1

ÚNOR 2008
ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ číslo 2
Rooseveltova 15 z 549 57 Teplice nad Metují z
(491) 581207, www.teplicenadmetuji.cz/ozveny
MOTORISTÉ NAŠEHO AUTOMOTOKLUBU
PŘEPSALI DĚJINY AUTOMOBILOVÝCH
ORIENTAČNÍCH SOUTĚŽÍ
Rok 2007 byl pro členy našeho automotoklubu v celé jeho
historii tím nejúspěšnějším.
V Mistrovství ČR AOS 2007 hájily barvy našeho klubu
ale i našeho města dvě posádky.
Dvojice úřadujících mistrů – Jarda Holman s Láďou
Poláčkem a v roce 2006 bronzová dvojice Slávek Radvan
s Petrem Černým. A jak celé mistrovství dopadlo? Výborně!!
Pohled na celkové výsledky desetikolového seriálu je pro
naše jezdce více než příjemný. Úřadující mistři Holman –
Poláček už počtvrté v řadě a popáté celkem získali TITUL
MISTRŮ ČR V AOS. To se v celé historii, kdy se
Automobilové orientační soutěže jezdí, žádné posádce
nepodařilo!! Ale ani Radvan s Černým se nemusí stydět.
Dosáhli zatím svého nejlepšího výsledku v mistráku a získali
TITUL VICEMISTRŮ ČR !
Historie AOS tak byla přepsána i v tomto směru. Zatím se
v žádném dosavadním ročníku (od vzniku v r.1976) nestala
mistry a současně
vicemistry posádka z jednoho
automotoklubu.
Druhý nejvyšší, ale také druhý nejprestižnější (jezdí se
bez tréninku), je seriál Českého poháru. „Mistři“ obhajovali
své vítězství z roku 2006. Až nakonec, po obrovském boji,
když se rozhodovalo v posledním kole v Ústí nad Labem,
svoji současnou suverenitu potvrdili. Získali tak už popáté
double (titul mistrů a současně vítězství v poháru). Další
posádky se ve výsledcích Českého poháru také neztratily.
Radvan s Černým sice neobhájili svoje umístění z roku 2006
ale skončili na krásném
třetím místě. Poslední člen
automotoklubu Fanda Schindler odjel seriál tak, jak bývá jeho
zvykem - s více spolujezdci, a celkové 10.místo v poháru je
více než jsme všichni čekali.

V AOS ZPM nás reprezentuje posádka Pepa Sobota –
Radim Prokopec. Loni trochu slevili a skončili až čtvrtí.
Mistrovství ČR Družstev se i letos / už počtvrté v řadě /
stalo kořistí našeho mančaftu ve složení Holman –Poláček
,Černý –Radvan a Mašek –Schindler .
V letošním roce se složení posádek nemění, a tak
věříme, že i výsledky budou podobné těm loňským.
Samozřejmě si uvědomujeme, že hlavně „mistři“ to budou
mít stále těžší a těžší a všichni ostatní udělají opět maximum
pro to, aby je z trůnu AOS sesadili.
Všem posádkám k jejich úspěchům gratulujeme a přejeme
jim, ale i všem občanům našeho města, do roku 2008 pevné
zdraví a splnění všech, i těch nejtajnějších přání.
Za Automotoklub Teplice nad Metují Arnold Vodochodský
P.S. Veškeré podrobnosti o celém ročníku AOS 2007 je
možné najít na www.aoscz.info.
Informace k novému územnímu plánu
Stále probíhá shromažďování písemných požadavků a
podnětů občanů a organizací k nově tvořícímu se územnímu
plánu města Teplice nad Metují. V současné době je
schválené zadání ÚP. Požadavky a podněty je možné doručit
do 31.3.2008, a to buď osobně nebo poštou na adresu
Městského úřadu v Teplicích nad Metují.
Miroslava Kučerová, Městský úřad
Ve středu 19. března 2008 od 12:00 do 17:00 hodin budou
v zasedací místnosti Městského úřadu v Teplicích nad Metují
pracovnice Finančního úřadu v Broumově vybírat daňová
přiznání k dani z příjmů za rok 2007. Tato služba je nabízena
široké podnikatelské i soukromé veřejnosti. Kromě daňových
přiznání je možno předat i jakékoliv jiné podání. Využijte této
mimořádné akce a ušetřete si cestu do Broumova.
Za FÚ v Broumově ing. Eva Vlčková
Usnesení č. 9
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne
30. ledna 2008
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje
9/1
Úpravy rozpočtu za měsíc prosinec 2007.
9/2
Podání žádosti do Programu obnovy venkova:
- DT 2 – Komplexní úprava veřejných prostranství a
veřejných komunikací - na rekonstrukci místní komunikace
ve Zdoňově,
- DT 4 – Úroky z úvěrů.
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9/3
Podání žádosti o dotaci na revitalizaci městského parku
z operačního programu životního prostředí.
9/4
Zpracování společného projektu obcí DSO Broumovsko a
podání žádosti do ROP na pořízení VISO - veřejného
rozhlasu v Teplicích nad Metují.
9/5
Změnu směrnice o hospodářské činnosti - dodatek č. 2.
9/6
Partnerskou smlouvu s Brankou o.p.s. pro zajištění výstavby
rozhledny na Čápu.
9/7
Uzavření smlouvy na pronájem lomu Libná s Granit Lipnice.
9/8
Dodatek č. 1 ke smlouvě na zpracování ÚPD.
9/9
Převedení čerpání dotace na projektovou dokumentaci
cyklostezky do roku 2008.
9/10
Prodej p.č. 259/2, 112 m 2, k.ú. Skály panu Davidu Horkému
za kupní cenu 11.000,- Kč.
9/11
Prodej p.č. 320/2, 154 m2, k.ú. Dolní Teplice paní Monice
Krügerové za cenu kupní 11.000,- Kč.
9/12
Prodej p.č. 682/8, 42 m2, k.ú. Dolní Teplice manželům
Bobkovým za cenu kupní 8.300,- Kč a směnu p.č. 451/4, 39
m2, k.ú. Teplice nad Metují z vlastnictví města za p.č. 473/4,
39 m2, k.ú. Teplice nad Metují z vlastnictví manželů
Bobkových bez vzájemného finančního dorovnání.
9/13
Dobu pronájmu části st.p.č. 49 a části p.č. 363, k.ú. Teplice
nad Metují paní Zvěřinové na 10 let od 1.5.2009.
9/14
Záměr darovat Královéhradeckému kraji části stavby místní
komunikace včetně součástí a příslušenství a to mezi
uzlovými body 0431 A 024 a 0431 A 025, od km 0,000 tj.
v úseku od křižovatky se silnicí III/301 10 ( začátek obchvatu
náměstí) až do km 0,450 tj. po křižovatku se silnicí III/301 10
( konec obchvatu náměstí) v celkové délce 450 m.
9/15
Záměr prodeje nemovitostí
- p.č. 434/1, 328 m2, k.ú. Zdoňov,
- p.č. GP 247/3, 265 m2 a p.č. GP 247/2 ( KN 273/2), 498
m2, obě k.ú. Janovice u Trutnova,
- část p.č. 347/1, k.ú. Teplice nad Metují.
9/16
Změnu podmínek nájemní smlouvy ( délka trvání na 10 let)
na pronájem části p.č. 447/1, k.ú. Teplice nad Metují s paní
Kerestešiovou.
9/17

2

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene se společností ČEZ Distribuce a.s. Děčín na p.č.
559, k.ú. Dolní Teplice.
9/18
Počet zaměstnanců města v trvalém pracovním poměru od
1.1.2008 v počtu 27.
9/19
Integrovaný plán rozvoje Broumovska.
bere na vědomí
9/20
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem části p.č. 305/1, k.ú.
Teplice nad Metují s Janou Macháčkovou.
9/21
Pronájem nebytového prostoru v čp. 32 cukrárně Harlekýn a
uzavření nájemní smlouvy od 1.4.2008.
9/22
Zprávu o kontrolách činností městského úřadu provedených
v roce 2007.
9/23
Informaci o počtu zaměstnanců a personálním obsazení
úřadu.
9/24
Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací dle
z.č. 106/1999 Sb.
9/25
Informaci o konferenci zastupitelstev obcí Broumovska dne
7.2.2008.
zamítá
9/26
Žádost pana Juriše o odprodej p.č. 2050/1, k.ú. Zdoňov.
Teplice nad Metují, 5. února 2008
Jiří Kohl, místostarosta

Milan Brandejs, starosta

KAM S NÍM – volné pokračování na téma třídění odpadů
aneb - NENÍ SKLO JAKO SKLO
Aby ještě více podpořilo třídění odpadů, zakoupilo město
Teplice nad Metují dva nové kontejnery na bílé sklo. Jeden je
umístěný ve městě vedle železničního viaduktu a druhý u
bytovek na Kamenci. Oba kontejnery stojí hned vedle
kontejnerů na sklo barevné. Každý kontejner je označen
viditelně nálepkou, která označuje, který druh skla do něj
patří. Přesto někteří občané toto rozdělení nerespektují a tak
dané druhy tříděného odpadu znehodnocují.
Všechny obce, které sbírají odděleně bílé a barevné sklo,
obdrží finanční bonus na podporu dvousložkového sběru skla
od autorizované obalové společnosti EKO-KOM. Pokud ale
dojde ke znehodnocení kontejneru na bílé sklo sklem
barevným, město o tento bonus přichází.
Prosíme, věnujte proto pozornost třídění odpadů a
vkládejte je jen do správných kontejnerů.
Jindřiška Nováková, odpadové hospodářství
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2008
PODĚKOVÁNÍ
Při letošní Tříkrálové sbírce se za oblast, jenž v rámci této
sbírky spadá pod Farní charitu Náchod, díky ochotným
dobrovolníkům a dětem, kteří vyšli jako tři králové s koledou
do ulic a díky všem štědrým dárcům podařilo vybrat celkovou
částku: 585.096 Kč.
Jedná se o oblast, do které náleží : Bezděkov, Borová,
Božanov, Broumov, Česká Čermná, Česká Skalice,
Heřmánkovice, Hořičky, Hronov, Chlistov, Jizbice, Křinice,
Křižanov, Libňatov, Lipí, Machov, Martínkovice, Mečov,
Mezilečí, Meziměstí, Náchod, Nový Dvůr, Nový Hrádek,
Police nad Metují, Sněžné, Suchý Důl, Světlá, Teplice nad
Metují, Velké Poříčí , Velký Třebešov, Vernéřovice a blízké
okolí těchto měst a obcí.
V těchto zmíněných obcích a městech bylo utvořeno 140
tříkrálových skupinek a na celkové přípravě a realizaci
Tříkrálové sbírky se podílelo více než 600 osob.
FARNÍ CHARITA NÁCHOD DĚKUJE VŠEM, KDO
SE NA TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE 2008 PODÍLELI:
DOBROVOLNÍ ÚČASTNÍCI A PODPORA - celkem
více než 400 „králů“, 140 dospělých vedoucích skupinek; množství
dobrovolných asistentů v jednotlivých oblastech, kteří vyhledali
vedoucí skupinek a dětské koledníky, připravili pohoštění a bez
jejichž obětavé práce by nebylo možné tuto vekou akci zrealizovat.
DÁRCI, kterým děkujeme za jejich štědrost a solidaritu. Často také
ocenili snahu koledníků svojí vlídností, nějakou sladkostí nebo
pozváním na čaj.
Spolupracující městské a obecní úřady: Bezděkov, Broumov, Česká
Čermná, Česká Skalice, Hořičky, Hronov, Machov, Meziměstí,
Náchod, Nový Hrádek, Police nad Metují, Suchý Důl, Teplice nad
Metují, Velké Poříčí , Vernéřovice
Místní média: Hitrádio Magic, Náchodský zpravodaj, Televize
Náchod, s.r.o., Náchodský deník, farní a regionální zpravodaje v
obcích
Základní školy v Náchodě a okolí, Mateřské školy v Náchodě a
okolí,
Speciálně děkujeme za spolupráci Střední odborné škole sociální Evangelické akademii, Firmy: Kino Vesmír Náchod, Městské
policie, Obvodní oddělení PČR, Farní úřady. Tříkrálový koncert
na podporu Tříkrálové sbírky proběhl díky:
ZUŠ J. Falty v Náchodě – Smyčcovému orchestru, který řídil pan
Lukáš Janko, dětským pěveckým sborům Canto a
Rarášek, jenž dirigoval pan ředitel Zbyněk Mokrejš a Římsko katolickému farnímu úřadu v Náchodě.
Firmy, které darovaly občerstvení a dárky pro koledníky
z Náchoda a okolí:
Potraviny Václav Maršík, LEPŠ Maloobchod, s.r.o., Pekárny a
cukrárny Náchod a.s., Knihkupectví Horová a Maur, Potraviny
Klugar (ul. B. Němcové), Zefyr Náchod, s.r.o. a další podporující
firmy v jednotlivých obcích.
Desítky kilogramů vybraných peněz bezplatně spočítala: ČSOB
a.s. Náchod.
Věříme, že i v nadcházejícím roce 2009, se najde hodně lidí, kterým
není lhostejný osud nemocných, starých, opuštěných a všech, kteří
se bez naší pomoci neobejdou.
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65 % vybraných prostředků bude
v letošním roce dle předpokladů a
stanovených záměrů použito pro
aktuální potřeby v oblasti konání
sbírky s prioritou podpory sociálních
projektů Farní charity Náchod, 35 %
bude věnováno pro podporu a pomoc stěžejní charitní díla, včetně národní a
zahraniční humanitární pomoci.
Farní charita Náchod, Mlýnská 189, 547 01 Náchod,
charita.nachod@mybox.cz
Oblast
Výtěžek
Počet skup. Průměr v Kč
Bezděkov
11.075,4
2769
Broumov a okolí
57.802,50
13
4446
Česká Čermná
8.855,3
2952
Česká Skalice,Vel. 33.165,50
6
5528
Třebešov
Hořičky a okolí
25.995,8
3249
Hronov a okolí
85.711,50
16
5357
Machov
21.660,50
4
5415
Meziměstí a okolí
28.336,8
3542
Náchod a okolí
145.323,35
4152
Nový Hrádek a ok.
26.512,8
3314
Police n.M. a okolí
70.011,14
5001
Suchý Důl
9122,50
2
4561
Teplice n.M. a ok.
33.516,12
2793
Velké Poříčí
21.427,50
4
5357
Vernéřovice
6.583,3
2194
Celkem za oblast 585.096,- 140
4178
FCH Náchod
Farní charita Náchod Vám tímto děkuje za podporu a účast na takto
významné akci.

*****************************************
Diagnostický test na okultní krvácení ve stolici
Oznamujeme všem zájemcům, že v ordinaci MEDICALANGER s.r.o. v Teplicích nad Metují jsou k dispozici
diagnostické testy pro samovyšetření okultního krvácení ve
stolici. Vyšetření si každý pacient provádí sám doma,
vyhodnocení testu provedeme v ordinaci.
Vyšetření je pro všechny zdarma.
MUDr. Jaromír Langer, Praktický lékař Teplice nad Metují
*************************************************
Poděkování našemu panu starostovi
Když už několik nocí světlo u hasičské zbrojnice
nepříjemně „zlobilo“, stále se rozsvěcovalo a zhášelo,
rozhodla jsem se, že se zastavím na MěÚ, abych to někomu
nahlásila. Vyslechl mě pan starosta a tak jsem se také zmínila,
zda by mohl MěÚ apelovat na České dráhy, aby nám udělali
na hlavním nádraží nástupiště, jaké v na sousedním
Bohdašíně, kde teď některé vlaky ani nestaví. Večer bylo
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světlo opraveno a za dva dny jsem dostala domů kopii dopisu
tohoto znění:
Vlasta Jablonská
Věc: Žádost o řešení nástupiště
Vážený pane přednosto,
Dovoluji si Vás touto cestou požádat o řešení složité situace
v železniční stanici Teplice nad Metují – Hlavní nádraží.
Řada našich spoluobčanů a návštěvníků našeho města a okolí
má problémy s nástupem a výstupem do a z dopravního
prostředku. V současné době je na trati 026 zařazeno několik
„nových“ vozových souprav se zvýšeným nástupem, které
daný problém ještě prohlubují. Problém nemají pouze lidé
s nižší pohyblivostí z důvodu nemoci či vyššího věku, ale
problém mají i zdraví spoluobčané, zejména pak ženy a děti.
Žádáme Vás o zvýšení nástupiště v železniční stanici
Teplice nad Metují (trať 026).
Prosím Vás o osobní konzultaci na danou tématiku.
Děkuji za vyřízení Brandejs Milan, starosta města

PRODEJNÍ VÝSTAVA
VÝROBKŮ Z KERAMIKY A PEDIGU
OD 12.2. 2008 DO 7.3. 2008
Informační centrum Teplice nad Metují
Školní lyžařský výcvik
V letošním roce se škola rozhodla uspořádat
lyžařský výcvik nejen na sjezdovce v Teplicích, ale i na
horách.
Do lyžařského areálu v Horní Malé Úpě odjelo na konci
ledna 20 dětí ze 7. a 8. třídy, aby zde společně prožily
týden na sjezdovkách, běžkách, ale i na túře, v sauně či
při společenských hrách a dalších aktivitách.
Takto svůj týden prožitý v Krkonoších vidí žákyně 7. třídy
Nikola Otradovská: HURÁ NA HORY
Jeli jsme na hory do Horní Malé Úpy s naší paní učitelkou
O. Himmelsbergerovou a E. Jánskou, ale také s panem
instruktorem Čečounem! Byli jsme ubytováni v krásné
„ledové“ chatě. Na jídlo jsme chodili do hotelu Družba. Měli
tam dobrá jídla, ale moc dobře nás neuvítali ( bram. kaše a
holandský řízek / ).
Ráno jsme museli vstávat brzo, protože jsme měli za trest
rozcvičku. Neustále jsme si povídali a povídali i po večerce.
Večerku jsme měli ve 22:00. Přes den jsme chodili na běžky
nebo na lyže. Bylo to supr! Každý den jsme se z lyží vraceli
úplně totálně zničení. Na svah jsme jezdili ski busem, ale také
jsme šli na túru na boudu Jelenku, to byla restaurace. Když
jsme tam dorazili, dali jsme si palačinky a horkou čokoládu a
vydali se na zpáteční cestu.
Na horách se mi moc líbilo, také jsme tam hráli
různé hry a měli diskotéku. Měli jsme tam hezké počasí až na
poslední dva dny, ale stejně to bylo pěkné. Na tento lyžařský
výcvik nikdy nezapomenu a za to vděčím p. uč.
Himmelsbergerové, Jánské a Čečounovi, za krásné
vzpomínky na lyžák!

Základní organizace ČZS v Teplicích nad Metují tímto
děkuje všem, kteří přispěli do tomboly a pomohli s přípravou
18. zahrádkářského plesu. Poděkování patří Střednímu
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odbornému učilišti v Teplicích n.M. za pronájem a přípravu
sálu, pracovníkům Technických služeb MěÚ za technickou
pomoc, obsluze panu Frömmelovi a spol., pánům Riabcovi a
Novotnému za rozvoz z plesu a mnohým dalším.
Také děkuji všem občanům, kteří přispěli různou finanční
částkou na ples. Darovaná částka nebyla použita na náklady,
ale v celé výši byla použita na nákup hodnotné ceny do
tomboly (elektrická řetězová pila), která byla losována jako
speciální cena občanů Teplic nad Metují.
ČZS ZO př. Čáp František
*************************************************
TICHÁ VZPOMÍNKA
Dne 27.2. to budou 3 roky, kdy nás navždy opustila naše milá
maminka a manželka
paní HANA HOLMANOVÁ
Stále vzpomínají synové, manžel, ostatní příbuzní a kolegyně
z MŠ.
*************************************************
Kino Teplice nad Metují
Náchodská divadelní scéna Náchod- Simon Williams
Konverzační komedie o dvou dějstvích

POLIB TETIČKU
(….je to komedie, u které se diváci baví od začátku až do konce…)

Pátek 28.3. 2008 v 19.30 hodin
Vstupné: v předprodeji 60,-Kč
na místě 80,-Kč
Předprodej od 11.března 2008 v Informačním centru v Teplicích nad
Metují.

KNIŽNÍ NOVINKY - VÝBĚR
Rowlingová Joane K.: Harry Potter a relikvie smrti
Trojice věrných kamarádů tentokrát do posledního
ročníku bradavické školy nenastoupí. Plní úkol, který po
zásahu smrtící kletbou nemohl splnit moudrý Albus Brumbál.
Vypátrání a zničení viteálů, do nichž Pán zla rozdrobil svou
duši, je jedinou zárukou vítězství nad ním.
Hosseini Khaled: Lovec draků
Autor, kalifornský lékař, inspirován vlastními
vzpomínkami, vypráví příběh osudových zvratů, jimiž jeho
hrdina prochází nejprve za mírových posledních let afghánské
monarchie a poté za sovětské okupace, na útěku z vlasti a při
hledání nového života v emigraci.Zfilmováno.
Verner Pavel: Jak nezabít manžela
Vtipný a čtivý příběh Marie, mladé, inteligentní a
pohledné ženy, která řeší typický tragikomický problém
dneška. Založit rodinu se svou dlouholetou a naprosto
nepoužitelnou láskou, nebo s obstarožním, ale bohatým
podnikatelem?
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Vaněček Jan: Povídky z krumlovského Česka
Autor povídek a fejetonů převážně humorných.
Tvrdí, že s úsměvem jde všechno líp (A bez cigaret zdravěji a
laciněji!) Nemá psa ani kočku, ale nevadí mu, pokud žijí
spořádaně. A stejné je to s lidmi.
Bauer Jan: Krajinou domova s holí poutnickou
Druhý svazek pomyslného putování naší vlastí nás
tentokrát zavede do středních Čech a do Prahy.
--------------------------------------------------------------------------

PRODEJ
SELAT pro další odchov
na gril
vykrmených PRASAT
s možností dovozu
Farma Lachov, Teplice n. Metují
Tel.: 604 255 958, 739 066 829
Sbor dobrovolných hasičů Teplice nad Metují
nabízí
Letní tábor pro děti od 6 do 18let.Tábor bude zaměřen na
hasičské a všeobecné znalosti a dovednosti. Děti se během
těchto deseti dnů naučí základy první pomoci, orientaci v
přírodě.
Termín konání tábora: od 4.7.08-13.7.08. Děti budou
ubytováni ve vojenských stanech.
KDE: Jiráskovy skály
Cena: 1200Kč
V případě zájmu volejte na 604446786 nebo pište na
Jirka.Habart@seznam.cz
J. Habart, hlavní vedoucí tábora
CK HOLIDAY BRNO s.r.o.
pořádá dovolenou s odjezdem z TEPLIC NAD METUJÍ
Termín : odjezd 8.8.2008 - příjezd 19.8.2008
( 12 dnů / 9 nocí – ceny za osobu při obsazení
stanu 4 osobami)
CHORVATSKO – ostrov KRK - Punat - kemp Pila
Cena pobytu : 3.300,-Kč za osobu
Cena dopravy : 2.050,-Kč za osobu
Turistický poplatek za celý pobyt : 12 let – 18 let :225,-Kč,
nad 18. let 360,-Kč
Ekologická taxa : 4,50 Kč osoba/noc = 40,50 Kč za osobu na
celý pobyt.!!!! POZOR různé slevy, možnost vlastní
dopravy ,ubytování v karavanech , individuální dovolené
dle vlastního výběru z katalogu– viz. ceník katalogu !!!!
Bližší info : Čáp František – tf. 606545464
Gymnázium, Hradební 218, 550 01 Broumov
přijme od 1.9.2008 učitele chemie.
Kontakt: 731159960,
gym.broumov@tiscali.cz
OBEC HEJTMÁNKOVICE NABÍZÍ
PRONÁJEM VYBAVENÉ OBECNÍ HOSPODY
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Předmětem pronájmu je VYBAVENÁ OBECNÍ HOSPODA
v objektu: Na Šolcovně, Hejtmánkovice čp. 64
Prostory jsou určeny pro provozování obecní hospody.
Nutnou podmínkou je živnostenský list týkající se hostinské
činnosti.
Žádosti o pronájem nebytových prostor doručí účastníci na
podatelnu nebo zašlou poštou na adresu:
Obecní úřad Hejtmánkovice
čp. 118, 550 01 Broumov
Uchazeč ke své žádosti doloží kopii živnostenského listu na
HOSTINSKOU ČINNOST.
UZÁVĚRKA ŽADOSTÍ JE DNE
15.3. 2008 VE 14.00 HODIN

Chcete mě?
Ztratil jsem se a rád bych našel nový domov.
Město Teplice n.M. mi přislíbilo, že se za mne nebude muset
platit poplatek. Informace o mém chování předá Jindřiška
Nováková na MěÚ - 491 581 207.

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
27.2. 2008.*
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