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BŘEZEN 2008
ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ číslo 3
Rooseveltova 15 z 549 57 Teplice nad Metují z
(491) 581207, www.teplicenadmetuji.cz/ozveny
Zápisem byly děti provázeny nejen p. učitelkami 1. stupně
ZŠ, které se na odpoledne s malými uchazeči pečlivě
připravily, ale také současnými p. učitelkami MŠ z Teplic nad
Metují a Adršpachu, které pomáhaly svým svěřencům
v horkých chvilkách a dodaly dětem odvahu v novém
prostředí. Během zápisu bylo vidět, že se děti cítí dobře,
projevovaly se přirozeně a s chutí předváděly, co pěkného
umějí. K uvolněné atmosféře určitě přispěla také přítomnost
pohádkových postaviček, do kterých se na několik hodin
vtělili tři žáci 4. třídy.

VELIKONOČNÍ SVÁTKY V KOSTELE
v Teplicích nad Metují a ve Zdoňově
Středa
Čtvrtek

19.3.2008
20.3.2008

Pátek

21.3.2008

Sobota

22.3.2008

Neděle

23.3.2008

Pondělí

24.3.2008

17.00 – Duchovní obnova- na faře
Zelený čtvrtek - Památka poslední
večeře Páně
18.00 - mše sv.- na poděkování za
dar kněžství
Velký pátek – Památka umučení
Páně
15.00-Korunka k Božímu
Milosrdenství-Velkopáteční obřadyKřížová cesta
Bílá sobota – Velikonoční vigilie
21.00- Velikonoční vigilie
Neděle- Zmrtvýchvstání Páně
9.00 – mše sv.
Velikonoční pondělí
14.00 – mše sv. - Zdoňov

Zápis do 1. třídy na základní škole
Ve středu 6. února 2008 proběhl na základní škole zápis do
1. třídy. Rozhodovalo se o tom, kolik žáčků bude mít první
ročník ZŠ ve školním roce 2008/2009. Bylo zapsáno celkem
23 dětí a předpokládáme, že do lavic 1. třídy v září 2008
usedne asi 20 žáků.
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Děkujeme všem p. učitelkám, které zápis zajišťovaly, těšíme
se spolu s nimi na nové žáčky a přejeme jim i rodičům hodně
úspěchů a radosti na cestě poznávání.
vedení ZŠ
Usnesení č. 10
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 27. února 2008
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje
10/1
Rozpočet města pro rok 2008.
10/2
Výsledek hospodaření PO Základní školy a Mateřské školy
Teplice nad Metují v celkové částce 299.441,33 Kč a jeho
převod do rezervního fondu.
10/3
Prodej p.č. GP 247/3, 265 m2 a p.č. GP 247/2 ( KN 273/2),
498 m2, obě k.ú. Janovice u Trutnova manželům Kindlovým
za cenu kupní 48.000 Kč.
10/4
Prodej p.č. 434/1, 328 m2, k.ú. Zdoňov panu Marouškovi za
cenu kupní 22.000 Kč.
10/5
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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.
10/6
Záměr pronájmu pozemků v - k.ú. Zdoňov:
část parcely KN: p.č. 2045/1 o výměře 37500 m2
- k.ú. Horní Teplice pozemky ve zjednodušené evidenci –
přídělový plán nebo grafický příděl (GP ):
p.č. 434/2 o výměře 15.025 m2
část parcely: p.č. 219 o výměře 29.000 m2
p.č. 223 o výměře 13.211 m2
část parcely: p.č. 426 o výměře 9.000 m2
část parcely: p.č. 427 o výměře 1.000 m2
p.č. 456 o výměře 1800 m2
p.č. 459 o výměře 9481 m2
p.č. 462 o výměře 7686 m2
p.č. 472 o výměře 8283 m2
p.č. 473 o výměře 4410 m2
p.č. 475 o výměře 9963 m2
p.č. 478 o výměře 3783 m2
p.č. 480 o výměře 8495 m2
část parcely: p.č. 482/1 o výměře 1.600 m2
p.č. 499 o výměře 2640 m2
p.č. 501 o výměře 16.052 m2
p.č. 503 o výměře 1806 m2
p.č. 504 o výměře 6499 m2
p.č. 505 o výměře 5683 m2
p.č. 507 o výměře 16.257 m2
část parcely: p.č. 509 o výměře 2.500 m2
p.č. 539/2 o výměře 3267 m2
p.č. 540/1 o výměře 61.782 m2
p.č. 497 o výměře 2147 m2
p.č. 498 o výměře 2795 m2
parcela KN p.č. 967 o výměře 651 m2
10/7
Záměr pronájmu:
- části p.č. 270, k.ú. Zdoňov,
- p.č. 114/1, 1.321 m2, k.ú. Javor.
10/8
Bezúplatné nabytí p.č. 637, 352 m2, k.ú. Lachov z vlastnictví
státu.
10/9
Prodloužení pronájmu části parkoviště u skal pro rok 2008
Mgr. Roblíčkovi.
10/10
Podmínky pro uzavření smlouvy na pronájem části p.č. 363 a
části st.p.č. 49, k.ú. Teplice nad Metují s paní Zvěřinovou.
10/11
Prodloužení pronájmu části parkoviště u skal na dobu 10 let
s paní Kerestešiovou a podmínky nájemní smlouvy.
bere na vědomí
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10/12
Zprávu o inventarizaci majetku a závazků města Teplice nad
Metují k 31.12.2007.
10/13
Uzavření nájemní smlouvy k bytu v čp. 23 v Javoru s paní
Zimmerovou a panem Švandou.
zamítá
10/14
Žádosti pana Lainky:
- o podnájem částí pozemků ve zjednodušené evidenci –
přídělový plán nebo grafický příděl ( GP) v k.ú. Horní
Teplice – p.č. 972, 2.000 m2 a p.č. 259, 5.300 m2,
- o odkup cca 180 ha pozemků v k.ú. Zdoňov, Libná a Horní
Teplice, na kterých hospodaří a která byla doručena pod č.j.
119/2008.
Teplice nad Metují, 27. února 2008
Jiří Kohl, místostarosta
Milan Brandejs, starosta
Oznámení změny svozu komunálního odpadu
Náhradní termín svozu komunálního odpadu za velikonoční
pondělí bude v úterý dne 25.3.2008.
Jindřiška Nováková, odpadové hospodářství

Základní škola a Mateřská škola
Teplice nad Metují
Ředitel školy vyhlašuje
po dohodě se zřizovatelem a v souladu s § 34 odst. 2
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším a jiném vzdělávání

ZÁPIS dětí do mateřské školy
na školní rok 2008 - 2009
Místo pro podávání žádosti:
Mateřská škola Teplice nad Metují
Termín: od 3. března 2008 do 30.dubna 2008
Doba pro podání žádosti: denně od 7:30 do 8:30 a
odpoledne od 12:30 do 15:30
Žádost lze podat i mimo uvedený termín po dohodě s vedoucí
MŠ . Podrobnější informace o docházce dětí do MŠ podá
Edita Možná, vedoucí učitelka MŠ.
Telefon: 491581192, e-mail: ms@teplicenm.com
Mgr Radim Války
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu - bude na jaře 2008 realizován 12.května - VO, respektive
27.května - NO.
Bližší informace budou zveřejněny přibližně za měsíc na
plakátech a v TO nebo u paní Novákově na MěÚ.
Milan Brandejs, starosta města
DÁVKY POMOCI V HMOTNÉ NOUZI
V životě je to jako při šachu, promyslíme plán, ten je však
podmíněn tím, co při šachu zamýšlí náš soupeř, v životě osud.
Arthur Schopenhauer
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Možná, že se právě nacházíte ve fázi života, kdy se Vám
Vaše partie šachu nevede podle plánu a navíc má navrch
nepříznivý osud. Přišli jste o práci, dostudovali jste, nemůžete
najít práci a Vaši rodiče mají nízké příjmy, opustil Vás
partner a vy jste zůstal(a) s dětmi sám (sama) a bez
prostředků. Pro Vás, ale i pro všechny ostatní, protože nikdo
není imunní proti vrtochům osudu, jsou určeny následující
informace o zákonu č. 111/2006 Sb., který upravuje
poskytování pomoci osobám v hmotné nouzi a který vstoupil
v platnost 1.1.2007.Od 1.1.2008 došlo k několika změnám v
zákoně, které jsou v následujících řádcích obsaženy.
Takže ještě jednou slovy zákona:
Kdo je osobou v hmotné nouzi?
Jde v zásadě o stav, kdy osoba, rodina či okruh společně
posuzovaných osob nemá dostatečné příjmy a její celkové
sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení
základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro
společnost. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních
důvodů zvýšit (vlastní prací, uplatněním nároků a
pohledávek, prodejem nebo využitím majetku) a vyřešit tak
svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním.
Příjmy a sociální a majetkové poměry osoby, která žádá o
dávku hmotné nouze, se posuzují společně s dalšími osobami
– tzv. společně posuzované osoby.
Kdo patří do okruhu společně posuzovaných osob?
*rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,
*manželé,
*rodiče a nezletilé děti, které nejsou nezaopatřené (to je
velká změna, tzn. že společně se budou počítat příjmy a
životní minimum i nezletilých dětí, které již např. pracují
nebo jsou v evidenci úřadu práce),
*rodiče a zletilé děti, pokud společně s rodiči užívají byt – do
této skupiny patří i osamělý rodič, který užívá byt společně
se svými rodiči,
*jiné osoby, které společně žijí v bytě, pokud písemně
neprohlásí, že spolu trvale nežijí a neuhrazují společně své
potřeby – tyto „jiné osoby“, které nechtějí být spolu
posuzované také musí prokázat, že spolu nežijí a neuhrazují
společně své potřeby.
Kdo není osobou v hmotné nouzi?
*která prokazatelně neprojevuje snahu zvýšit si příjem
vlastním přičiněním,
*která není v pracovním nebo obdobném vztahu,
nevykonává samostatnou výdělečnou činnost a není
vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání,
*která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a bez
vážných důvodů odmítla vykonávat krátkodobé zaměstnání
nebo účastnit se v cíleném programu k řešení zaměstnání,
*které nevznikl nárok na nemocenské nebo ji náleží ve
snížené výši, a to z důvodu, že si přivodila pracovní
neschopnost úmyslně,
*které za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte
spojených s řádným plněním povinné školní docházky byla
uložena sankce,
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*která nastoupila výkon trestu odnětí svobody, byla vzata do
vazby (tato skutečnost trvala po celý kalendářní měsíc),
*které se poskytují pobytové sociální služby v domově pro
osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory,
domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení,
zdravotnickém zařízení ústavní péče déle než 3 měsíce,
ústavní péče v psychiatrické léčebně nebo v léčebně pro
dlouhodobě nemocné déle než 3 měsíce.
Jaké dávky mohou být vypláceny?
*Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou:
1.příspěvek na živobytí
2.doplatek na bydlení
3.mimořádná okamžitá pomoc
*O dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí je
pověřené obecní úřady.
Příspěvek na živobytí
*Je základní dávkou pomoci v hmotné nouzi, která pomáhá
osobě či rodině při nedostatečném příjmu.
*Nárok na příspěvek na živobytí vzniká osobě či rodině,
pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení
nedosahuje příjem této osoby či rodiny částky živobytí.
*Částka živobytí je stanovena pro každou osobu individuálně,
a to na základě hodnocení její snahy a možností. Pro
stanovení živobytí rodiny se jednotlivé částky živobytí osob
sčítají. Částka živobytí se odvíjí od částek životního a
existenčního minima.
*V praxi to znamená, že částka živobytí se pohybuje mezi
existenčním minimem (2020,-Kč) a životním minimem.
Záleží na tom, jestli je žadatel dostatečně aktivní při
řešení svojí situace, zda hledá zaměstnání, zda nemá
pohledávky, či majetek, který by mohl využít na
překonání hmotné nouze.
*Částka živobytí u osoby, která není zaměstnána nebo jinak
výdělečně činná po dobu delší než 12 měsíců, činí částku
existenčního minima. Toto neplatí u osoby, která dosáhla
věku 55 let nebo je poživatelem částečného invalidního
důchodu nebo je rodičem osobně pečujícím o dítě ve věku do
12 let.
*Výše příspěvku na živobytí se stanovuje jako rozdíl mezi
živobytím osoby či rodiny a jejich příjmem, od kterého se
odečtou přiměřené náklady na bydlení. (Přiměřené náklady na
bydlení jsou náklady na bydlení maximálně však do výše
30%, příjmu osoby či rodiny).
Doplatek na bydlení
*Druhá dávka pomoci v hmotné nouzi řeší nedostatek příjmu
k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy
osoby či rodiny včetně příspěvku na bydlení ze systému státní
sociální podpory.
*Dávka je poskytována nájemci nebo vlastníku bytu, který
má nárok na příspěvek na živobytí a na příspěvek na bydlení.
*Zákon umožňuje poskytnout doplatek na bydlení i ve
výjimečných případech, kdy žadatel nemá nárok na příspěvek
na živobytí, případně i žadateli, který nemá nárok na
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příspěvek na bydlení, protože využívá jinou než nájemní
formu bydlení.
*Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení
odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb
s bydlením spojených a nákladů za dodávky energií) zůstala
osobě či rodině částka živobytí.
Mimořádná okamžitá pomoc
Je poskytována osobám, které se ocitnou v situacích, které je
nutno bezodkladně řešit. Zákon stanoví pět takových situací:
1.Nejsou plněny podmínky hmotné nouze, ale v případě
neposkytnutí pomoci osobě hrozí vážná újma na zdraví.
2.Postižení vážnou mimořádnou událostí (živelní pohroma,
větrná pohroma, ekologická havárie, požár apod.).
3.Nedostatek prostředků k úhradě jednorázového výdaje
spojeného např. se zaplacením poplatku za vystavení
duplikátů osobních dokladů nebo v případě ztráty peněžních
prostředků.
4.Nedostatek prostředků k nákupu nebo opravě předmětů
dlouhodobé potřeby nebo k uhrazení odůvodněných nákladů
vznikajících v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou
činností nezaopatřených dětí.
5.Ohrožení sociálním vyloučením. Jde např. o situace osob
vracejících se z vězení, z dětského domova a z pěstounské
péče po dosažení zletilosti nebo po ukončení léčby
chorobných závislostí.
To jsou pouze základní informace, proto rada na závěr je:
Pokud máte pocit, že něco z výše uvedeného se Vás týká,
přijďte na MěÚ. Probereme spolu Vaši situaci, budeme
pracovat s konkrétními informacemi a čísly, případně si zde
vyzvednete příslušné žádosti a formuláře. Zde také dostanete
informace o tom, jak postupovat při plnění žádosti o dávku a
o dalších podkladech potřebných k zahájení řízení o přiznání
dávky.
Ing. Soňa Černá, sociální pracovnice
DOBA PLATNOSTI LÉKAŘSKÉHO RECEPTU
-vyhláška 54/2008 Sb.
-platnost od 25.2. 2008
Antibiotika a antimikrobiální chemoterapeutika: 5 dní
Ostatní léky: 14 dní
Recept z pohotovosti: 1 den od vystavení
Opakovací recepty: 6 měsíců, lékař může stanovit i jinak, ale
max. platnost je 1 rok. Platnost se počítá včetně dne
vystavení.
Oblastní spolek ČČK Náchod pořádá kurz:
Doškolení zdravotníků základní normy zdravotních znalostí a
dobrovolných sester pro všechny, kteří poskytují zdravotnické
služby při kulturních, společenských a sportovních akcích.
Podrobné informace o termínu zahájení kurzu Vám budou
včas sděleny.
Přihlášky pro zájemce o tento kurz jsou k dispozici v lékárně
v Teplicích nad Metují u RNDr. Šubíkové.
Oblastní spolek ČČK Náchod pořádá studijní středisko
mládeže ČČK, které se koná 8. – 13.6. 2008 na Pavlátově
louce v Novém Městě nad Metují.
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Poplatek za pobyt : 1250,-Kč. Závazné přihlášky jsou
k dispozici v lékárně v Teplicích nad Metují.
Na valném shromáždění oblastního spolku ČČK
v Náchodě dne 12.3. 2008 převzala ocenění a poděkování za
dlouholetou práci a přínos pro ČČK paní Vlasta Maštálková a
paní Gabriela Poláková. MO ČČK v Teplicích nad Metují si
velmi váží práce těchto členek a připojuje se ke gratulantům
s přáním hodně zdraví a elánu i v příštích letech.
J. Šubíková, předseda MO ČČK

SPREJEŘI ODHALENI
Dvojice mladíků si krátila čas sprejováním
V sobotu 9. února 2008 ve večerních hodinách bylo v
Teplicích nad Metují posprejováno několik objektů. Mimo
jiné byly nastříkány různé nápisy a obrazce na okna a zdi
budovy mateřské školy, dále byly vyzdobeny altány v parku a
na zahradě mateřské školy a sprejeři nezapomněli ani na zdi v
průchodu z parku do Zámecké ulice a objekty autobusové a
vlakové zastávky. Dílo sprejerů nemohlo pochopitelně
uniknout ani pozornosti policistů Obvodního oddělení v
Teplicích nad Metují, kteří ve věci provedli šetření a
výsledkem bylo zjištění, že netradiční výzdobu mají na
svědomí dva místní mladiství. Policisté ze základního útvaru
v pátek 7. března 2008 případ postoupili Službě kriminální
policie a vyšetřování v Náchodě s návrhem na zahájení
trestního stíhání obou mladíků. Těm nyní hrozí za provinění
poškozování cizí věci peněžitý trest nebo až půlroční pobyt za
mřížemi. (aktuálně ze stránek Policie ČR OOP Teplice n.M.)
Karneval, karneval….
a ten se konal v Teplicích 24. února v penzionu Rybárna.
Princeznám, indiánům, strašidýlkům, vodníčkům a jiným
krásným maskám hned na úvod zatancovaly děti z MŠ a ty
ještě přidaly vystoupení s obručemi. Velký potlesk byl
zaslouženou odměnou za jejich šikovnost.
Pak už následovaly zábavné soutěže a losování tomboly.
Nechyběla samozřejmě soutěž o volbu nejkrásnější masky.
Maminky si daly velkou práci s přípravou masek a vybrat tu
nekrásnější byl pro porotu velmi těžký úkol.
Karnevalové veselí zpestřil také svým pěveckým
vystoupením Filip Červený. Odpoledne plné soutěží a tance
rychle uteklo a my jsme se museli rozloučit.
Děkujeme majitelce penzionu Rybárna paní Olze Gallové,
která nám poskytla příjemné prostředí a pro návštěvníky
karnevalu připravila speciální karnevalové menu.
Též děkujeme sponzorům: Město Teplice nad Metují,
Zelenina – p. Čížek, prodejna Domino, Potraviny – p.
Kubečková a prodejna Večerka. Za ASPV Líba Hažmuková
KNIŽNÍ NOVINKY - VÝBĚR
Heller Zoe: Zápisky o skandálu (Oduševnělý příběh dvou
žen, učitelek, z nichž jednu sledujeme očima druhé, ovšem
vyprávěčka na sebe prozrazuje více, než vůbec tuší).
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Wyler Allen: Fatální omyl (V nemocnici zavinil nový
počítačový systém smrt pacienta. Doktor Mathews ohlásí
pravdivě událost příslušným orgánům i vedení nemocnice, ale
ti vše popřou a tvrdí, že šlo o selhání lidského faktoru).
Alí Ayaan Hirsí: Rebelka (Autobiografické životní osudy ženy,
která se narodila v Somálsku, žila s rodiči v Saúdské Arábii a
Keni.Nuceně musela podstoupit rituální obřízku. Před předem
dohodnutým sňatkem s nechtěným mužem utíká do
Holandska).
W.I.T.C.H. Knížka na rok 2008 (Magické rady čarodějek.
Spousta nápadů a triků, aby tvůj rok byl plný kouzel).

Rozpis služeb stomatologické lékařské služby
Datum
Jméno lékaře Adresa ordinace Telefon
5. a 6.4. MUDr. L. Neoral 17.listopadu 291 491541654
Police n.M.
12.a 13.4.MUDr.J. Kopecký 17.listopadu 291 491543543
Police n.M.
19.a 20.4.MUDr. L.Kapitán 5.května 14
491582381
Meziměstí
26.a 27.4. Bc.J.N.Ogriščenko ZS Veba
491502425
- dentista
Olivětín 66
1.5.
MUDr.V. Ogriščenko ZS Veba
491502525
Olivětín 66
3.5.
MUDr. L.Růžička ml. Masarykova 30 603479132
Broumov
4.5.
MUDr. L.Růžička
Masarykova 30 491521839
Broumov
8.5.
MUDr. D. Blažek 17.listopadu 388 491543844
Police n.M.
10.a 11.5.MUDr. J. Neoralová Horní 109
491581394
Teplice n.M.
17.a 18.5.MUDr. J. Kubec
17. listopadu 291 491543398
Police n.M.
24. a 25.5.MUDr. D. Kapitánová 5.května 14
491582381
Meziměstí
31.5.a 1.6. MUDr. J. Práza
Zdrav. středisko 491547139
Machov
Kultura v okolí
Police nad Metují: Pátek 25.4.2008 v 19:00 hod sál Pellyho
domů Lukáš Synek KYRGYSTÁN – velehory, lidé a
pohoda Střední Asie, více na www.cestar.euweb.cz
Vstupné: 50,- Kč
Náchod: Galerie výtvarného umění v Náchodě
David Kubina (1976-2007) výběr z díla: obrazy a kresby
Retrospektivní výběr z tvorby mladého umělce z
Hejtmánkovic u Broumova, (přízemí a ochoz jízdárny 19. 4. 15. 6. ) Vernisáž výstavy se koná v pátek 18. dubna v 17 h.
Připomínáme:
Kino Teplice nad Metují uvádí v pátek 28.3. 2008 v 19.30
hod. div. představení POLIB TETIČKU.
Vstupné: v předprodeji 60,-Kč, na místě 80,-Kč
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Předprodej v infocentru v Teplicích nad Metují
Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní brány
29, 550 01 Broumov přijme do pracovního poměru:
- elektrikáře. Požadujeme: platný průkaz a oprávnění k
provádění revizí (stavební zařízení, stroje, kabely)
zámečníka
provozního
údržbáře.
Požadujeme: svářečské oprávnění, řidičský průkaz,
praxi
v
oboru
- účetní. Požadujeme: praxi v oboru (minimálně 3 roky),
znalost kódování DPH a problematiky nemovitostí
Nabízíme: stálé pracovní místo, dobré platové
ohodnocení, práci v dynamickém kolektivu.
Bližší informace na tel: 491 523 545, 777 762 305

PRODEJ
SELAT pro další odchov
na gril
vykrmených PRASAT
s možností dovozu
Farma Lachov, Teplice n. Metují
Tel.: 604 255 958, 739 066 829

Hotel Javor v Adršpachu přijme do HPP nebo
brigádně: číšníky, servírky, kuchaře a pomocné
síly na úklid.
Kontakt: Tel.: 491 586 187, e-mail: recepce@hoteladrspach.cz
PALIVA TEPLICE
nabízíme za nejnižší ceny v roce 2008
hnědé uhlí z dolů Bílina - Ledvice:
ořech o1 = 280 Kč/q
ořech o2 = 190 Kč/q
Uvedené ceny jsou při odběru nad 25q a více
konečné,
při odběru menšího množství bude účtována
doprava.
Nabízíme složení dovezeného uhlí dopravníkem.
Objednávky přijímáme na tel: 722 551 866
PŘENECHÁM NÁJEMNÍ BYT 2+1 s balkónem na
Kamenci v Teplicích nad Metují.
Bližší informace na tel: 606 551 855
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 21.3. 2008.*
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