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LEDEN 2008
ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ číslo 1
Rooseveltova 15 z 549 57 Teplice nad Metují z
(491) 581207, www.teplicenadmetuji.cz/ozveny
18. ročník mezinárodního veletrhu
průmyslu cestovního ruchu GO
a 17. ročník mezinárodního veletrhu
turistických možností v regionech
REGIONTOUR 2008
Největší středoevropské veletrhy cestovního ruchu s
akcentem na regiony přivítaly rekordní počet vystavovatelů: 1
455 firem ze 32 zemí prezentovalo více než 80 turistických
destinací.
Veletrhů se zúčastnily nejvýznamnější tuzemské cestovní
kanceláře, všechny regiony a turistické oblasti ČR i velké
množství
zahraničních
regionů.
Hlavním tématem byla letos kongresová turistika.
Novinkou ročníku byl projekt M.I.C.E. zaměřený na podporu
kongresové a incentivní turistiky v regionech ČR. V pavilonu
A2 se soustředily stánky s téměř stovkou vystavujících firem
- krajských úřadů, hotelů, cestovních kanceláří i
kongresových center. Součástí dvoudenního programu byla
konference agentury CzechTourism věnovaná podpoře
kongresové
turistiky
v
regionech.
Představitelé státní správy a odborníci na cestovní ruch se
setkali na konferenci ministerstva pro místní rozvoj,
zaměřené na využití evropských fondů k podpoře cestovního
ruchu v programovacím období 2007 – 2013. Vysokou účast
měl druhý ročník panelové diskuze o propagaci ČR jako
golfové destinace, které se zúčastnil i Mike Woodcock, PR
manažer organizace provozující sedm golfových hřišť ve
skotské kolébce golfu St.Andrews. Další semináře se
věnovaly například venkovské turistice nebo potenciálu
ruského
turistického
trhu.
Nejvýznamnější akcí bohatého doprovodného programu
pro veřejnost byl 11. festival filmů, fotografií a publikací s
cestovatelskou tematikou GO KAMERA 2008 - největší
setkání svého druhu v České republice. Přednášky,
videoprojekce, besedy i doprovodné výstavy fotografií
přivedly do Kongresového centra na brněnském výstavišti
tisíce nadšenců z celé ČR. Hlavní téma ročníku Himaláj
prezentovala horolezecká elita České i Slovenské republiky.
Mezi přednášejícími nechyběli Radek Jaroš, Libor Uher,
Peter Hámor, Dodo Kopold, Klára Poláčková, Pavel Bém
nebo Jiří Kolbaba.
Návštěvníci veletrhů se zajímali především o novinky a
trendy oboru a nabídku služeb.
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
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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.
M.Tauchmanová
Děkuji Městu Teplice nad Metují za velice krásný věcný dar,
který mi předal pan starosta Milan Brandejs u příležitosti
ocenění Zlatý kolovrat, které jsem obdržela od hejtmana
Královéhradeckého kraje pana Bradíka.

Zároveň se omlouvám, že s poděkováním reaguji až nyní, ale
pro mé dřívější onemocnění a předvánoční shon při
přípravách vánočních výstav mi to časově nevycházelo.
Ještě jednou děkuji, přeji hodně úspěchů, málo starostí, ale i
pevné zdraví všem. Děkuji také Základní a Mateřské škole
v Teplicích nad Metují za vánoční přáníčko, které mě moc
potěšilo a povzbudilo. Pocity se nedají napsat. Toto jsem
nečekala. Ještě jednou moc děkuji.
Přeji všem žákům a pracovníkům školy pevné nervy a hodně
zdraví.
Tůmová.

CZECH POINT
kontaktní místo i na Městském úřadě v Teplicích nad
Metují
Projekt CZECH POINT vytváří síť kontaktních míst, na
kterých je možné požádat o vydání ověřeného výstupu
z informačního systému veřejné správy ( ISVS) - dle zákona
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č. 365/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Síť kontaktních
míst je vytvořena magistráty, krajskými a obecními úřady a
pracovišti České pošty.
Na našem úřadě bude pracoviště zprovozněno k 1.2.2008, tzn.
od tohoto data bude moci kdokoli získat ověřené informační
výstupy z:
katastru nemovitostí – výpis listu vlastnictví
- podle čísla listu vlastnictví
- podle čísla popisného
- podle čísla parcely
- částečné výpisy
obchodního rejstříku
- úplný výpis
- výpis platných údajů k aktuálnímu dni
živnostenského rejstříku
- živnostenský list
rejstříku trestů
- výpis z evidence rejstříku trestů ( získat může pouze
osoba, které se výpis týká a pouze na základě
písemné žádosti a po předložení platného průkazu
totožnosti, tj. občanský průkaz nebo cestovní
doklad).
Za vydání ověřeného výstupu je úřad oprávněn vybírat
správní poplatky:
IVSV z Katastru nemovitostí, Živnostenského rejstříku a
Obchodního rejstříku – za první stranu činí poplatek 100,- Kč
a za každou další započatou stranu 50,- Kč,
IVSV z Rejstříku trestů – poplatek 50,- Kč.
Poplatky jsou vybírány v hotovosti, na výpisy se nevylepují
žádné kolky.
Na Městském úřadě v Teplicích nad Metují je ověřené
výstupy z IVSV oprávněna vydávat matrikářka - Jana
Záleská a tajemnice MěÚ – ing. Blanka Fichtnerová.
Další informace o projektu CZECH POINT naleznete na
www.czechpoint.cz
Ing. Blanka Fichtnerová,tajemnice MěÚ
Město Teplice nad Metují přenechá k pronájmu byt 1+1 +
příslušenství
v čp.
189,
ul.
Nerudova
(Dům
s pečovatelskou službou) o výměře cca 79m2. Byt může
obsadit pouze nájemce s prokazatelnými zdravotními
obtížemi. Požadavky předkládejte na MěÚ Teplice nad
Metují - bytové hospodářství, p. J. Dytrtová.

Platnost občanských průkazů
Vážení občané,
jak jsme Vás již několikrát informovali, dochází podle
současně platných právních předpisů (zák.č. 328/1999 Sb., o
občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů) k
postupnému vyměňování občanských průkazů bez strojově
čitelné zóny. Připomínáme již poslední termín výměny
dokladů, kdy je občan ČR povinen požádat o nový OP s
ohledem na výrobní lhůty.
U občanských průkazů vydaných do 31.12.2003 je nutné
podat žádost nejpozději do 31.11.2008.
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Žádost můžete podat na kterékoliv matrice nebo úřadu
obce s rozšířenou působností a pokud nedošlo ke změně údajů
zapsaných ve starém občanském průkazu, předkládáte k
vyplněné žádosti tento původní průkaz a 1 fotografii (určenou
na doklady). Vyměnit doklady je nutné i v takovém
případě, kdy je v nich uvedena doba platnosti „bez
omezení“.
Upozorňujeme, že u občanských průkazů vydaných do
31.12.1998 již doba platnosti skončila, a to 31.12.2007.
Výjimkou jsou (dle zákona č. 395/2005 Sb.) občanské
průkazy vydané občanům narozeným před 1. lednem 1936.
Znamená to, že pokud není v těchto dokladech doba ukončení
platnosti vyznačena konkrétním datem a nedochází ke změně
některého z údajů v něm uvedených, např. změna rodinného
stavu na ženatý/vdaná, rozvedený/rozvedená, vdovec/vdova
apod., jsou tyto doklady platné.
Informace rádi poskytneme na matrice MěÚ v Teplicích
nad Metují, tel. 491 581 201, kde jsou také k dispozici
tiskopisy a zároveň zde můžete žádost o vydání nového
občanského průkazu podat - úřední hodiny: pondělí a středa
8,00-11,00 a 13,00-17,00 hod. Občanům imobilním nebo s
omezenou pohyblivostí nabízíme pomoc při podání žádosti i
převzetí nového dokladu, je však nutné se předem domluvit s
J. Záleská, matrikářka
matrikářkou.
KINO Teplice nad Metují
Agentura FORREST GUMP Chomutov
pořad pro školy
„ A POŘÁD SE NĚCO HRAJE “
v úterý 5. února 2008
v 8.10 hodin pro 1. – 5. ročník
v 9.00 hodin pro 6. – 9. ročník
Vstupné: 35,-
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KINO TEPLICE NAD METUJÍ

Ve čtvrtek 7. února 2008 v 19.30 hodin

JIŘÍ SCHMITZER
Recitál
Vstupné: v předprodeji 120,-Kč
na místě 150,-Kč
Předprodej v Infocentru v Teplicích nad Metují od 22.1.2008.
Divadelní agentura Gordia Praha uvádí
v kině v Teplicích nad Metují
pohádku
Boženy Šimkové
ZÁZRAČNÝ PRAMÍNEK
Čtvrtek 21. února 2008
v 10.00 hodin
„Vodník Vodomil posílá svého syna Jonáše na námluvy za dcerou
svého kamaráda, vodníka Lázníčka. Mladý Jonáš se ale vydá ze
vzdoru na opačnou stranu, proti proudu řeky Jizery. Dostane se ke
mlýnu, kde žije mlynářka se svou dcerou Márinkou…..“

Vstupné: 30,-Kč
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ŠKOLA
Jarmark nás baví!
Z následujících řádků si mohou čtenáři Teplických ozvěn
udělat představu, jak prožívají tradiční vánoční jarmark sami
žáci naší základní školy. Také ten poslední 20. prosince 2007
byl plný radosti a dobré nálady a přinesl dětem – kromě
hezkých zážitků – poznatek, že peníze lze vydělat pilnou
prací a nápaditostí. Děkujeme Vám všem, kteří jste přišli a
něco si na jarmarku koupili, přispěli jste tak dětem na další
podobné činnosti. Teď už dávám slovo sedmákům.....
za ZŠ Božena Karlíková
Nejlepší slohovou práci o jarmarku napsala Dominika
Sedláčková:
Už je to čtvrtým rokem, co se u nás ve škole pořádá vánoční
jarmark. Na to se vždycky těším nejvíc. Nejprve to začíná
dílnami, kde vyrábíme dárečky do svého stánku. Každý si
může vybrat z několika dílen, např. pletení z pedigu, zdobení
perníčků, svíčky z včelího vosku atd. To, co žáci vyrobí, pak
prodají ve svém stánku. Většinou vyrábíme nejen na dílnách,
ale také třeba ve výtvarné výchově.
Na jarmarku prodává každá třída. Stánky jsou buď na
chodbách nebo ve třídě. Do řady dáme pár lavic, na ně ubrusy
a pak už urovnáme naše výrobky. Zbylé lavice dáme
doprostřed a spojíme je, položíme ubrus a zapálíme
svíčku.Tam si můžou návštěvníci sednout a dát si u nás čaj
nebo kávu.
Na jarmarku se u prodeje obvykle střídají 2 – 3 žáci. Jeden je
u vaření kávy a čaje a druhý prodává u učitelského stolu.
Jsme moc rádi, když někdo přijde do naší třídy a koupí si
něco u nás. Vždy je také ve 14 a v 15 hodin zpívání na
schodech. Letos zpívali někteří žáci ze 7. a z 9. třídy. Zpívali
jsme vánoční písně s paní učitelkou Kalašovou, která nás
doprovází na kytaru. Vždy se to všem líbí.
Na vánoční jarmark se těším vždy nejvíce. Už aby zase byl.
Výběr z ostatních slohových prací: „Letos poprvé byla
výstava cukroví v kreslírně.“ – „...když jsme měli čas, tak
jsme se šli podívat do jiných tříd, co nabízejí...“ – „...my jsme
měli prasátka z citrónů a průsvitky a svíčky, které nehoří a
nikdy nevyhasnou...“ - „Abych řekla pravdu, tak všechny
třídy měly hezké výrobky. Takovou třešničkou na dortu bylo i
zpívání na schodech.“ – „Pro naši školu je to velká pocta.“ –
„Nejlepším výrobkem se stala vánoční prasátka z citrónů,
která se všechna prodala....Když začali chodit první
návštěvníci, tak jsme měli velikou radost, ale když už jich
tam bylo mnoho, tak jsme nevěděli, co dříve....I když si
někdo výrobek nekoupil, tak jsme jim popřáli.“ – „Jarmark je
nejlepší, co naši učitelé mohli vymyslet!“
*************************************************

Silvestrovská vycházka
Tato akce se již stala tradicí, uskutečnil se již čtvrtý ročník a
určitě patří dík iniciátorce této akce Ilce Novotné. Všichni,
kdo se vycházky zúčastnili, opět strávili poslední den
minulého roku v naší překrásné přírodě, vzpomínalo se na
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předešlé ročníky a plánovalo co v roce příštím. Těší nás, že
lidé mají zájem o naše akce a svými nápady nás podněcují
k pořádání dalších společných setkání. Určitě se budeme
snažit i v tomto roce pořádat akce, kterých by se mohla
zúčastnit i nejširší veřejnost v Teplicích. Za všechny
spokojené účastníky silvestrovské vycházky a asociaci Sport
pro všechny přejeme všem našim obyvatelům pevné zdraví a
štěstí v roce 2008.
Za ASPV Libuše Hažmuková

KLUB SENIORŮ

Zpráva činnosti Klubu seniorů v Teplicích nad
Metují v roce 2007.
1.2.07 Beseda s paní PHDr. M. Moravcovou o historii Teplic
nad Metují a jejího okolí.
1.3. Vyprávění paní Puczkové o svém mládí a životě, který už
prožila v Teplicích nad Metují.
29.3. Mezi naše členy přišla matrikářka Jana Záleská, která
nás seznámila s předpisy o výměně dokladů - ( obč. průkazy,
pasy, řidičské průkazy).
26.4. Beseda s knihovnicí paní Hanou Zápotočnou o knižních
novinkách, které mají v naší knihovně.
10.5. Děti z MŠ pod vedením p. učitelek nám přišly popřát ke
Dni matek se svým programem, který byl velice pěkný.
23.5. Výlet : Kopidlno (skalka + skleník s tropy), návštěva
zámku Dětenice a zámku Humprecht.
7.6. Ukázka různých pletených věcí z pedigu. Ukázky
předvedla paní Rosičková a p. Moravcová s dcerou
Kristýnkou.
21.6. Posezení před prázdninami se všemi členy v restaurantu
„Vojtěch“.
13.9. První schůzka po dvouměsíční přestávce se týkala
plánovaného druhého výletu.
26.9. Výlet: Dělostřelecká tvrz „Stachelberg“, přehrada „Les
království“ u Dvora Králové, návštěva závodu – výroba
vánočních ozdob.
11.10. Beseda o kriminalitě zaměřená pro seniory - mluvčí
náchodské policie Eva Prachařová.
8.11. Seznámení našich členek s jejich pobytem v Podhajské
na Slovensku.
11.11. Návštěva naší paní magistry RNDr. Jar. Šubíkové,
která nás seznámila s novou zdravotnickou reformou.
13.12. Na ukončení roku 2007 přišly mezi nás dětí z MŠ
s hezkým programem, který byl zaměřen k vánočním
svátkům.
Pobesedovat s námi přišel i pan starosta Milan Brandejs.
Scházíme se každý lichý čtvrtek, mimo měsíc leden, červenec
a srpen. Srdečně zveme všechny v důchodovém věku
k posezení mezi námi.
Za Klub seniorů Jirmannová, Klennerová
Kultura v okolí
Police nad Metují:, 1.2.08 v 19.30 hod.- Kolárovo divadlo,
div. představení „Co v detektivce nebylo“ (v detektivní
komedii hrají: Nárožný, Vydra, Boušková..),Vstupné: 190,180,-170,-Kč.
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29.1. v 19.30 hod. – sál Pellyho domů, cestopis
„Madagaskar“, Vladimír Lemberk, vstupné: 50,-Kč.
Horní Adršpach: Hasičský ples 9.2. 08- závodní jídelna
Continental, hudba- Modeus, vstupné: 50,-Kč.
Hronov: 21.2. 08 v 19.30 hod. – Jiráskovo divadlo, div.
komedie „Prázdniny snů“ (Hrají: Andrlová, Pantůček,
Čech..), vstupné: 190,-180,-170,-Kč.
Náchod: Výstava v Galerii výtvarného umění, prostory
zámecké jízdárny. Obrazy a kresby ze sbírky Galerie
výtvarného umění, restaurované v letech 2001 – 2007.
Atraktivní
výstava
bude
věnována
problematice
restaurátorského průzkumu, opravě a obnově uměleckého
díla. (1.2. – 6.4.08). Výstava je otevřena denně kromě
pondělí, 9-12 a 13-17 hod.
*************************************************

KNIŽNÍ NOVINKY - VÝBĚR
Austenová Jane: Pýcha a přemlouvání
Anglie 18.století. Láska v proměnlivých podobách provází
jemnou Annu, popelku v rodině pošetilého, ješitného
baroneta, a nejedné zkoušce je její citlivá duše vystavena než
ona i všichni kolem dohrají svou lidskou komedii.
Brownová Sandra: Mrazivý chlad
V ospalém horském městečku se začnou ztrácet mladé ženy.
Vypátrat únosce je úkolem šéfa místní policie. Ten však
zároveň potřebuje pomoci své bývalé ženě, která uvázla
uprostřed vánice v opuštěném srubu spolu s tajemným
mužem. Sled vyhrocených situací odhalí vztahy hlavních
postav.
Louka Petr: Vaše Hana Hegerová
Osud této zpěvačky připomíná šansonovou píseň. Má silný
příběh, je plný emocí, zvratů, trpkosti i radosti, okamžiky
propadu i chvil zadostiučinění.
Neubauerová Annette: Příběhy ze strašidelného zámku.
Chrastil s řetězem, Špínka pavučinka a Bumbác z dýně jsou
spokojená opravdová strašidýlka. Ale všechen klid je ten tam,
když se chtějí do jejich zámku nastěhovat upíři. První čtení.
Gold Tobias: Lazy, zahrada plná pohody i užitku
Nový koncept a nové nápady pro všechny, kteří chtějí
v zahradě spíše odpočívat než neustále pracovat.
*************************************************

Rozpis stomatologické lékařské služby první pomoci
Datum

Jméno lékaře

Adresa ordinace

26.1. a 27.1. MUDr. L. Kapitán 5.května 14
Meziměstí
2.2. a 3.2. Bc.J.N. Ogriščenko ZS Veba
Olivětín 66
9.2. a 10.2. MUDr. V.Ogriščenko ZS Veba
Olivětín 66
16.2.a 17.2. MUDr. L. Růžička
Masarykova 30
Broumov
23.2.a 24.2. MUDr. D. Blažek
17.listopadu 388
Police n.M.
1.3. a 2.3. MUDr. J.Neoralová
Horní 109
Teplice n.M.
8.3. a 9.3. MUDr. J. Kubec
17.listopadu 291

Telefon
491 582 381
491 502 425
491 502 525
491 521 839
491 543 844
491 581 394
491 543 398
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Police n.M.
15.3. a 16.3. MUDr. D. Kapitánová 5.května 14
491 582 381
Meziměstí
22.3.
MUDr. J. Práza
Zdrav. středisko 491 547 139
Machov
23.3.
MUDr. L. Růžička Masarykova 30 491 521 839
Broumov
24.3.
MUDr. M. Pastelák Sadová 44
491 524 334
Broumov
29.3.a30.3. MUDr. A. Slezáková Masarykova 30 491 523 607
Broumov

HOTEL SOKOL – O. Bartoš
-

otevřen bar a herna
Od 1.2. otevírá hotel rezervace
na tel.: 604 231 828
Dále nabízíme dopravu mikrobusy 15 až 17 míst
v tuzemsku i v zahraničí.
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
23.1. 2008.*
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