odvedení vaší pozornosti je odcizují) - v naprosté většině
jde o podvod.
Důleţité telefonní kontakty :
1.

Policie
ČR
Policie ČR OOP Teplice nad Metují
Lékařská
pohotovost
(Záchranná
Jednotné evropské číslo tísňového
Hasiči
Ţivot 90 Senior telefon
Elpida - Zlatá linka seniorů
Bílý kruh bezpečí
Městský úřad Teplice nad Metují
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158
491 581 333
sluţba)
155
volání
112
150
800 157 157
800 200 007
257 371 110
491 581201

nebo

491581207
prap. Josef Vejrych

Jak je to s přechodem ve Zdoňově? Aneb o závoru
přeci vůbec nejde.
Chceme Vám podat základní informace o aktuální situaci
kolem plánovaného otevření přechodu Zdoňov - Mieroszow
pro auta (detaily na http://bukzdonov.webgarden.cz/akceprechod). OS B.U.K., Sdruţení pro rozvoj Adršpachu a řada
občanů i podnikatelů ze Zdoňova i širokého okolí se postavilo
proti tomuto plánu z mnoha důvodů. B.U.K. inicioval vznik
pracovní skupiny, která má v první řadě za úkol zachování
klidu ve Zdoňově. Druhým cílem je navrhnout lepší řešení
dopravy a turistiky v regionu. Proběhla jednání se zástupci
kraje (pan hejtman), MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj),
SÚS (Správa a údrţba silnic), naším panem starostou a
dalšími. Zatím se shodneme pouze na tom, ţe by bylo dobré
opravit silnici ve Zdoňově z prostředků EU a rozvíjet
spolupráci mezi státy. Naše nejdůleţitější připomínky a
otázky k plánovanému tranzitu aut přes Zdoňov jsou
shrnuty… Za OS B.U.K. Petr Kohl,
za OS Adršpach Michal Kozár, Zdoňov 12.9.09
(Obsah a objem celého článku neodpovídá redakčním
pravidlům. Kopii celého článku si můžete vyzvednout
v redakci u paní Jirmannové, kulturní referentky města Teplic
n.M., nebo v IC v Teplicích n.M, případně si jej můžete
přečíst
v elektronické
podobě
na
webu
města
http://www.teplicenadmetuji.cz/files/20090912_Prechod.doc )
Oprava silnice ve Zdoňově - vyjádření zastupitelů k opravě
komunikace ve Zdoňově. Zastupitelé města Teplic n.M.se na
poradě zastupitelů dne 9.9.2009 shodli na vyjádření, ve
kterém sdělují, ţe schvalují opravu komunikace v rámci
projektu SÚS Královéhradeckého kraje. Zároveň s
politováním konstatují, ţe nebyli spraveni o konkrétním
záměru a nemohli vznášet připomínky k rozsahu oprav a
propustnosti dané komunikace pro zvýšenou dopravu
vzhledem k navazujícímu otevření hraničního přechodu pro
motorová vozidla. Podporují snahu starosty k omezení
dopravy pro vozidla do 2,5t s tím, ţe bude dále jednáno o
opatřeních limitujících počet vozidel a rychlost projíţdějících
vozidel (umístění retardéru jako v ul.Palackého v Dolních
Teplicích) a berou na vědomí fakt, ţe projekt byl dle platných
právních norem řádně projednán a vzhledem k dotačním
pravidlům není moţná jakákoliv změna v projektu, která by
vedla k doporučenému rozšíření silnice. Otevření hraničního
přechodu pro motorová vozidla nemá příčinu v opravě
komunikace ve Zdoňově, ale v rozšíření komunikace na
polské straně. Samotná hranice jiţ měla být otevřena ihned po
vládním podpisu dohody o schengenského prostoru.
Zastupitelé
Oprava místní komunikace ve Zdoňově
Dovolím si v souvislosti kauzy Zdoňov oznámení, ve které
sděluji všem občanům našeho města, ţe projekt opravy MK
ve Zdoňově (od nového hřiště kolem Slyšů aţ ke křiţovatce
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u kostela pod Marouškovými) byl podán jako ţádost o dotaci
na opravu v 1.výzvě MAS Broumovsko+. Celkové náklady
na opravu 880m MK vč.dopravního značení přesahují částku
1,3mil.Kč.
Milan Brandejs, starosta města
MEDICLINIC a.s. MUDr. Dalibor Dýma
Ordinační doba:
Meziměstí:
Pondělí 7.30 - 9.30
13.00 – 15.00
Úterý
7.30 - 11.30
Středa
7.30 - 11.30
Čtvrtek 7.30 - 11.30 (kojenci)
13.00 – 17.00
Pátek
7.30 - 11.30
Teplice nad Metují
Pondělí 10.00 - 11.30
Středa
13.00 – 17.00
Tel.: 491 582 384, mobil: 606 561 469
ROZPIS LÉKAŘŮ NA STOMATOLOGICKOU
SLUŢBU
NA 4.ČTVRTLETÍ 2009 SLUŢBA JE ZAJIŠTĚNA
V DOBĚ OD 9.00 DO 11.00 HOD.

Datum
Lékař
03.-04.10. MUDr.Blaţek, ZS Police n.M.
10.-11.10.MUDr.Neoralová, Teplice n.M.
17.-18.10. MUDr.Kubec, ZS Police nad Metují

Tel.č.
491543844
491581394
491543398

24.-25.10.MUDr.Kapitánová, ZS Meziměstí

491582381

28.10.

MUDr.Práza, ZS Machov

491547139

31.10.-1.11.MUDr.Růţička ml., pol. Broumov

603479132

Stomatologické oddělení v Teplicích nad Metují
Změna platí od 1.9.2009.
MUDr.Jaroslava Neoralová,
sestra-Sabina Halámková-tel.491581394 , 602333460
Pondělí - 8.00 - 15.00
Úterý - 8.00 - 16.30
Středa - 8.00 - 15.00
Čtvrtek - 8.00 - 15.00
MDDr.Petr Houštěk,
sestra -Sabina Halámková -602333466
Pátek - 8.00 - 13.00
KNIŢNÍ NOVINKY - VÝBĚR
Motl,Stanislav: Lída Baarová a Josef Goebbels Prokletá láska
české herečky a ďáblova náměstka. Autor neotřele a s novými a
méně známými detaily z tohoto skandálního vztahu své doby
předkládá čtenářům ţivotní osudy a postoje jedné z nejslavnějších
hereček L.Baarové.
Ludlum,Robert: Mozaika Parsifal Kriminální thriller z prostředí
špionáţních sítí a profesionálních zabijáků.
Silver,Mitch: V tajné sluţbě V roce 1964 zapečetil Ian Fleming,
tvůrce Jamese Bonda balíček se svým rukopisem a doufal,ţe si jej
někdo přečte aţ padesát let po jeho smrti. Kdyţ jej v r.2004 otevírá
jeho vnučka, zjišťuje zapojení Fleminga do špionáţní činnosti
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spojenců. A to je tak důvěrné a výbušné, ţe je třeba je před světem i
po té době skrýt…..i za cenu jejího ţivota.
King,Stephen: Za soumraku Co byste dělali, kdyby se váš
dosavadní ţivot najednou obrátil vzhůru nohama? Odpověď nabízí
třináct příběhů, v nichţ k takovému nečekanému obratu došlo.
Lorenz,Iny: Kastrátka V Itálii 16.století je zakázáno ţenám zpívat
při bohosluţbách v chrámech. Ale zpěv je ţivotní náplní mladé
dívky Giulie, dcery chrámového sbormistra. Kdyţ sólový zpěvák
chrámového sboru Lodovico začne předčasně mutovat krátce před
uvedením nové Palestrinovy mše, přichází obrovská příleţitost pro
Giulii. Otec ji převlékne do chlapeckého oděvu a Giulia zazpívá
sólo, které se sama tajně naučila.
Meyerová,Stephenie: Hostitel Napínavý fantasy román. Náš svět
napadl neviditelný nepřítel. Lidé se jeho působením mění v pouhé
hostitelské tělo. Jejich mozek ovládne vetřelec. Kdyţ vetřelci
dopadnou i Melanii, jednu z mála „divokých“ lidí, dívka
nepochybuje, ţe nastal její konec.
Od této autorky máme v naší knihovně i její pravděpodobně
nejznámější dílo: Stmívání 1., Nový měsíc 2.,Zatmění 3.,Rozbřesk 4.
Zadinová,Radka: Anna a tři králové Český dívčí román.
Prázdninový příběh party přátel, kteří si kvůli pochybné sázce
zahrávají nejenom se svými city, ale i se svými ţivoty. Teprve smrt
jednoho z nich jim otevře oči, a oni si uvědomí, ţe s láskou se nedají
hrát ţádné hry.

*************************************************
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své „ANO“ si řekli:
4.9.2009
u zámečku Bischofstein
Marek Svojše a Petra Bartoníčková,
5.9.2009
u jezírka v Adršpachu
Martin Zvěřina a Dana Líbalová.
Novomanželům přejeme hodně štěstí !!!





*************************************************
Galerie výtvarného umění v Náchodě
vyhlašuje 4. ročník výtvarné soutěţe pro občany Náchodska
NAŠE Galerie
Téma letošního ročníku zní: Odstíny mých krajin.
Kaţdá barva má mnoho odstínů, které vyjadřují naše pocity a
nálady. Stejně tak pojem krajina obsahuje více témat. Představíme si
domov, rodný kraj, naši zem, ale vybaví se nám také vzpomínky na
prázdninová dobrodruţství. Ve slovním spojení odstíny mých krajin
pak můţeme vidět sny, touhy, přání, nové horizonty fantazií nebo
rozmanitý svět naší mysli a duše.
Soutěţní obory: kresba, malba, grafika (klasická i počítačová),
fotografie (klasická i digitální), plastika, objekt
Věkové kategorie: děti (do 6 let), děti (7–15 let), mládeţ (16–18 let),
dospělí
Odevzdávání prací: 5. 12. – 13. 12. 2009
Oficiální vyhlášení výsledků soutěţe, včetně předání cen proběhne v
rámci vernisáţe výstavy vybraných soutěţních prací dne 22. 1. 2010.
Výstava potrvá do 14. 2. 2010.
Podrobné informace o soutěţi naleznete na www.gvun.cz.
Galerie výtvarného umění v Náchodě
pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně výstavy
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Ruské malířství 19. století
20. 2. – 1. 11. 2009 Tradiční expozice obrazů 19. a počátku 20.
století ze sbírek GVU v Náchodě, Národní galerie v Praze, Galerie
moderního umění v Hradci Králové a Moravské galerie v Brně.
(přízemí jízdárny)
Jana Švábová – pastely, akvarely
Výstava praţské výtvarnice pocházející z Náchoda.
4. 9. – 1. 11. 2009
(ochoz a kabinet grafiky, kresby a fotografie)
Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí, 9 -12 a 13 - 17 hodin.
*******************************************************

OČKOVÁNÍ PSŮ
Povinné očkování psů proti vzteklině se uskuteční dne
3.10.2009. Očkování je povinné pro psy ve stáří od 3
měsíců.
Rybárna (autobus. zastávka)
8:00 hod.
U městského úřadu
8:30 hod.
Horní Teplice (otočka)
9:30 hod.
Dědov (u bývalé prodejny)
10:00 hod.
Lachov (u bývalé prodejny)
10:30 hod.
Zdoňov ( u bývalé prodejny)
13:00 – 13:30 hod.
Bohdašín (na autobus. zast.)
13:45 - 14:00 hod.
Očkování provede MVDr. Anna Valterová. Poplatek za
očkování proti vzteklině je 100,- Kč. Na poţádání, za poplatek 90,Kč, paní doktorka provede očkování proti psince. Dále bude moţno
zakoupit odčervovací přípravek (25,- Kč/10 kg váhy zvířete).
Nezapomeňte s sebou vzít očkovací průkaz! Se psem neposílejte děti
mladší 15 let!
J. Nováková, Město Teplice nad Metují

O štít Teplických skal
------------------------------Tradiční turnaj smíšených volejbalových druţstev na antuce
proběhl 5.9.2009 za nepříliš příznivého počasí – o to
příjemnější byla účast. Ze třech okresů přijeli příznivci
volejbalu, aby změřili své síly v tomto oblíbeném
a
náročném sportu. V sestavách nechyběli hráči, kteří hrají
vyšší mistrovské soutěţe a na úrovni to bylo pochopitelně
znát. Za sportovní přístup si přítomná druţstva zaslouţí
absolutorium – turnaj byl poměrně vyčerpávající. Zcela
zvláštní uznání zaslouţí všichni rozhodčí, vzorná ţákovská
obsluha skórovaček a vynikající úroveň občerstvení.
Poděkování patří všem našim sponzorům, bez nichţ by bylo
svízelné turnaj této úrovně zorganizovat. Zvlášť potěšitelné je
i to, ţe účastníci vesměs přislíbili účast v příštích ročnících,
coţ lze pochopit jako diplomatickou pochvalu
Stupně vítězů obsadila druţstva takto:
1. Broumov, 2. Hronov, 3. Náchod
Pokud by existoval i druhý stupínek vítězů, nechybělo by tam
druţstvo z Teplic.
Milan Ulrich, předseda volej. oddílu

Rozpis fotbalových utkání hraných na teplickém
stadiónu:
26/9
Teplice A – Stárkov
16:30
27/9
Teplice B – Ruprechtice
15:00
4/10
Teplice B – Otovice
15:00
10/10 Teplice A – Meziměstí
16:00
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17/10 Teplice A – Boţanov
15:30
18/10 Teplice B – Heřmánkovice
15:00
Další příště.
Mladší ţáci hrají v Meziměstí ve společném týmu
Loko/Slavoj:
3/10
Loko/Slavoj – Vamberk 11:15
17/10 Loko/Slavoj – Předměřice 11:15
24/10 Loko/Slavoj – Rychnov B 11:15
Za oddíl kopané: Borůvka Antonín, předseda oddílu
Město Teplice nad Metují a firma RUMPOLD s.r.o.
oznamují,
ţe dne 22.10. 2009 proběhne
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 (všechny tyto odpady v uzavřených
nádobách), pesticidy, (zahradní chemie včetně obalů ), baterie
( suché články ), akumulátory, zářivky a ostatní odpad
s obsahem rtuti, televizory, monitory (PC, mobily, rádia,
apod.).
Nebezpečné odpady ze stavebnictví (eternit apod.) do
tohoto svozu nepatří.
Svoz se rovněţ netýká velkoobjemového odpadu typu
pneumatiky, nábytek, ţelezo, …
Obsluhou svozového vozidla bude odpad přebírán přímo od
občana. Na místě bude i pracovnice úřadu, které občan
předloţí doklad o zaplacení svozu tuhého komunálního
odpadu na rok 2009.
Odpad nesmí být shromaţďován na určených místech
před příjezdem svozového vozidla.
Odpad bude svezen pouze z níţe uvedených svozových
míst.
SVOZOVÁ TRASA PRO SVOZ NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
Čtvrtek 22.10.2009
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
Správným nakládáním se všemi druhy odpadů pomáháte
šetřit přírodu ve Vašem okolí.
Oznámení změny termínu svozu odpadů
Pondělí 28.9.2009 (svátek)
Náhradní svoz bude proveden v úterý dne 29.9.2009
TEPLICKÉ OZVĚNY * Vydává Město Teplice nad Metují *
(IČO: 273 139) nákladem 600 výtisků.* Kontakt: mhff@teplicenadmetuji.cz. Vychází
jako občasník.* Odpovědná redaktorka Marie Jirmannová.* Reg. Č. MK ČR E
11959.*Redakční uzávěrka 15. kaţdého měsíce.*Za obsah článku odpovídají
autoři.*Nevyţádané rukopisy a fotografie nevracíme.* Tisk: TISKÁRNA František
Matěna Police nad Metují. *Vydáno dne 21.9. 2009.*

7

7

