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ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ číslo 2
549 57 Teplice nad Metují
(491) 581207 , e-mail: mhff@teplicenadmetuji.cz

SKALNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA V CHKO BROUMOVSKO

Náchodská 530, Velké Poříčí 54932
Zpráva o činnosti za rok 2006
Skalní záchranná služba má za sebou sedmou sezónu. Naším
posláním a cílem je pomoc při záchranných pracích
profesionálních složek Integrovaného záchranného systému
Královéhradeckého kraje územního odboru Náchod, zejména
Hasičského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné
služby a Policie ČR. Tato pomoc obsahuje zejména
poskytnutí první předlékařské pomoci, vyproštění
postižených z nepřístupných míst, transport v nepřístupném
terénu k dopravním prostředkům, pomoc při pátracích akcích
v nebezpečném terénu.
V letošní sezóně jsme zasahovali ve spolupráci s
Integrovaným záchranným systémem celkem v sedmi
případech. Podrobný seznam akcí a činnosti SZS naleznete
v příloze této zprávy.
Rozvíjíme spolupráci s operačním střediskem Hasičského
záchranného sboru Královéhradeckého kraje územního
odboru Náchod. Zde nabízíme zejména naše místopisné
znalosti zdejšího rozlehlého a velmi členitého terénu.
Pro školící zařízení HZS ve Velkém Poříčí jsme při výcviku
hasičů lezců zajišťovali celkem osmkrát doprovod po zdejších
skalních lezeckých terénech. Je nám ctí přispět svými
zkušenostmi k vynikající úrovni hasičů-lezců.
Naši členové se během celého roku připravovali a
zdokonalovali v oblasti záchrany osob z výšek, znalostí
místopisných, i v oblasti první pomoci a prošli zkouškami
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před metodickou komisí. Čtyři naši členové prošli kurzem
první pomoci organizovaným ČČK.
Uskutečnili jsme 6 interních cvičení, která měla za úkol
prověřit připravenost našich členů. Zde bych chtěl zdůraznit
lednový nácvik noční pátrací akce ve velice obtížných
sněhových podmínkách, kde se výborně osvědčily nově
zakoupené sněžnice.
Dále jsme se zúčastnili společného cvičení IZS na Křížovém
vrchu v Adršpašských skalách, které mělo za úkol prověřit
spolupráci při provádění záchranných prací pomocí vrtulníku
LZS, dále pátrání po pohřešovaných osobách v Adršpašských
skalách s policií ČR, HZS a ZZS, a poznávací akce turisticky
neznačených oblastí Broumovských stěn s dobrovolnými
sbory HZS Policka.
Na žádost Generálního ředitele HZS ČR genmjr. Miroslava
Štěpána jsme se aktivně zapojili do „DNE ZÁCHRANÁŘŮ“
v Poděbradech, kde jsme na nábřeží Labe předvedli široké
veřejnosti záchranu osob z výšek či hloubek pomocí
tzv.Tyrolského traverzu.
V květnu převzal za SZS Bohumil Šustek PAMĚTNÍ LIST
pro obětavé a dlouholeté členy ČČK u příležitosti Světového
dne Červeného kříže.
Spolupracovali jsme i s jinými organizacemi a subjekty
formou různých školení či asistencí na sportovních akcích –
ukázka záchrany osob pro delegaci Sdružení měst a obcí
Broumovska, tři ukázky pro děti na prázdninových táborech
v Teplicko–adršpašských skalách, SURVIVAL pořádaný HO
Trutnov, RALLY SUDETY, TEPLICKÁ 33, ÁDRKROS.
V neposlední řadě jsme v rámci své společenské akce
„Poslední záchrana“ provedli opravu přístřešku pro turisty
v Teplických skalách.
Rádi bychom připomněli, že jsme členy Českého červeného
kříže.Ke členství v Českém červeném kříži se mimo jiné
hlásíme i tím, že i v letošní sezóně jsme drželi hlídky v
Adršpašských skalách, kde naši členové dobrovolně
odsloužili zhruba dva tisíce hodin. .
Veškerou naši činnost jsme v minulých letech prováděli
většinou s vlastním vybavením určeným pro sportovní účely.
Tato situace se díky realizaci grantů Ministerstva vnitra
radikálně změnila. Naše výkonné členy jsme mohli vybavit
kvalitním záchranářským vybavením, které je určeno pro
záchranu osob a je plně slučitelné s vybavením složek IZS.
Jedná se o osobní prostředky pro práce ve výškách, výstroj,
která obstojí i v zimních podmínkách, a společné vybavení,
které má ulehčit utrpení zachráněným osobám, jsou to
například prostředky zajišťující teplo při transportu osob.
Pro rok 2006 jsme získali grant Ministerstva vnitra na
vybavení našich členů ochrannými pomůckami v celkové výši
sto tisíc korun. Ke grantu bychom se nemohli přihlásit bez
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příspěvků některých firem, protože účast na grantu je
podmíněna 30% finanční spoluúčastí.
Děkujeme firmám ORGATEX-Náchod, České spořitelně,
DOLDY Machov, PINGUIN Hronov za podporu naší
činnosti. Děkujeme za spolupráci Obecním Městským
úřadům v Adršpachu a Teplicích nad Metují, Broumovu,
Polici nad Metují, Českému červenému kříži, Hasičskému
záchrannému sboru, Zdravotnické záchranné službě a Policii
ČR. Díky všem, kteří se rozhodli cokoliv udělat pro člověka
v nouzi a nezůstávají lhostejní k jakékoliv lidské bolesti, díky
všem našim členům za jejich čas strávený při pomoci lidem
ve skalách.
Za Skalní záchrannou službu náčelník SZS Bohumil Šustek
Kontakt: Skalní záchranná služba, Náchodská 530, 549 32
Velké Poříčí, tel.: 491 581 317, 0607 917434 - náčelník,
e-mail: bohumil.sustek@tiscali.cz
WWW:sweb.cz/szsbroumovsko
číslo účtu: ČSOB 164294738/0300

PŘEHLED AKCÍ

SZS

2006

28.4. pád horolezce z věže Pevnost na Křížovém vrchu. Po
ošetření lékařem byl horolezec transportován k vrtulníku LZS
pod Křížovým vrchem a odtud do nemocnice v Hradci
Králové.
Akce se na výzvu operačního důstojníka HZS Náchod
zúčastnili B.Merclová a B.Šustek.
1.7. proběhl transport zkolabovaného polského turisty od
horního jezírka v Adršpašských skalách k vozidlu ZZS u
Gotické branky, odkud byl převezen do nemocnice.
Akce se zúčastnili S.Beneš, J.Janata, B.Šustek.
30.7. ošetření a následný transport německé turistky, která si
poranila kotník a nebyla schopna samostatné chůze od
horního jezírka v Adršpašských skalách k informačnímu
centru. Odtud byla sanitkou převezena do nemocnice
v Broumově. Akce se zúčastnili B.Merclová, J.Kadlecová,
O.Schejbal, B.Šustek.
2

9.8. požádal operační důstojník HZS Náchod SZS o pomoc
při lokalizaci turistky, které se udělalo nevolno v okolí
Čapího vrchu na Jiráskových skalách. B.Šustek, který se tou
dobou nacházel v této oblasti po krátkém hledání turistku
objevil a následně telefonicky navedl vozidla ZZS a HZS. Po
vyšetření lékařem byla paní odvezena sanitou do nemocnice
v Broumově. Akce se zúčastnil B.Šustek.
10.8. před 18 hodinou požádala o pomoc při pátrání
14tiletého hocha holandské národnosti jeho matka,
zaměstnankyni vstupní pokladny do Teplických skal. Tato
ihned informovala B.Šustka ze SZS a na jeho pokyn
seznámila se situací policii ČR.
-B. Šustek toto oznámil na operační středisko HZS Náchod s
tím že na vyhlášení pátrací akce počká na pokyn policie ČR.
-policejní hlídka která se na místo dostavila a následně objela
nádraží ČD v Teplicích nad Metují a Jiráskovy skály, kde
byla největší pravděpodobnost, že by se pohřešovaný mohl
objevit dala pokyn k zahájení pátrání.
-na řídící místo pátrání u vstupu do Teplických skal se sjeli
příslušníci sborů HZS Náchod, Broumov, Teplice nad Metují,
Adršpach a další policejní hlídka. Byl povolán i psovod
policie ČR a deset členů SZS. Další dva členové SZS zahájili
pátrání v Adršpašských skalách na pokyn B.Šustka.
- pátrání bylo ukončeno po té co byl pohřešovaný nalezen v
Teplicích nad Metují kam se dostal po několika hodinách
velice komplikovaného pochodu.
Za SZS se akce zúčastnili: B.Šustek, J.Adamec st., D.Pouč,
O.Schejbal, S.Beneš, P.Mazanec, J.Kadlecová, J.Hlaváček,
M.Hrušková, M.Josefi, B.Merclová, M.Dušek.
9.9. při závodu na horských kolech Rallye Sudety byl po pádu
v místě zvaném Vodní zámky na Broumovských stěnách
hlídkou SZS ošetřen
jeden ze závodníků (odřeniny,
pohmoždění a mírný šok). Následně členové SZS přivolali
posádku sanitky ze stanoviště v Martínkovicích, která
zraněného dopravila do nemocnice v Broumově. Kolo
zraněného závodníka odvezl B.Šustek pořadatelům závodu
v Teplicích nad Metují. Akce se zúčastnili B.Šustek,
P.Herzog.
14.10. došlo k pádu horolezce z Věže přátelství v Teplických
skalách, který byl zachycen spolulezcem od druhého
stěnového kruhu. Po úderu o skálu si poranil hlavu a ztratil
vědomí. Zpět k vědomí přišel ještě ve visu a po té byl
spolulezcem spuštěn na zem. Po ošetření poranění hlavy byl
odveden k místu „Ozvěna“, kde si jej převzala posádka ZZS
přivolaná J.Kadlecovou ze SZS. Akce se zúčastnili
J.Kadlecová, K.Pfeifer, O.Schejbal, B.Šustek, M.Hrušková.
B. Šustek

Vyhodnocení ankety z TO č.1
Vážení spoluobčané, jak jste si jistě všichni všimli
(a někteří z vás i pochopili ), v minulém čísle Teplických
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ozvěn byla uveřejněna první anketa s deseti otázkami, které
mají nám zastupitelům napomoci při naši práci a v našem
rozhodování.
Schválně jsme vybírali otázky vycházející z běžného
teplického života, které mohl zodpovědět každý, aniž by
k tomu potřeboval cokoliv nastudovat. Vyplnění takového
formuláře mohlo trvat cca 2 min., s názorem, či nápadem
„pod čarou“ max. 10 min. Přesto drtivá většina z vás (viz.
statistika) tu „námahu“ nepodstoupila a lístek nevyplnila.
Sice nás to netěší, ale v dalších aktivitách nás to nezastaví a
budeme to zkoušet dál.
Těm, kteří odpověděli, děkujeme. Děkujeme i za
názory či připomínky. Některé jsou již v plánu akcí, na
některých se pokusíme „zapracovat“ ale některá zůstanou i
nadále „zbožná“ přání ( viz. názory „pod čarou“ ).
A pro ty z vás , kteří jste uvedli své jméno a adresu,
jsme připravili 10 věcných cen. Jména šťastlivců pod
dohledem osmi zastupitelů a paní tajemnice na pracovní
schůzce zastupitelů vylosoval pan starosta. Jména a ceny jsou
uveřejněny na konci článku.

8 ANO, 28 NE, 23 neuvedli
Na otázku č. 9 – Souhlasíte s opětovným spuštěním
diskusního fóra na internetových stránkách města?
33 ANO, 8 NE, 18 neuvedli
Na otázku č. 10 – Kterou oblastí by se zastupitelstvo města
mělo zabývat nejvíce?
Podle platných hlasů je pořadí priorit následující :
1. BYDLENÍ, 2. DOPRAVA, 3. ZDRAVOTNICTVÍ,
4. ÚZEMNÍ PLÁN, 5. KULTURA A SPORT
Vaše názory „pod čarou“ (uvádíme pouze některé, a to
v doslovném přepisu)
-

STATISTIKA

-

Odevzdáno bylo 59 lístků, z toho 11 nepodepsaných a 48
podepsaných ( při nákladu 600 výtisků ).

-

Na otázku č.1 – Jaký by jste zvolili nový název vlakové
zastávky – Teplice nad Metují zastávka?
10 odpovědí pro STŘED, 45 pro MĚSTO, 4 neuvedli

-

Na otázku č. 2 – Potřebuje město výstavbu nové tělocvičny?
44 ANO, 11 NE, 4 neuvedli
Na otázku č. 3 – Jste spokojeni s úrovní Teplických ozvěn?
35 ANO, 19 NE, 5 neuvedlo

-

vlakové spojení mezi Teplice nad. Met. hlavní
nádraží a Teplice nad. Met. zastávka, je v obou
směrech mizerné
vlakové spoje nenavazují
zaměřit se na stav komunikací mimo střed – i tam žijí
občané
bylo by vhodné zhotovit nové autobusové zastávky.
Stávající je opotřebovaná a zhotovit i na protější
stranu ( při nástupu na Adršpach se přechází silnice)
zřízení čerpací stanice pohonných hmot
dětské hřiště dostupné pro všechny děti – nejen pro
sportovce!!!!!
dětský koutek pro předškolní děti (mimo území MŠ)
úroveň MFHF je na stejném stupni jako internet a
TO = neúroveň
větší pozornost při úklidu výkalů po psech a ničení
fasád, tabulí a vybavení zastávek ČD a autobusů
obnovit tradiční Svatováclavskou pouť – poslední
roky upadají
velmi chybí teplá čekárna ( restaurace) pro občany
zajíždějící za nákupy, lékařem, atd.

Na otázku č. 4 – Máte chuť spolupracovat při tvorbě TO a
přispívat jednotlivými články?
18 ANO, 37 NE, 4 neuvedli

Ceny do ankety věnovalo město Teplice nad. Met. a všichni
vylosovaní si je mohou vyzvednout u místostarosty Jiřího
Kohla v knihkupectví v Teplicích n.M.

Na otázku č. 5 - Jste spokojeni se současnou dostupností TO?
42 ANO, 15 NE, 2 neuvedli

Vylosovaní výherci:
Edita Možná (nástěnný kalendář)
Josef Rapán (nástěnný kalendář)
Marie Schejbalová (tričko MHFF)
Jakub Keresteši (tričko MHFF)
Drahomíra Páslerová (tričko MHFF)
Dana Kučerová (tričko MHFF)
Václav Macháček (tričko MHFF)
Miloš Řeháček (keramický korbel)
František Verner (keramický korbel)
Monika Hitschfelová (večeře pro dvě osoby
v hodnotě 400,- Kč)

Na otázku č. 6 – Souhlasím se symbolickou finanční úhradou
za TO? (1,- až 2,- Kč)
47 ANO, 11 NE, 1 neuvedl
Na otázku č. 7 – Sledujete informace o dění města na jejich
internetových stránkách?
28 ANO, 27 NE, 4 neuvedli
Na otázku č. 8 – Je úroveň informací na internetových
stránkách města dostačující?
3
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Všem hlasujícím děkujeme za názory a postřehy, výhercům
gratulujeme a s vámi se všemi se těšíme na další spolupráci
někdy příště.
Jiří Kohl a kolektiv zpracovatelů ( MUDr. J.Neoralová,
L.Kerestešiová, P.Borna a L.Mertlík)
Kolik nás tu žije?
Zajímalo mě, kolik občanů dnes žije v Teplicích nad
Metují, proto jsem poprosila slečnu matrikářku J.Záleskou o
několik informací.K prvnímu lednu 2007 mělo město Teplice
nad Metují 1755 obyvatel, 870 mužů a 885 žen. Nejvíce
občanů je ve věku 51-60 let, a to 292. Dětí do šesti let je 95,
od sedmi do osmnácti let je jich 200. V úctyhodném věku 8190 let je u nás 48 občanů, nejstarší dva občané města letos
oslaví krásné 94.narozeniny, a nejmladší dvě děti mají v
rodném listě rok narození 2007. V loňském roce se zde
rozhodlo 15 párů uzavřít manželství, některé i z jiných koutů
naší republiky, a přivítáno tu bylo 17 nových občánků.
Lenka Kerestešiová
INORMACE O ODPADECH
V dnešním čísle přinášíme informaci o finančních
nákladech, které město vynaložilo v uplynulých třech letech
na likvidaci odpadů.
NÁKLADY

ROK 2004 ROK 2005
(Kč)
(Kč)

ROK 2006
(Kč)

106.009,-

95.887,-

167.006,-

6.489,-

11.513,-

30.585,-

6.350,55.881,28.381,22.616,645.053,95.682,966.461,- 73.675,-

8.139,50.108,31.631,20.944,742.517,132.744,1.093.483,- 78.198,-

892.786,-

1.015.285,-

Svoz plastů
Svoz papíru
Svoz skla
Nebezpečný odpad
Velkoobjemový odpad
Pronájem kontejnerů
Netř. komunální odpad
Uliční smetky
Celkem
EKO-KOM, a.s.

9.817,31.519,40.807,20.944,743.293,167.006,1.210.977,- 88.522,(platba za 1.
– 3.čtvrtletí)
1.122.455,-

Celkové náklady
Společnost EKO-KOM, a.s. uzavírá s obcemi smlouvu o
zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů. Pro
město to znamená, že za odpad, který vytřídíme, získáme od
společnosti EKO-KOM určitou odměnu.
V našem městě třídíme 4 komodity - papír, sklo, plasty a
obaly z nápojových kartonů (tzv. „tetrapaků“). Tříděním
odpadů nejen šetříme životní prostředí, ale také snižujeme
náklady na likvidaci komunálního odpadu. Za tři čtvrtletí
roku 2006 jsme od společnosti EKO-KOM obdrželi částku
4

88.522,- Kč. Částka by mohla být i vyšší, ale je třeba, aby se
kontejnery nevyváželi poloprázdné. Svozové firmě platíme za
výsyp jednoho kontejneru, proto je třeba papírové krabice
rozložit, plastové láhve a obaly z nápojových kartonů
sešlápnout, aby zabraly méně místa a došlo k lepšímu využití
kontejnerů. Připomínáme, že obaly z nápojových kartonů se
odkládají do kontejnerů na plasty.
Pro informaci uvádíme, že město má celkem 17 stanovišť
na tříděný odpad, na kterých je rozmístěno 13 kontejnerů na
sklo, 27 kontejnerů na plasty a nápojové kartony a 9
kontejnerů na papír.
Jindřiška Nováková, odpadové hospodářství
4.únor byl vyhlášen celosvětovým dnem boje proti
rakovině. Lékaři ve spojení s řadou vědeckých institucí a
farmaceutických společností zaznamenávají v této době další
významný úspěch v boji s rakovinou. Od konce roku 2006
máme k dispozici dvě vakcíny k prevenci vzniku rakoviny
děložního čípku. Tato rakovina je druhá nejčastější rakovina
postihující ženy.V České republice každý rok onemocní asi
1000 žen a kolem 400 jich ročně na tuto chorobu umírá.
Celosvětově na tuto chorobu ročně zemře asi 270000 žen.
Protože bylo prokázáno, že rakovinu děložního čípku
způsobuje určitý virus /papilomavirus
zvl.typu 16 a
18/,podařilo se vyrobit očkovací látku právě proti němu.
Očkuje se od věku 9 let do 26 let třemi dávkami/první
injekce a za 2 a 6 měsíců následuje přeočkování/. Vakciny
pod názvem Silgard a Gardasil vyrábí fy.Merck. Cena jedné
injekce je 3600 Kč a není hrazena ze zdravotního pojištění.
Předpokládaná ochrana je 10 let. Snížení vzniku rakoviny
profylaktickou vakcinací je splněný sen lékařů. Bližší
informace Vám poskytne Váš gynekolog event. Liga proti
rakovině.
MUDr.Vladimír Müller Liga proti rakovině Masarykovo
nám. 1 547 01 Náchod.
Tel/fax: 491 405 266, e-mail: lpr.nachod@seznam.cz
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PŘIPOMÍNÁME !!! PŘIPOMÍNÁME !!! PŘIPOMÍNÁME !!!
Divadelní soubor J.K. Tyla Meziměstí
uvádí v kině v Teplicích nad Metují
komedii Robina Hawdona

ÚŽASNÁ SVATBA
pátek 9. března 2007 v 19.30 hodin
(Po prohýřené předsvatební noci se ženich Bill vzbudí v hotelovém
pokoji a nemá ani ponětí, jak se v něm ocitnul, a už vůbec netuší,
kdo je ta dívka, která leží vedle něho…..)
Hrají: Bill – Pavel Novák
Tom – Milan Mach

Judy – Kristýna Varačková
Julie – Nina Dlouhá

Ráchel‐ Lucie Zelená
FALEŠNÍ ODEČÍTAČI VODOMĚRŮ
Podle informací, které jsme v posledním měsíci získali,
objevili se na území okresu „falešní“ odečítači vodoměrů,
kteří se domáhají vstupu do bytů a rodinných domků.
Upozorňujeme proto všechny odběratele pitné vody
z veřejného vodovodu, že naši pracovníci v žádném případě
neprovádějí odečty vodoměrů v bytech činžovních domů – tzv.
bytové vodoměry. Při odečtech ostatních vodoměrů jsou
povinni se prokázat odběrateli služebním průkazem. Pokud
odběratel má pochybnost o pravosti odečítače, může se o něm
informovat na příslušném územním středisku vodovodů, pod
které odběratel patří nebo na vodárenském dispečinku
v Náchodě, kde je nepřetržitá služba. Tel.: 491 419 222.
Telefonní čísla územních středisek:
Teplice nad Metují - 491581351
Broumov - 491523903,
Police nad Metují - 491541205
Náchod - 491419334
Ing. Zbyněk Richter, VAK Náchod a.s.
*************************************************

Členské shromáždění B.U.K. Zdoňov o.s.
17.03.2007 v 18.00 hod.
v Pensionu St. Florian ve Zdoňově.
Zveme srdečně nejen stávající členy,
ale i nové zájemce o členství a všechny ostatní osoby, které
mají zájem o dění ve Zdoňově.

Výbor sdružení
Od 20.00 hod. bude následovat Josefovská
zábava.
*************************************************
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Dafné – Dagmar Justová
režie: Irena Kozáková, scéna: Jiří Kašpar, hudba: Jan Holek
Vstupné: v předprodeji 60,Kč
na místě 80,Kč
Předprodej v Infocentru v Teplicích nad Metují od 19. února 2007.

Kultura v okolí
Horní Adršpach: 8. dubna 07 (neděle)- Pomlázková zábava,
jídelna VDO Siemens, vstupné: 40,-Kč, hudba - Poslední
pokus z Broumova
Broumov: 1.3.07 – Nejhezčí túry světa, Městské divadlo –
promítání diapozitivů Honzy Hocka (nejzajímavější místa
všech kontinentů), vstupné: 40,-Kč.
14.3.07 – Marius a Fanny, lyrická komedie div.
souboru Mladá Boleslav, vstupné: 120,-Kč.
Náchod: Galerie výtvarného umění
Stanislav Holý – Kresby a litografie (Kdo by neznal svět
výtvarníka loutek pro Studio Kamarád – Jů a Hele. Přízemí
zámecké jízdárny do 18.3.).
Jaroslav Malátek – Metafory prostoru (Autor z Brandýsa
nad Orlicí své tvůrčí myšlenky zpracovává formou
vrstvených reliéfů. Ochoz zámecké jízdárny do 18.3.).
Programy pro děti a mládež: Stanislav Holý, Jaroslav Malátek
– seznámení se dvěma výjimečnými autory – pro II. stupeň
základních škol a střední školy. Bližší informace podá GVU
v Náchodě.
Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí, 9-12 a 13-17 h.
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POZVÁNKA
Všechny příznivce dobré pohody zveme na setkání při
čaji v knihovně 1.3.2007 (čtvrtek) v 18.00 hodin.
Hlavním tématem bude vyprávění o historii obce
Adršpach, které má připravené PhDr Mirka Moravcová.

ŠKOLA STOLETÁ
Oznámení – v sobotu 1. září 2007 se uskuteční oslavy 100 let
školy v Teplicích nad Metují. Všichni absolventi místní ZŠ
jsou srdečně zváni. Další informace o chystajících oslavách
sledujte v příštích číslech TO.
*************************************************
Představujeme vám zatím poslední báseň z dílny Jana
Ludvíka Bosáka z Lanškrouna, který bydlí v našem
domově důchodců. Třeba už v příštích ozvěnách bude jeho
další dílko. Přejeme hodně tvořivých úspěchů!!!
ČLOVĚK V OSIDLECH ŽIVOTA!
Ten čas rychle utíká, nařiďte si budíka.
A nastartujte Ludvíka,ať je z něho hvězdička,
on pak bude jednička!
Celé město o tom ví, že on se nám nespraví.
Oni ho vždy dohoní a nic se mu nesplní!
Šéf jim dobře zaplatí, ať se kluci neztratí.
Co kdyby se nadřeli, pak by prý nic neměli.
Proto budou vždycky sví, starej čerchman o nich ví!
*************************************************

KNIŽNÍ NOVINKY
Jazairiová Pavla: V jižní Indii (Krása a ošklivost, bída a
bohatství, snášenlivost a odpor. Lidé jsou rozděleni
množstvím náboženství a přesto jsou stejní tím jak jednají a
myslí, svou brutalitou i starou zjemnělou kulturou. Cizince to
popouzí, zneklidňuje a fascinuje).
Garlocková Dorothy: Na konci duhy (Julie po matčině smrti
převzala péči o houf sourozenců, pomáhá otci na farmě a
občas i sní. Vzrušení do ospalého městečka přinese až návrat
syna místního opilce. Narůstá zločinnost, dojde i
k znásilněním).
Obermannová Irena: Deník šílené milenky (Volné
pokračování bestselleru Deník šílené manželky. Xénie a její
dvě už vlastně dospělé dcery prožívají další spousty
tragikomických příhod).
Braunová Petra: Kuba nechce číst (Co si počít se žáčkem,
kterému se v hlavě honí všechno možné, jen ne škola? Paní
učitelka z 1.třídy na to přišla).
Brezina Thomas: Pomsta hraběte Gundolfa (Pochmurná a
opuštěná vila hraběte Gundolfa v sobě skrývá děsivé
tajemství - lidé zde mizí beze stopy. Jednoho večera dostává
od hraběte pozvání i dívka Uršula. Klub záhad se snaží vše
objasnit. Pro mládež).
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FARNEVÁLEK
Víte, co je to farneválek? Zjistili to všichni ti, kteří přišli 3.2.
2007 ve 14 hod. v přestrojení na místní faru. Ve velké
místnosti, kterou ten den dopoledne velice pěkně vyzdobila
mládež balónky, barevnými stuhami a obrázky klaunů, se
sešlo 16 dětí a 6 dospělých. Nejprve iniciátorka, paní Katka
Pelánová přivítala všechny kočičky (těch přišlo nejvíc),
myšičku, dědečka a babičku, zajíčka, vojáka, orientální
tanečnice, sluníčko (nejmladší účastnici Emičce Mertlíkové
maska moc slušela), princezny, prince a dokonce tříhlavého
draka (měl opravdu tři hlavy!). Pak už se zábava rozjela
naplno a každý si přišel na své, malí i velcí. Tančilo se,
skotačilo, zpívalo, kreslilo a soutěžilo. Chytaly se např.
papírové rybičky na udičky, hledaly dvě stejné rukavice
v hromadě jiných, hodnotil se tanec masek… Asi největší
úspěch měla soutěž “Otesánek”. Tatínkové zkuste se nechat
nakrmit svou ještě ne 2 letou ratolestí ovocným jogurtem,
přičemž vy musíte mít ruce pro jistotu za zády! Užijete určitě
spoustu legrace (nezapomeňte na bryndák), pokud to ovšem
vaše dítko nepřestane v půlce soutěže bavit…
Vše se odměňovalo perníčky doma pečenými. Kdo se cítil
znavený, vyhladovělý a vyžíznělý, mohl se občerstvit ve
vedlejší
místnosti, kde maminky připravily přepestré
pohoštění – dobrůtky od slaných až po ty nejsladší.
Na popovídání a posezení mezi nás přišel i pan farář Kryštof,
který si na nás mezi prací našel volnou chvilku.
Po 19. hodině jsme se všichni spokojení rozcházeli a
rozjížděli do svých domovů a už tedˇ se těšíme na další
farneválek (farní karneválek) nebo jinou z chystaných akcí.
H. Šikutová
“O veselém Arnoštovi”
Dne 20.1. 2007 bylo pro ty, kteří chodili na Tři krále
uspořádáno představení Divadla na baterky z Police nad
Metují. Pohádka se jmenovala “O veselém Arnoštovi”.
Představení bylo vtipné a všem se moc líbilo. Malých, větších
i velkých diváků se sešlo opravdu hodně.
Na závěr bylo pro diváky a herce připraveno občerstvení.
Především bychom chtěly poděkovat Hance Mertlíkové za
výborný nápad a zajištění akce, panu faráři za propůjčení
místnosti a všem, kteří se na této akci podíleli.
A.+ Z. Šikutovy

Poděkování
Základní organizace ČZS v Teplicích nad Metují tímto
děkuje všem, kteří přispěli do tomboly a pomohli s přípravou
17. zahrádkářského plesu. Poděkování patří Střednímu
odbornému učilišti v Teplicích nad Metují za pronájem a
přípravu sálu, pracovníkům technických služeb města Teplice
n.M. za technickou pomoc, obsluze panu Frömmelovi a spol.,
místním hasičům J. Habartovi a K. Středovi za hasičský dozor
a rozvoz z plesu a mnohým dalším:
CH HOLIDAY Brno s.r.o., MS Skály Teplice n.M.,
soukromý zemědělec J.Leppelt, Gáza s.r.o. stř. Lachov,
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Granit Lipnice s.r.o., stř. Teplice n.M., JOKER Polsko, ZO
ČZS Teplice n.M., MěÚ Teplice n.M., Obecní úřad Adršpach,
Technické služby Adršpach, CDS Police n.M., Jaroslav
Urban, penzion Rybárna, penzion Čtyřlístek, Maspork
Broumov, ŠIKO Meziměstí, Kamenictví Brádle, Stavebnictví
Grim, Truhlářství Kozár, Pivovar Náchod, Horalské trubičky
Stěnava, Prodejna Domino, penzion Skály, Rijat Police n.M.,
Veratex s.r.o., Firma Ostaš, Lékárna U sv. Alžběty, konzum
U Lídy, Stavební firma Sakumprásk, Potraviny Kubečková,
soukromý zemědělec p. Martinec, XAVERgen, a.s. Teplice
n.M., Radek Myška – Stavební firma, Prodejna Fialka,
Železářství Šošovička, penzion St. Florián Zdoňov, Keramika
Šefc, Polská prodejna, Elektro Hubka, Restaurant Vojtěch,
Lesodřev Teplice n.M., Zemědělské družstvo – Lád, Ramax
Police n.M., Oděvy Thu Min, Redpoint Teplice n.M.,
Infocentrum Teplice n.M., Prodejna zeleniny Teplice n.M.,
Splendid s.r.o., Večerka, Hotel Orlík, Ivo Voříšek, O.
Hrivnák, Adámkovi, Kotyzovi, Novotní, p. Erbr, Fr.
Zápotočný, členové ZO ČZS Teplice n.M.
Fr. Čáp
***
Adršpašští hasiči touto cestou děkují všem sponzorům, kteří
věnovali ceny do tomboly na Hasičském plese v Horním
Adršpachu, který se konal dne 10.2. 2007 v jídelně VDO
Siemens.
***
SLOUPEK ZAHRÁDKÁŘŮ
Užitečné rady pro pěstování květin v bytě
Snad v každé domácnosti najdeme květiny. V bytě si
vytváříme ideální klima pro naše bydlení. Ale to co je vhodné
pro nás, nemusí úplně vyhovovat rostlinám. Uvědomme si, že
rostliny v bytě jsou pro ně v umělém prostředí, kde mají
omezený životní prostor méně slunečního světla, nízkou
vlhkost vzduchu. Pokojové květiny musíme pravidelně
přihnojovat. Pozor: napřed však květiny zalijeme a teprve pak
přidáme roztok s hnojivem. Kdybychom totiž hnojili na
sucho, tak bychom jim poškodili kořeny.
Objeví-li se na květinách mšice nebo jiní paraziti,
opláchneme je vodou a ošetříme některým z biopřípravků,
které nás neohrozí v bytě.
Vápno dodáváme květinám například ze skořápek. Usušené a
roztlučené máčíme několik dní v dešťové vodě, kterou pak
květiny zaléváme. Snížíme tak kyselost půdy. Pokud kyselost
půdy chceme naopak zvýšit máčíme ve vodě rašelinu a nebo
ji přímo přidáváme do květináčů. Do země na kaktusy je
dobré přidat trochu otlučené staré omítky.
L. Groh
CK HOLIDAY BRNO s.r.o.
ve spolupráci s oddílem kopané TJ Slavoj Teplice n. M.
a Českým zahrádkářským svazem ZO Teplice nad Metují
pořádá dovolenou s odjezdem z TEPLIC NAD METUJÍ
Termín : odjezd 5.8.2007 - příjezd 16.8.2007
( 12 dnů / 9 nocí - ceny za osobu při obsazení stanu 4
osobami )
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CHORVATSKO - ostrov Pag - kemp Straško
Cena pobytu : 3.300,-Kč za osobu
Cena dopravy : 2.160,-Kč za osobu
Turistický poplatek za celý pobyt : 12 let - 18 let : 225,-Kč,
nad 18let : 360,-Kč
POZOR SLEVY PRO POBYTY V KEMPECH
dítě do 5 let zdarma bez nároku na lůžko,
do 12 let - 15% sleva, senioři + ZTP - 5% sleva,
možnost vlastního výběru z katalogu –apartmány, hotely,
různé délky pobytu, doprava vlastní nebo BUS
s odjezdem na všechny pobyty už i z NÁCHODA
Bližší informace Fr. Čáp – tf.: 606545464
FLORBALOVÝ TURNAJ VE ŠKOLE
Po podzimních turnajích ve stolním tenise a v košíkové se
mezi sportovní aktivity teplické školy zařadil i turnaj
florbalový.
Den po pololetním vysvědčení, ve čtvrtek 1.února, se ho
zúčastnilo celkem 26 žáků z 5.-9. třídy. Osm družstev
soutěžilo ve dvou základních skupinách a nejlepší čtyři týmy
se utkaly ve finále. Všichni zúčastnění bojovali jako lvi a to
včetně nejmladších účastníků, žáků z 5.třídy. Nakonec
zvítězilo družstvo z 8.třídy ve složení O. Fátor, T.Groh a M.
Krulich.
Chtěla bych touto cestou poděkovat bývalému žáku naší
školy Lukáši Holmanovi, který se výborně zhostil úlohy
nestranného a neúplatného rozhodčího. A dále děkujeme
sponzorům turnaje, kteří ho obohatili o výborné sladké a další
drobné odměny, pánům T.Janákovi (sdružení STĚNAVA) a
J.Kohlovi z Teplic n.M.
Ještě bych ráda připomněla všem rodičům, kteří mají
pohybuchtivého syna ve věku 5-7 let a chuť být aktivní i o
víkendu, aby se přidali k těm co již florbalu propadli a přišli
na trénink, který se koná každou neděli mezi 15. a 16.
hodinou. Kde jinde než v tělocvičně naší školy - snad nám
ještě nějakou dobu vydrží! O.Himmelsbergerová, učitelka TV

ROZPIS SLUŽEB  březen, duben 2007
stomatologické lékařské služby první pomoci okresu Náchod
Služba je zajištěna v době od 9.00 do 11.00 hodin

Datum
Tel. číslo
3.3. a 4.3.
10.3.a 11.3.

Lékař
MUDr. Libor Kapitán
5.května 14, Meziměstí
Bc.J.N. Ogriščenko-dentista

491582381
491502425
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ZS Veba-Olivětín 66
17.3. a 18.3.
MUDr. Vjačeslav Ogriščenko 491502525
ZS Veba-Olivětín 66
24.3. a 25.3.
MUDr. Ladislav Růžička
491521839

Masarykova 30, Broumov
31.3. a 1.4.
7.4.
8.4.
9.4.
14.4. a 15.4.
21.4. a 22.4.
28.4. a 29.4.

MUDr. Daniel Blažek
17.listopadu 388, Police n.M.
MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109, Teplice n.M.
MUDr. Jan Kubec
17. listopadu 291, Police n.M.
MUDr. Dana Kapitánová
5. května 14, Meziměstí
MUDr. Josef Práza
zdr. středisko Machov
MUDr. Ladislav Růžička ml.
Masarykova 30, Broumov
MUDr. Miloš Pastelák
Sadová 44, Broumov

491543844
491581394
491543398
491582381
491547139
603479132
491524334

Oblastní charita Červený Kostelec – střediska Hospic Anežky České
a Háčko vás zve na
KURZY DOMÁCÍHO OŠETŘOVÁNÍ
aneb
chceme vám pomoci zvládnout péči o vaše blízké
V těchto kurzech získáte jak praktické znalosti a rady týkající se
péče o nemocného, tak i informace o možnostech sociální pomoci.
Termíny jaro 2007: 12. – 16.3. 2007
18. – 22.6. 2007
Bližší informace a přihlášky: Mg. Marcela
Manželů Burdychových 245, Červený Kostelec
Tel.: 491420121/34, mobil: 776791149
E-mail: frybova@hospic.cz, www.ochck.cz

PRONAJMU
nebytové prostory o výměře 157 m2
v Teplicích nad Metují, možnost provozování autodílny
(nebo jiný provoz) s kanceláří a skladem. Tel. 608 281 201.
Sdružení obrany spotřebitelů České republiky otevřelo
v Hradci Králové

NOVOU PORADNU PRO
SPOTŘEBITELE
Poradnu najdete na Gočárově třídě č. 1620 vedle bývalého
Donu v domě odborových svazů 3. patro č. dveří 405 ve
stejné kanceláři kde sídlí Rada seniorů.
Provozní hodiny každou středu 14 – 16 hodin.
Se svými dotazy se na nás můžete obracet stále na telefonu:
494 371 638 každý všední den 8 – 17 hodin,
případně můžete zanechat vzkaz na záznamníku nebo emailem na adrese: hradec@spotrebitele.info.
Více informací na: www.spotrebitele.info
Za sdružení Josef Černý, koordinátor pro hradecký kraj
Český zahrádkářský svaz místní organizace
Teplice nad Metují
NABÍZÍ
zájemci parcelu v zahrádkářské kolonii nad zastávkou ČD.
Informace: přítel Cohla nebo přítel Franz

Frýbová, Háčko,

PŮJČKY PRO ZAMĚSTNANCE , DŮCHODCE,
10 000,- až 160 000,- bez ručitele, neúčelové,
A PRO PODNIKATELE I ŽIVNOSTNÍKY
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od 30 000,- Kč výše i na 0,- daňový základ
tel.724 224 960 nebo dotazy na: uvery@lspro.cz
Hledáme také nové spolupracovníky na HČ i VČ.
IČO : 61860069

HLEDÁME PODNÁJEM na dlouhou dobu
1+1, 1+2 I. nebo II. kategorie. Zn. Teplice a
okolí, tel.: 720 468 718
AUTOŠKOLA
provádí kurzy k získání
*všech skupin řidičského oprávnění A1,A,B,C,T,E,D
*včetně kondičních jízd
*školení řidičů
*školení pro vysokozdvižné vozíky
Informace na tel. čísle:491522877, 777621552
Zahájení kurzu k získání řidičského průkazu:
v Broumově od 15 h. v Polici n.M. od 15h.
27.2.2007
1.3.2007
Autoškola Fiedler s.r.o., Šalounova 87, Broumov
www.autoskola-fiedler.wz.cz
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AUTOKEMP BUČNICE HLEDÁ brigádnici/brigádníka i
důchodce do prodejního stánku potravin a dále HLEDÁ
brigádníka/brigádnici do recepce. Znalost Aj nebo Nj.
Sezóna květen – září 2007.
Volejte na tel. č.: 491 581 387, 776 379 746.
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