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BŘEZEN 2006
ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ číslo 3
Rooseveltova 15 z 549 57 Teplice nad Metují z
(491) 581207 , e-mail: mhff@teplicenadmetuji.cz
*************************************************
VELIKONOCE V KOSTELE
Blíží se Velikonoce, pro křesťany nejvýznamnější
svátky roku, na které se připravují celou postní dobu, tzn. již
od popeleční středy. Květná neděle připadá letos na 1. dubna
a následuje svatý týden:
čtvrtek 5. dubna - Zelený čtvrtek – památka Poslední
večeře Páně,
pátek 6. dubna - Velký pátek – památka Umučení Páně,
sobota 7. dubna - Bílá sobota,
neděle 8. dubna - Boží hod velikonoční -Zmrtvýchvstání
Páně,
pondělí 9. dubna - Velikonoční pondělí,
pokračují další velikonoční neděle. Velikonoční doba pak
končí nedělí 27. května - Slavnost Seslání Ducha svatého.
Zveme Vás srdečně na mše a obřady v kostelích teplické
farnosti, jejichž přesný časový rozpis bude uveřejněn na
vývěskách u obou kostelů, tj. farního a na Kamenci.
Informaci také získáte na telefonu číslo 491 581 128 nebo na
mobilu pana faráře č. 731 402 306.
Přejeme Vám radostné Velikonoce a těšíme se, že přijmete
toto malé pozvání.
J.Záleská
*************************************************
ČAJOVNA V KNIHOVNĚ
Máte chuť na bylinný čaj se zázvorem a medem, na ovocný
s příchutí hrušky a karamelu, nebo dáte přednost zelenému s
vůní ananasu? Nabízíme i legendární čaj Inků – červené
Lapacho. I to patří k navození dobré nálady při posezení nad
některým z témat, které většinou věnujeme někomu, nebo
něčemu z našeho okolí. Při hledání nápadů nám pomáhají
sami čtenáři, kteří slyšeli, viděli, chválí, doporučují.

Na čtvrtek 1.března v podvečer, jsme pozvali PhDr. Mirku
Moravcovou na vyprávění o historii obce Adršpach, skalního
hradu a zámku, doplněné ukázkami dobových popisů krajiny
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se skalami, jak ji viděl např. hrabě A. Špork, K.J. Erben, J.
Neruda nebo A. Sedláček. Někteří návštěvníci si přišli vše
poslechnout, jiní už byli připraveni se dozvědět podrobnosti o
věcech, které je konkrétně zajímají. V jakém příbuzenském
vztahu byla Sidoniie Nádherná k rodu, který sídlil v
Adršpachu, proč jeden z bratrů Bohdaneckých postavil v
Adršpachu velký zámek a ten druhý v Teplicích malý, kdo
první přistavil u vchodu do skal stůl a na něm kasičku.
Nechyběly ani další otázky vztahující se k Teplicícm nad
Metují, neboť obě obce měly v minulosti mnoho společného.
Paní Moravcová má historii našeho kraje asi už pěkně
zažitou, protože dokázala faktografické údaje pohotově
zodpovědět. Některé dotazy byli schopni doplnit i návštěvníci
z Adršpachu.
Obecní úřad Adršpach věnoval účastníkům posezení
propagační obrazové materiály. Děkujeme.
H. Zápotočná
Usnesení č. 3
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne
28. února 2007
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje
3/1 Rozpočet města Teplice nad Metují pro rok 2007.
3/2 Navýšení vstupného do Teplických skal pro sezónu 2007
a výši nájemného za provozování okruhu skal.
3/3 Dodatek nájemní smlouvy - prodloužení pro rok 2007 - na
užívání městského dvora.
3/4 Dodatek nájemní smlouvy – prodloužení pro rok 2007 –
na užívání domů č.p. 218 a č.p. 220 ve Střmenském
podhradí.
3/5 Dodatek nájemní smlouvy – prodloužení pro rok 2007 –
na pronájem pozemků u kotelny.
3/6 Navýšení ceníku služeb poskytovaných v ATC Bučnice
pro rok 2007.
3/7 Půjčku mladým hasičům ve výši 16 tis. Kč na uspořádání
letního tábora pro mladé hasiče se splatností do 30. 4. 2007.
3/8 Předložený hospodářský výsledek PO Základní školy a
Mateřské školy Teplice nad Metují ve výši 116.279,39 Kč a
jeho rozdělení do fondu rezerv 106.279,39 Kč a 10.000,- Kč
do fondu odměn.
3/9 Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na
úhradu úroků z úvěrů na stravovací zařízení a DPS.
3/10
Podání
žádosti
z
grantového
schématu
Královéhradeckého kraje pro zpracování územní plánovací
dokumentace.
3/11 Prodej p.p.č. 450, 385 m2, ostatní komunikace, k.ú.
Dědov za cenu kupní 24.350 Kč panu Zimovi a směnu p.č.
58/2, ostatní plocha, 386 m2, k.ú. Dědov z vlastnictví města
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za p.č. 59, 324 m2, trvalý travní porost, k.ú. Dědov
z vlastnictví pana Zimy bez finančního dorovnání.
3/12 Prodej p.p.č. 51, trvalý travní porost, 166 m2, k.ú. Horní
Teplice paní Váňové za cenu kupní 10.300 Kč.
3/13 Prodej p.p.č. 27/1, trvalý travní porost, 553 m2, k.ú.
Horní Teplice za cenu kupní 29.650 Kč manželům
Vojtěchovým.
3/14 Prodej st.p.č. 126/1, 220 m2,p.p.č. 473/3, 345 m2, p.p.č.
2217, 93 m2 a p.p.č. 473/1 GP, 1223 m2, k.ú. Zdoňov za cenu
kupní 107.800 Kč manželům Drašnarovým a směnu p.p.č.
472, 36 m2, k.ú. Zdoňov z vlastnictví města za p.p.č. 2216 –
díl „d“, k.ú. Zdoňov z vlastnictví Drašarových bez finančního
dorovnání.
3/15 Záměr prodeje p.p.č. 333/1, 4.892 m2, lesní pozemek,
k.ú. Janovice.
3/16 Záměr nabýt do vlastnictví města nemovitosti:
-p. p.č. 421, 3.305 m2 a p.p.č. 423/2 GP, 640 m2, k.ú. Dolní
Teplice
- p.p.č. 24/1, 10.050 m2, p.p.č. 23/2, 4.723 m2 a p.p.č. 23/2,
1.902 m2, k.ú. Dolní Teplice.
3/17 Počet zaměstnanců města - 23 zaměstnanců zařazených
do městského úřadu a 3 do organizačních složek obce.
3/18 Paní Věru Vítovou jako zástupce města Teplice nad
Metují do svazku obcí pro plynofikaci Broumovska.
3/19 Žádost pana Jiřího Kohla o použití znaku města Teplice
nad Metují na propagační a upomínkové předměty.
3/20 Pronájem části parkoviště u Teplických skal paní
Kerestešiové a Mgr. Roblíčkovi pro sezónu 2007.
3/21 Miroslavu Kučerovou jako členku stavební komise.
3/22 Určení Oldřicha Schejbala jako zástupce města Teplice
nad Metují pro spolupráci s úřadem územního plánování
v intencích §§ 47, 49 a 53 z.č. 183/2006 Sb. na celou dobu
volebního období.
3/23 Vstup města Teplice nad Metují do Svazu měst a obcí
ČR.
bere na vědomí
3/24 Rozbor hospodaření k 31. 12. 2006.
3/25 Uzavření nájemních smluv k užívání bytů:
Zastupitelé berou na vědomí uzavření nájemní smlouvy
k užívání bytů:
- v č.p. 271, v Teplicích nad Metují, náměstí Aloise
Jiráska s Lukášem Kouckým,
- v č.p. 10, v Teplicích nad Metují, ulice Horní
s Ivetou Šubrtovou,
- v č.p. 23, Teplice nad Metují, Zámecká ulice
s Terezou Hažmukovou,
- v č.p. 60 ve Zdoňově s panem Stuchlíkem,
- v č.p. 158 ve Zdoňově s manželi Kolkovými.
3/26 Výroční zprávy:
- o počtu zaměstnanců a personálním obsazení úřadu,
- o činnosti v oblasti poskytování informací dle z.č.
106/1999 Sb. za rok 2006
- o kontrolách činnosti MěÚ v roce 2006,
- o inventarizaci majetku obce k 31.10.2006,
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-

o činnosti Policie ČR, obvodního oddělení Teplice
nad Metují za rok 2006.

Teplice nad Metují, 7. března 2007
Jiří Kohl, místostarosta
Milan Brandejs , starosta
OZNÁMENÍ Obecního úřadu Adršpach
Volné vstupné do skal včetně lodiček je pro občany Teplic
nad Metují a přilehlých obcí po předložení občanského
průkazu.
V poslední době se začíná mezi teplickými občany hovořit o
výstavbě nafukovací sportovní haly na prostranství za naší
školou. Nyní probíhá na internetových stránkách TJ Slavoj na
toto téma živá diskuze, do které se může zapojit každý, kdo se
chce vyjádřit svůj názor k výstavbě haly. Internetová adresa
diskuzního fóra je http://www.tjslavoj.unas.cz/diskuze.html
Jana Pavelková
Na valném shromáždění oblastního spolku ČCK v Náchodě
dne 7.3. 2007 převzala paní Jitka Macková ocenění a
poděkování za dlouholetou zdravotní výuku první pomoci
dětí a mládeže a za úspěšné účasti v soutěžích mladých
zdravotníků v Trutnově a Náchodě. MO ČČK se připojuje ke
gratulantům s přáním hodně zdraví a elánu.
Jaroslava Šubíková – předseda MO ČČK
PODĚKOVÁNÍ
Rády bychom ze srdce poděkovaly dvěma mužům v
pravém smyslu. Minulý týden jsme se s kamarádkou vypravily
na dlouho slibovaný výlet po její autonehodě.
U Vás v Teplicích nad Metují nás postihla nepříjemnost v
podobě poruchy auta. Pan Laurin a pan Vacek z Vašeho
městečka nám poskytli nezištnou a ochotnou pomoc.
Sice se nám výlet nepodařil tak jak jsme si plánovaly, ale to,
že existují ještě dnes takoví laskaví lidé nás velice zahřálo!
Rády bychom jim alespoň touto cestou chtěly vyjádřit veliký
dík a ocenění!
Alena a Monika

Petrův zdar !
V sobotu 3.3.2007 jsem přijal pozvání na výroční
členskou schůzi místní organizace Českého rybářského
svazu Teplice nad Metují.
V penzionu Rybárna od 16 hodin přibližně 2/3 účast
členů, po přečtení výroční zprávy MUDr. Hnátnického,
hodnotila minulou sezónu, zvolila staronové vedení a po
dobré večeři kula plány na rok letošní.
Nejen kapitální úlovky, ale hlavně obyčejnou radost
z rybařiny, všem členům místní organizace ČRS za Město
Teplice nad Metují přeje Jiří Kohl – místostarosta
***
Další pozvání na výroční členskou schůzi, tentokrát
Mysliveckého sdružení Skály Teplice nad Metují, za
omluveného p. starostu, jsem přijal v pátek 16.3.2007 do
restaurantu Vojtěch.
Příjemné setkání s povinným schůzováním, stylově
prokládané zvěřinou a rovnoměrným zapíjením, se mimo jiné
zabývalo rozborem hospodaření, na které mělo negativní
dopad menší počet úlovků a to vinou kruté loňské zimy
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s extrémním úhynem zvěře. Nejen s tímto problémem , ale i
se stárnutím a řídnutím kolektivu se MS Skály musí
vyrovnávat, ale naštěstí je zde ještě hodně schopných a
zapálených a těm všem Město Teplice nad Metují přeje :
hojnost zvěře, málo škodné, žádné pytláky, přesnou mušku a
trpělivé manželky.
Lovu zdar !
Jiří Kohl - místostarosta
Škola stoletá - ŠKOLA FOTOGENICKÁ
Další aktivitou, kterou ke stému výročí vzniku základní školy
v Teplicích nad Metují připravuje školní časopis Zvoní, je
soutěžní přehlídka zajímavých fotografií školní budovy.
Zúčastnit se mohou profesionální i amatérští fotografové,
sběratelé historických snímků, majitelé rodinných
fotoarchivů, počítačoví grafikové apod. – nebudeme
posuzovat profesní úroveň, ale pouze originalitu nebo jinou
kvalitu fotek, na kterých je škola zachycena.
Fotografie
vystavíme
/nebudeme
je
propichovat!/
v prostorách školy dne 1. září 2007, kdy se bude konat setkání
absolventů a učitelů, a všichni návštěvníci mohou pomocí
anketního lístku ovlivnit výběr nejzajímavějších fotografií.
Odborná porota také vybere a ocení kvalitní nebo jinak
hodnotné snímky. Některé zajímavé exponáty otiskneme ve
výročním čísle Zvoní. Pokud byste se chtěli soutěžní
přehlídky Škola fotogenická zúčastnit, přečtěte si prosím
pozorně následující pokyny.
Za redakční radu B. Karlíková a O. Himmelsbergerová
...................................................................................................
Školní časopis Zvoní při Základní škole a Mateřské škole
v Teplicích nad Metují vyhlašuje soutěžní přehlídku
fotografií školní budovy ke stému výročí založení školy
ŠKOLA FOTOGENICKÁ
Kategorie:
1. původní fotografie
2. fotka v rukou počítačového grafika
Podmínky:
• námětem je budova základní školy v Teplicích nad
Metují
• formát není omezen
• snímky v 1. kategorii musí být v kvalitě fotografie
/nikoli na kancelářském papíře/,
i když půjde o kopii
• ke snímku připojte osobní údaje /jméno, příjmení,
bydliště, telefon, popř. e-mail/
• obrázek doplňte pokud možno údajem o roku
nafocení, popř. upřesněte událost či okolnosti vzniku
fotografie
• budete-li fotografii požadovat zpět, můžete si ji
vyzvednout v ředitelně školy v říjnu 2007, nebo
Vám ji pošleme poštou, pokud o to písemně
požádáte
• fotografie školy může být /např. na počítači/
upravována jen do té míry, aby bylo stále jasné, o
kterou budovu se jedná
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•

fotografie zasílejte na adresu školy do 31. května
2007, obálku označte heslem „Škola fotogenická“
/ZŠ a MŠ, Rooseveltova 106, Teplice nad Metují,
54957/
Jazykové soutěže na základní škole
Několik žáků 8. a 9. třídy Základní školy v Teplicích nad
Metují se každoročně zúčastňuje Olympiády v českém jazyce.
Školní kolo obvykle proběhne začátkem kalendářního roku
a pokud jsou výsledky tak dobré, že se dá předpokládat
úspěch i v okresním kole, přihlašujeme vítěze do Náchoda.
Letos se okresní kolo Olypiády v českém jazyce uskutečnilo
27. 2. 2007, základní školu tam reprezentovali dva žáci –
Kristýna Bernardová z 9. třídy a Ondřej Fátor z 8. třídy (oba
ročníky soutěží v jedné kategorii, což osmáky vzhledem
k dosaženým jazykovým znalostem znevýhodňuje). Kristýna
se svými 17 body (nejvíce bylo 21) obsadila v silné
konkurenci 8. – 10. místo. Blahopřejeme!
Už tradičně probíhá na naší škole koncem zimy recitační
soutěž. Také letos se našlo 27 dětí, které měly chuť a zájem
naučit se zpaměti text pěkné básničky a odvahu vystoupit
s ním před spolužáky a učiteli ve školním kole. To proběhlo
ve středu 21. 2. 2007 v přednáškovém sále. Naši nejlepší
recitátoři byli vybráni, aby školu zastupovali v okresním kole
v Náchodě 14. a 15. března. Ve všech kategoriích děti podaly
velmi dobrý výkon, dva žáci dokonce získali čestné uznání –
Jaroslav Hnyk a Nikola Klikarová ze 2. třídy. Také Markéta
Novotná, Filip Červený, Nikola Ptáčková a Sára Kadlecová
vzorně reprezentovali školu i město a za to jim patří dík a
uznání.
Za učitele čj 1. a 2. stupně Božena Karlíková
Sbor dobrovolných hasičů Teplice nad Metují pořádá

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU A PAPÍRU
(v Teplicích a okolních obcích)
v sobotu 14. dubna 2007 od 9.00 hodin
Sběr připravte na přístupných místech – u komunikace
Karneval, karneval….
a
ten se konal v Teplicích 25. 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.
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Též děkujeme sponzorům: MěÚ Teplice nad Metují, Zelenina – p.
Čížek, prodejna Domino, Potraviny – p. Kubečková a prodejna
Večerka.
Líba Hažmukova – za ASPV

V pátek 9.3.2007 se konala výroční schůze oddílu TJ Slavoj –
Cyklo-ski Klubu.
Vzhledem k nepříznivé zimě na sněhovou nadílku jsme
nemohli uskutečnit plánovaný okruh v městském parku
s napojením na fotbalové hřiště. Bylo plánováno, že okruh
vedoucí po hřišti bude nasvícen reflektory a bude možné
večer po práci se jít proběhnout Letos se nám podařilo
připravit okruh jen na tři dny.
Chtěli bychom hlavně “pochválit“ místní omladinu
za pomoc při úklidu zbytků traťové výbavy, zejména
tyčoviny s nápisem nevstupovat do tratě. Po jejich snažení
jsme s úklidem neměli skutečně žádný problém.
Doufáme, že příští zima bude po sněhové stránce
lepší, a běžecká trasa uprostřed města s večerním osvětlením
se nám povede zrealizovat.
Na nadcházející letní sezónu jsme připravili kalendář
výletů na kole. Tento kalendář je zveřejněn v tomto čísle
Teplického zpravodaje a bude stále vyvěšen ve výloze místní
lékárny. V brzké době bude kalendář zveřejněn i na
webových stránkách TJ SLAVOJ - www.tjslavoj.unas.cz.
Výlety jsou plánovány každých 14 dní v sobotu. Pro ty z vás,
kteří si na dlouhou trasu netroufnou, jsme připravili výlet
krátký. A nebojte se. Na každého se vždy čeká.
Budeme rádi, když Vás naše naplánované výlety zaujmou a
na některý se vydáte společně s námi.
Za Cyklo-ski Klub Jiří Štěpánek a Pavel Borna

Kultura v okolí
Náchod:
Galerie výtvarného umění – 30.3. v 17 hod. vernisáž dvou výstav Ruské malířství 19. století (přízemí zámecké jízdárny do 28.10.
2007) - expozice ze sbírek GVU v Náchodě, Národní galerie
v Praze, Galerie moderního umění v Hradci Králové a Moravské
galerie v Brně.
- Stanislav Kulda – obrazy, kresby, grafika (ochoz zámecké
jízdárny do 3.6. ) - náchodský umělec se v GVUN poprvé
samostatně představí u příležitosti svých 50. narozenin.
Police nad Metují: 11.4. v 19.30, Kolárovo divadlo – Věra
Martinová (koncert), vstupné 120,-, 140,-Kč
28.4. v 19.30, Kolárovo divadlo – Petrolejové lampy, div. hra
Klicperova divadla z H.Králové, vstupné 100,-Kč
Broumov: 29.3. v 19.00, Městské divadlo – Veřejné oko, div. hra,
vstupné 130,-Kč.
______________________________________________________

Zimní pětiboj
Ve čtvrtek 1. března se uskutečnilo v tělocvičně ZŠ místní
kolo zimního pětiboje, které pořádá ASPV při TJ Slavoj. Ve
čtyřech kategoriích soutěžily děti v těchto disciplínách:
člunkový běh, šplh, skok z místa, hod na koš a přeskok přes
švihadlo. Soutěže se zúčastnilo 25 dětí a vždy tři nejlepší
z jednotlivých kategoriích postupují do okresního kola
v Náchodě, které se koná 17. března. Přejeme jim hodně
sportovních úspěchů a možnost účasti v kole krajském.
Líba Hažmuková ASPV
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KNIŽNÍ NOVINKY  VÝBĚR
Stryjová Marie: Mlč (Dva cykly autobiografických povídek. První je
inspirována válečným dětstvím na ukrajinské Volyni a vrcholí
rozhodnutím autorčiny rodiny odejít do Čech, země předků.
Druhá odráží život v Božanově, kam se Stryjovi přistěhovali. Ocitli
se zde v době poválečné výměny obyvatel, v sousedství Němců, ale i
přistěhovalců z vnitrozemí, Kladských Čechů, Poláků i cikánů.
Božanovské příběhy jsou velmi autentické a zachovávají i řadu
zdejších reálií).
Harveyová Kathryn: Důvěrná setkání (Strhující napínavý příběh z
milionářského oddychového a erotického ráje, kam se nepatřičně
dostanou tři hrdinky příběhu. Pobyt vyhrály v jakési soutěži, ale
žádná z nich neví, že by se nějaké zúčastnila).
Přibský Vladimír: Její počestné Veličenstvo císařovna
(Baronka Terezie Grassová byla nejoblíbenější společnicí císařovny
Marie Terezie. Svůj život dala plně do služeb panovnice, kterou
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obdivovala a milovala, ale s níž zároveň prožila i nejednu krušnou
chvíli).
Jančar Vojtěch: Na lodi křížem krážem po Čechách a Moravě
(Tato knížka může inspirovat, na jakou řeku se vydat a co si v jejím
okolí prohlédnout. Mapky u každého typu pomohou v orientaci,
nezbytné minimum praktických rad zase usnadní nákup vybavení a
přípravu na výlet).

PODĚKOVÁNÍ
Fotbalový oddíl TJ Slavoj Teplice nad Metují děkuje
sponzorům, kteří se podíleli na krásné tombole na sportovním
plese. Hlavní poděkování patří CK HOLIDAY BRNO s.r.o.
za 1. cenu = zájezd do Chorvatska pro 4 osoby.
Výbor fotbalového oddílu

SLOUPEK ZAHRÁDKÁŘŮ
Březen je měsíc, na který se už každý zahrádkář celou zimu těší.
Kontrolujeme stav rybízu – zvětšené pupeny napadené roztočíkem
olamujeme a důsledně spálíme, aby se napadení dále nešířilo.
Nakonec keře ošetříme přípravkem – Omite 570 EW. Jahody také
vyžadují v březnu naši pozornost. Aby je nenapadli roztoče,
použijeme postřik Summithion Super.
V čase probouzení přírody je také vhodné přeroubovat jádroviny,
ošetřit broskvoně proti kadeřavosti – Kuprikol, Champion, Dithane,
u jabloní připevníme na kmeny pásy z vlnité lepenky proti
housenkám obaleče a obnovíme lepové pásy u peckovin. V ovocné
části dřevin, především přestárlých a zahoustlých ovocných stromů.
Dokončete řez angreštů a rybízu, ale s řezem mladých ovocných
stromků a stěn počkejte raději až na duben. Peckoviny řežte až po
vyrašení lístků nebo po odkvětu. Krátké a nedorostlé výhony
maliníku a ostružníku odstřihněte u země, ostatní zkratťe asi na 120
– 140 cm. Drobnému ovoci musíte právě tedˇ poskytnout dostatek
živin, nejlépe formou kompostu. Pěstitelé vinné révy do poloviny
března ukončují řez a koncem měsíce vyvazují tzv. tažny a tím
tvarují nadzemní části keřů.
Do čerstvě zkypřené půdy vyséváme kořenovou zeleninu – mrkev,
petržel, pastiňák a také mák. Je čas pro pěstování rychlené a rané
zeleniny pod zakrytými záhony a ve skleníčcích systémem směsných
kultur, například mezi řady salátů vysejeme ředkvičku, kterou
sklidíme než saláty vyrostou. Pokračuje i volný výsev otužilejších
druhů a odrůd (mrkev, pažitka, petržel, ředkvičky a špenát). Cibuli
sazečku sázíme až v poslední dekádě, aby neprochladla. Bez obav
však můžete vysadit šalotku a jarní česnek. Choulostivější zeleniny
jako cukety, rajčata, okurky, květáky vyséváme do truhlíku
k předpěstování a pozdějšímu přesázení.
Březen je také hlavní období řezu růží, přesazujeme trvalky, fuchsie,
petúnie a pelargonie.
Na škůdce a choroby použijeme ošetření: Přezimující škůdci na
dřevinách - Eleoekol, Foliol. Kadeřavost broskvoní – Delan 750 SC,
Dithane DG, Kuprikol 50, Syllit 65, Sulka. Roztočník jahodníkový Basudin 600 EC, Sumithion 50 EC. Vrtule mrkvová – Basudin 10 G.
Padání rostlin u zeleniny – Previcur 607 SL, Benlate, Supresivit.
Desinfekce půdy – Basamid granulát. Slimáci, plži – Feramol,
Wanish slug pellets, Mesurol 50 WP. Puklice na pokoj. rostlinách –
Savel.
Duben je vhodný i pro výsev hrášku, červené řepy a také je to pravý
čas pro výsadbu raných brambor, které jsme si ovšem předtím
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nechali v teplíčku nějaký týden naklíčit a nadále jim na záhoně
zajišťujeme teplo netkanou textílií. Ti, kdo mají na svých
zahrádkách foliáčky, skleníky či pařeniště, mohou už sázet
předpěstované rajčatové keříčky, papriku, lilky či okurky nebo
vysévat bazalku. Z loňské zkušenosti doporučuji mrkev a právě
zasázenou cibuli přikrýt netkanou textilií, která zajišťuje teplo a
navíc chrání před napadením plísní. Cibule se po celou sezonu už
nezkroutí. Rada kuchařinkám – vysejte si do truhlíčků bazalku a
další bylinky – budete mít stále čerstvé.
L. Groh

HLEDÁME správce pro Turistickou ubytovnu Kamenec,
Boženy Němcové 148, Teplice nad Metují.
Bližší informace podá předsedkyně TJ Slavoj Mgr. Anna
Válkyová, tel. 604386763,
e-mail : zspr@teplicenm.com; march.venus@tiscali.cz
Informace o dění v TJ najdete na www.tjslavoj.unas.cz
Výbor TJ Slavoj Teplice n/M

Domácí fotbalová utkání
24.3. SO v 14.00 h. “B” - V. Poříčí “B”
31.3. SO v 10.30 h. “Ž” – Police n. M.
7.4. SO v 9.00 h. turnaj přípravky
v 16.00 h. “B” – Ruprechtice
14.4. SO v 16.30 h. “A” – Ohnišov
15.4. NE v 14.00 h. “B” – Martínkovice
22.4. NE v 10.30 h. “Ž” – N. Město “B”
1.5. ÚT v 10.30 h. “Ž” – Machov
5.5. SO v 10.30 h. “Ž” – Martínkovice
v 17.00 h. “A” – Č. Meziříčí
8.5. ÚT v 9.00 h. okresní výběry U – 12
9.5. ST v 17.00 h. “Ž” – N. Město “C”
13.5. NE v 14.00 h. “B” – Heřmánkovice
15.5. ÚT v 17.30 h. “B” – Velká Ves
19.5. SO v 9.00 h. turnaj přípravky
v 17.00 h. “A” – Babí
23.5. ST v 18.00 h. “Ž” – N. Město “C”
2.6. SO v 17.00 h. “A” – Dohalice
3.6. NE v 14.00 h. “B” – Otovice
9.6. SO v 10.30 h. “Ž” – Stárkov
16.6. SO v 17.00 h. “A” – Častolovice
17.6. NE v 14.00 h. “B” – Velká Ves
23.6. SO v 17.00 h. “A” – V. Poříčí “A”
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www.autoskola-fiedler.wz.cz
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.
27.3.2007
29.3.2007
Autoškola Fiedler s.r.o., Šalounova 87, Broumov
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