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KVĚTEN 2007
Rooseveltova 15

ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ
číslo 5
549 57 Teplice nad Metují
(491) 581207 , e-mail: mhff@teplicenadmetuji.cz
***

OZNÁMENÍ OBČANŮM !!
Městský úřad se všemi svými pracovníky přesídlil zpět
do své budovy v ul. Rooseveltova čp.15 a i přes drobné
dokončovací práce úřaduje v obvyklých prostorách a v
obvyklém čase.
Ing. Blanka Fichtnerová

***
Nechte své auto doma a jeďte s
námi na výlet !
Obecně prospěšná společnost Branka již třetím rokem realizuje
projekt
Cyklobusy
Kladským
pomezím
za
podpory
Královéhradeckého kraje, měst a obcí vyskytujících se na trase
cyklobusu. Každý víkend a o svátcích od 12.5. do 30.9. 2007 s
vaším jízdním kolem, nebo dáte-li přednost pěší turistice, s batohem
a pohorkami vás cyklobus dopraví do překrásných míst regionu
Kladské pomezí - do srdce Adršpašsko – teplických skal, Jestřebích
hor , Stolových hor k našim polským sousedům, nebo na Pomezní
boudy v Krkonoších. Vystoupit či nastoupit lze kdekoli na tras.
Možností k výletům se nabízí nepřeberné množství. V letošním roce
jsme prodloužili linku Hradec Králové – Adršpašsko-teplické skály
až do Krkonoš na Pomezní boudy. Cyklobus odjíždí z Teplic nad
Metují, nám v 8.50 hod. ( ze zastávky skály v 8.55 hod.).
Cyklobusu můžete využít i k návratu zpět domů. Příjezd do Teplic
v 17.55 hod. Doporučujeme použít cykloturistickou mapu
„Kladským pomezím na kole i pěšky …“ 1:100 000 nebo Orientační
mapu cyklotras KČT k dostání v informačním centru.Více informací
včetně jízdních řádů na www.kladskepomezi.cz
M. Venclová

LUKÁŠI BLAHOPŘEJEME !!
Pozvala jsem si do redakce TO studenta Lukáše Holmana
z Teplic nad Metují, aby se s námi podělil o své soutěžní
zážitky. Dne 10. května 2007 získal diplom za 1. místo
v krajském kole SOČ (Středoškolská odborná činnost) – obor
Ochrana a tvorba životního prostředí. A předtím i v okresním
kole získal první místo.

Lukáši, co je SOČ? Je to soutěž středoškoláků v řešení
odborných problémů v 17 vědních oborech. Soutěž probíhá
zpravidla ve čtyřech kolech formou soutěžních přehlídek, kde
soutěžící své práce obhajují.
Kde jsi se poprvé dozvěděl o této soutěži?
Poprvé jsem se o ní dozvěděl ve škole. Ve třetím ročníku
jsme si vybírali téma ročníkové práce, jejichž obhajoba je
součást maturity. Ty nejlepší práce poté reprezentují školu na
sočce.
Proč jsi si vybral obor Ochrana a tvorba životního prostředí?
Studuješ strojní průmyslovku - jak se to slučuje?
Nechtěl jsem dělat práci na žádný z technických předmětů,
proto jsem si zvolil chemii a naše učitelka mi nabídla toto
téma. Jsem na technickém lyceu, což je takové technické
gymnázium, proto ani tato témata nejsou ojedinělé.
Jak dlouho se této soutěži věnuješ, jak probíhá - (pár
informací o soutěži, aby si čtenáři udělali přehled - písemné
zkoušky, ústní atd.)?
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Na práci dělám od září 2006 a dokončil jsem ji letos v dubnu.
Celá soutěž má dvě části. V té první je 5 až 10 minut na
stručné představení práce, její cíle a výsledky. Druhá část je
diskuze, kde autor odpovídá na otázky odborné komise a
ostatních přítomných.
Řekni nám , byl velký rozdíl v obtížnosti, mezi okresním
kolem a krajským?
Ten rozdíl byl obrovský. V okresním kole panovala dalo by si
říci až domácí nálada a byla tam přívětivá komise.
V krajském kole byla znát obrovská rivalita. Komise byla
skutečně přísná, diskutovala i o sebemenších drobnostech.
Nebylo se čemu divit, když její předseda bude i předsedou
komise v celostátním kole.
Poradíš případným zájemcům o soutěž, kde se mají přihlásit ve škole nebo na internetu ?
Jsou možné oba způsoby. Ve škole je to podstatně jednodušší,
protože na každé by měl být učitel, který má tyto soutěže na
starost. Nejdůležitější však je získat pro téma své práce
dobrého konzultanta.
Jaké jsou tvé plány po maturitě?
Tak v první řadě jsou to přijímačky na Přírodovědeckou
fakultu UK, a potom je to celostátní kolo SOČ, které se bude
konat 15.-17.6. v Prostějově. Potom už se těším na prázdniny
s přítelkyní.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně štěstí v další soutěži. MJ
*************************************************

2

Kino Teplice nad Metují

Přehrávka teplických žáků ZUŠ
Broumov
V pondělí 11. června 2007 v 16 hodin
Vstupné dobrovolné

APRÍLOVÁ OSMIČKA NA HORSKÝH KOLECH
Celkem 173 závodníků a závodnic na horských kolech, mezi
nimiž bylo také několik Poláků, se sjelo v neděli 22.dubna do
Teplic nad Metují, kde místní sportovní klub REDPOINT
s finanční podporou Města Teplice nad Metují a ve spolupráci
s místním Infocentrem uspořádal již 14.ročník veřejného
závodu horských kol s názvem APRÍLOVÁ OSMIČKA.
Závod otevíral třídílný seriál Pohár Broumovska, kam dále
patří broumovská Bike kostka (10.6.) a polická Velká cena
(26.8.).
Pořadatelé připravili technicky náročný 5,5 km dlouhý okruh
s 200 metrovým převýšením, vedoucí kolem Lysého vrchu se
startem a cílem před sportovní prodejnou Redpoint.
V pravé poledne za slunečného počasí odstartoval hlavní
rozhodčí Josef Havlíček závod žákovských kategorií na 4km.
Mezi mladšími žáky byl nejlepší Dominik SÁDLO (SK BP
LUMEN Úpice) a ze stejného klubu byla i vítězka mladších
žákyň Jana ADÁMKOVÁ. Teplický Petr Kleiner obsadil
5.místo. Za SK CYKLOTEAM Broumov startoval vítěz
starších žáků Matěj HEJNYŠ i vítězka starších žákyň Daniela
ČERNÁ.
V jednu hodinu se vydali na trať kadeti, kadetky, ženy a
hobíci, které čekaly 3 okruhy (16,5 km). Jako první projel
cílem vítěz kategorie muži-hobby Damian BLACHNIK (AZS
INTERSPORT TEAM), teplický Matěj Bitnar vybojoval 7.
místo a vítězem mezi kadety byl Karel HNÍK (KC
KOOPERATIVA Jablonec n.Nisou). Ženy vyhrála Ilona
BUBLOVÁ (ROCK MACHINE CYKLOMAX) před
vítězkou
kadetek
Markétou
SLÁDKOVOU
(SK
CYKLOTEAM Broumov).
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Mezi startujícími do hlavního závodu na 4 kola (22km) stálo
několik vítězů předcházejících ročníků (Doležal, Žilák a
Sulzbacher) a několik dalších, kteří si na vítězství teprve
brousili zuby (Vokrouhlík, Bubílek, Hornych). Cílovou pásku
proťal jako první Tomáš VOKROUHLÍK (ČS MTB) před
druhým Alešem Kestlerem a třetím Michalem Vlčkem.
Místní dřevorubec Franta Žilák po pádu v prvním okruhu
dojel po stíhací jízdě na pěkném 5.místě. Juniory vyhrál
Jakub ŠILAR (SK Žamberk TESSUTI SPORT), masters 1
Petr SULZBACHER (KHS.CENYTISKU.CZ) a masters 2
Tomáš ČADA z pořádajícího týmu REDPOiNT PEARL
iZUMi.
Sportovní nedělní odpoledne uzavřel závod mladších
minižáků a minižákyň, kde Teplice reprezentovali pouze
Karolína Thérová s tatínkem, kteří skončili na 3.místě.
Úplnou tečkou byl závod starších minižáků a minižákyň, kde
se již závodilo bez doprovodu rodičů a bez teplického
zastoupení.
Poté následovalo slavnostní vyhlášení výsledků, kde pamětní
a věcné ceny předával osobně místostarosta Jiří Kohl. Celou
akci komentoval moderátor Tomáš Chejn, zdravotní zajištění
měla na starost Petra Hajpišlová a dobrovolné zdravotnice
teplického červeného kříže společně s DZS Broumov.
Všichni startující dostali horalské trubičky od Tomáše Janáka
a vodu Toma od General Botlers – Pepsi Cola. Z místních
podnikatelů akci také podpořili Jobi design a Večerka paní
Duškové.
Pořadatelé děkují všem, kteří se podíleli na zajištění a
podpoře této již tradiční sportovní akce.
Tomáš Čada – ředitel závodu

ŠKOLA  Turnaj v malé kopané
Ve čtvrtek 26.4. se dvě naše školní fotbalová mužstva z prvních
až pátých tříd zúčastnila fotbalového turnaje Mc Donald
v Broumově. Mužstvo složené z žáků první až třetí třídy jelo
reprezentovat naši školu poprvé a vůbec si nevedlo špatně. V turnaji
si vybojovalo krásné třetí místo. Mužstvo složené ze žáků 4. a 5.
třídy trochu doplatilo na nepříznivé rozlosování zápasů a obsadilo
5.místo. Všem našim malým fotbalistům děkujeme za reprezentaci
naší školy.
Za ZŠ Libuše Hažmuková

ČARODĚJNICE PŘILÉTLY NA HORNÍ TEPLICE
V podvečerních hodinách 30.4. opět přilétly čarodějnice na Horní
Teplice. Počasí přálo, nejen čarodějnice předvedly své hábity a rej.
Hustě zastoupená
čarodějnická omladina si osvěžila své
kouzelnické schopnosti ve skoku v pytli, hodu koštětem do dálky a
kouzelnými míčky na cíl. Drobné pamlsky odměnou za krásné
masky (které byly všechny!) podpořilo finančně i zastupitelstvo
města.
Osadní výbor děkuje za bohatou účast nejen kouzelnickému
pronárodu, ale i jejich doprovodu a v neposlední řadě všem, kteří se
na již poměrně náročné práci podíleli.
Jiří Malík, Osadní výbor Horní Teplice
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*************************************************
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 21. dubna 2007 si řekli své “ANO” v Teplicích nad
Metují pan Jiří Voříšek a slečna Andrea Záveská.
Novomanželům přejeme hodně štěstí!
*************************************************
Na sobotu 30.6. připravujeme pro Vás tradiční divadelní
představení na Kačeří v Lachově.
Letos se bude hrát kabaret Jiřího Suchého: „Na Pořičí
dítě křičí “,( aneb jak pan Půlpán z Pyšel do Prahy
přišel a co tam všechno slyšel.). Plánovaný začátek
20h 30 min.Také budou doprovodné akce, ohňostroj a
živá hudba. Srdečně zveme.
-------------------------------------------------------------------------KNIŽNÍ NOVINKY
Conradi Petr: Hitlerův pianista (Kniha vypráví příběh
člověka rozpolceného svou loajalitou vůči dvěma
nesmiřitelným odpůrcům. Byl to muž, který se těšil důvěře
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„vůdce“ i F.D.Roosevelta, muž s jedinečným celosvětovým
rozhledem).
Preece Steven: Mezi mariňáky (Autor byl příslušníkem
přepadového oddílu britské námořní pěchoty a ve své knize
líčí tvrdý, a mnohdy až šokující život u této elitní vojenské
jednotky).
Khady: Zmrzačená (Rituální obřízka malé holčičky, ale i další
život v duchu prastarých tradic, které nedbají na lidská přání
a v nichž je žena pouze figurkou. Provdání za neznámého
příbuzného do Francie pomohlo nakonec hrdince najít
odvahu k tomu, aby promluvila.
Hercíková Iva: Možná ho najdeš na ulici (Povídky přiblíží
svět od New Yorku a Floridy až po malou vesničku v Brdech.
Autorka laskavě, s lehkou ironií a novým pohledem na svět
zachycuje křehkost lidských vztahů, ale i důležitost lásky ke
zvířatům a přírodě).
Černá sanitka a jiné děsivé příběhy (Folklor není pouze
záležitostí minulosti, ale v podobě současných pověstí žije i v
moderní společnosti. S těmito příběhy se můžete setkat
prakticky denně: v práci, při rodinných setkáních či v
hospodě.
Coelho,Paulo: Čarodějka z Portobella (Athéna, jako
adoptivní dcera zámožného libanonského podnikatele,
přesídlí s rodinou do Londýna . Stále myslí na ženu, která jí
dala život a vydává se ji hledat do Rumunska. Cesta nás však
nikdy nezavede jen tam, kam jsme chtěli jít).

3. regionální zahrádkářská výstava v Teplicích
nad Metují.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
v Teplicích nad Metují pořádá ve spolupráci s územní radou
ČZS v Náchodě a Městem v Teplicích nad Metují okresní 3.
regionální zahrádkářskou výstavu ve dnech 31. srpna – 2.
září 2007. Výstava se bude konat v základní škole a v parku
mezi fotbalovým hřištěm a školkou.
Na výstavě budou expozice zahrádkářských organizací
okresu Náchod, specializovaných organizací citrusářů,
kaktusářů, bonsajistů, květinářů, organizací myslivců, včelařů
a rybářů. Neméně zajímavé budou expozice řezbářů.
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Shlédnete ukázky prací na kolovrátku, ručním stavu,
košíkářů, foukání skla, drátkování, zdobení perníčků. Uvidíte
při práci řezbáře ovoce a zeleniny s možností zakoupení jeho
výrobků. Budete si zde moci prohlédnout drobnou zahradní
techniku a určitě Vás zaujmou ryby v jezírku. Pro děti bude
připraven dětský herní koutek. Po celou dobu výstavy Vám
bude k dispozici zahrádkářská poradna vybavená počítačem,
kde zájemci obdrží na svůj dotaz o chorobě či škůdci
vytištěnou radu včetně barevného vyobrazení. V soutěžích o
nejhezčí dětský obrázek, exponát či expozici budete
rozhodovat Vy i odborná porota. Součástí výstavy budou
zahrádkářské přednášky s projekcí.
V parku stánkový prodej zahrádkářských potřeb a rostlin,
bude zde předvádět své umění řezbář motorovou pilou a
řezbáři ovoce a zeleniny. V sobotu 1. září výstava
historických vozidel. Projížďky na jezdeckých koních a
v kočáře. Bohatý bude i hudební program, mimořádné
setkání při besedě v kině od 15 hodin s ing. Duškovou a
panem Kopřivou známými z televizního Receptáře –
„Zahrada známá – neznámá. V neděli 3. září odpoledne
předvedou své umění modeláři s dálkově ovládanými modely
na špičkové úrovni. Samozřejmě bude pamatováno i na
možnost Vašeho občerstvení, nákupu perníků, trdelníků,
koření, keramiky apod. Výstava bude otevřena denně od 8 do
18 hodin v neděli pak do 17 hodin. Všude bezbariérový
přístup.
Obracíme se na všechny příznivce, aby s tímto termínem
počítali a připravili exponáty. Uvítáme všechny výpěstky, ale
dekorační předměty.
Groh Luděk, řed. výstavy Čáp František, předseda ZO ČZS
Český zahrádkářský svaz Základní organizace
Teplice nad Metují pořádá výlet
Beskydy - obec Morávka - penzion „U přehrady“
sobota – 9.6.2007, odjezd Teplice n.M. nám. 04.30hodin
neděle - 10.6.2007, příjezd cca 19:00 - 20:00 hodin
Ceník : člen 700,-Kč, jeden rodinný příslušník člena 800,-Kč,
ostatní 900,-Kč
(cena zahrnuje dopravu, ubytování , opékání kýty, snídaně)
Bohatý program :( případné vstupné není v ceně zájezdu )
sobota
- Alpinium Dolní Lomná (Frýdek Místek)
- individ. turistika po okolí přehrady Morávka ( Lysá hora
atd.)
- možnost koupání ve vyhřívaném bazénu, minigolf
- večer opékání kýty - posezení s hudbou
neděle
- Arboretum Bílá Lhota
- hrad Bouzov
- vápencové jeskyně - Javořičská a Mladečská .
Zájemci se mohou přihlásit:
od 12.5.2007 do 25.5.2007 v obuvi u Fiedlerů ,
potom na tf. čísle 606545464 – př. Čáp
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DANONE CUP v Teplicích nad Metují
Sloupek zahrádkářů
Ochrana rostlin je důležitá v polovině května, kdy je třeba udělat
druhý postřik proti houbovým rostlinám. Na mšice postačí např.:
Mospilan. Neodkládejte postřik jahodníku proti plísni šedé
/Botryotinia fuckeliana/. Ani angrešty a rybízy neopomeňte
prohlédnout a podle potřeby je ošetřete např.:Discus.
V případě neplodnosti např.: po zmrznutí květů, uděláme průklest
peckovin již nyní. Jahodník mělce okopejte, zbavte plevelů, podle
potřeby zalijte a přihnojte minerálními hnojivy nebo dobrým
kompostem. Také prokypřete půdu okolo keřů do hloubky 5 až 10
cm
a
posekejte
trávu
v
meziřadí.
Na raně kvetoucích dřevinách - zlatice, sakury,dříny, šácholany, pak
i šeříky/ odstraníme usychající květenství dříve, než začnou prorůstat
novými výhony. Přistřihněte živé ploty z listnáčů i jehličnanů.
Vysadíme letničky a loňské dvouletky ošetříme. Z bylinných řízků
můžeme množit některé okrasné keře - trojpuk, pustoryl, vajgélie,
skalníky, tavolíny, dříny, štědřence a další.
Červnem
končí
jaro
a
začíná
léto.
Situace je hodně závislá na vývoji počasí. Červen je měsícem
prvních úrod ovoce, ale také obdobím nástupu vyšších teplot a
bouřkových dešťů. Intenzivně větráme skleníky a fóliovníky, za
teplého počasí je necháme otevřené i v noci. Pravidelně sekáme
trávníky, podle potřeby je přihnojujeme a zavlažujeme. Rostlinky
potřebují v čase vysokých teplot zase hodně vody. V tomto období
hospodařme správně s vodou, zalévejme tam, kde je to nutné.
Dozrávají první ovocné druhy, třešně, začíná se vybarvovat angrešt,
rybíz a maliny. Plody jahod sklízíme postupně, nejčasněji ve
třídenních intervalech, a pravidelně odstraňujeme plody napadené
plísní, abychom omezili její šíření. Ovocné stromy dávají tušit příští
úrodu, i když stále padají neopylené plody. U dobře odkvetlých
jabloní a hrušní s bohatou násadou nezapomeneme na ruční probírku
plůdků v době, kdy mají průměr okolo 1,5 cm -ponecháváme odstup
8 až 10 cm, u velkoplodých odrůd asi 12 cm, která výrazně zlepší
kvalitu ovoce. Podle potřeby opakujeme ochranný postřik proti
chorobám a škůdcům, stromy můžeme přihnojit. Půdu okolo stromů
často plečkujeme nebo okopáváme – na malých plochách platí, že
nejlepším herbicidem je motyka. Větve zejména tvarovaných stromů
zbavujeme předčasných a konkurenčních výhonů, upravujeme jejich
zahuštění a současně je tvarujeme. Je období sklizně třešní –
zužitkujeme je čerstvé, část konzervujeme na zimu.
Rajčata opatříme kolíky, odstraníme vedlejší výhony a vyvážeme je,
okurky navedeme na oporu a zkrátíme jim postranní výhony.
Pokračujeme s postupnými výsevy pozdní mrkve, keříčkových
fazolů, salátové řepy a jiných. Na výsevný záhon vyséváme k
získání sadby rané kedlubny a kapustu pro podzimní sklizeň.
Zelenina, zejména košťálová, vyžaduje časté přihnojení, aby rychle
rostla a zůstala křehká. Musíme také provést ochranu proti
housenkám,
mšicím,
plísním.
Záhony překvapují barevnými kombinacemi, kvete mnoho
oblíbených keřů. Odstříháváme odkvetlá květenství např. na šeříku,
okrasné záhony uvolňujeme od cibulí tulipánů a narcisů, vysazujeme
další letničky, dvouletky, záhony doplňujeme i podzimními
květinami. Upravujeme keře, vyšší trvalky přivazujeme k opěrám, na
konstrukce vysazujeme nové výhony popínavých růží. Růže po
prvních květech musíme přihnojit, aby dále dobře kvetly. Pečlivě
dbáme na přihnojení a zálivku květin v okenních truhlících. L.Groh
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Komise mládeže krajského fotbalového svazu Hradec Králové
pořádá každoročně svoukolový turnaj okreních výběrů žáků různých
věkových kategorií. Organizací jarního kola tohoto turnaje v
kategorii do 12 let byl pověřen fotbalový oddíl TJ Slavoj Teplice
n.M. V úterý 8.5.2007 se na místním hrišti sešly fotbalové výběry
okresů Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov n.K. A Trutnov,
aby spolu sehrály turnaj systémem každý s každým. Od 8,30 do
18,00 hod. byl k vidění velmi zajímavý fotbal a na první pohled bylo
zřejmé, že se jedná o výběry těch nejlepších.
Teplické kolo a celý turnaj vyhrál suverén – výběr okresu Hradec
Králové. Obdobné turnaje do 13 a do 14 let probíhaly souběžně v
jiných městech. Turnaj 10 a 11tiletých jsou pak odehrávány v
tělocvičnách, a jsou tudíž podchyceny fotbalové talenty v celém
spektru
žákovského
fotbalu.
Zorganizovat takovýto celodenní turnaj není maličkost, ale náš
fotbalový oddíl se ukázal ve velmi dobrém světle, a i přes nepříliš
zdařilé počasí proběhl turnaj hladce s nadprůměrnými fotbalovými
výkony. Poděkování tak patří členům fotb. oddílu p. Borůvkovi,
Patzeltovi, p. Fichtnerové a dalším, místní organizaci ČČK za
zajištění zdravotnické služby, pohostinství Na hrišti za tradičně
kvalitní celodenní občerstvení a restaurantu Vojtěch za zajištění
oběda pro všechna družstva.
Za TJ Slavoj Milan Ulrich

PRODÁM
- trekkingové dámské kolo v dobrém stavu
- dámské kolo “skládačka”
Ceny dohodou. Volejte tel. č.: 604 175 928

POJÍZDNÁ PRODEJNA Z POLSKA
Od 25.5.2007 bude každý pátek v našem městě jezdit
pojízdná prodejna. Sortiment bude obdobný, jako v polské
prodejně v Polici nad Metují.
Pojízdná prodejna pojede po této trase:
Lachov – u bývalé zvláštní školy
Bohdašín – autobusová zastávka
Teplice nad Metují – parkoviště u pošty
Horní Teplice – bývalá otočka autobusu
Zdoňov – u bývalé prodejny Jednoty
Zdoňov – otočka autobusu (u Horáků)

9.00 – 9.30
10.00 – 10.30
11.00 – 12.00
12.00 – 12.30
13.00 – 13.30
13.30 – 14.00

PŘENECHÁM
zahrádku s chatičkou v kolonii nad zastávkou.
Volná od podzimu. Cena dohodou.
Volejte na tel. č.: 606 960 732
PRODÁM GARSONKU
V MEZIMĚSTÍ. Tel.: 606 320 977
KOSMETICKÉ SLUŽBY MARTEČÍKOVÁ
Teplice nad Metují, tel. : 606 751 586
Nabízím:
• kompletní kosmetické ošetření pletí kosmetikou FOR
LIFE přímo u zákazníka
• masáž obličeje a dekoltu
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•

mikromasáž očního okolí
masáž rukou
parafínový zábal na ruce
PŮJČKY PRO ZAMĚSTNANCE,
DŮCHODCE i ženy na MD,

PODNIKATELE I ŽIVNOSTNÍKY
info. tel. 724 224 960 nebo uvery@lspro.cz
IČO: 61860069

I komposty budou mít svou „miss“
Královéhradecký kraj podpořil akci Občanského sdružení Ekodomov
nazvanou „Bioodpad, živá hmota pro nový život“, jejíž součástí je
druhý ročník soutěže „Miss kompost 2007“. Občané
Královéhradeckého kraje mají možnost přihlásit své komposty do
soutěže a získat zajímavé ceny.
Občané Královéhradeckého kraje se mohou zapojit do republikové
soutěže o „nejhezčí“ kompost nazvanou „Miss kompost“. „Stačí
zaslat fotografie kompostu, jeho míry, tedy výšku, šířku, délku a
„jídelníček“, složení, připojte i krátkou historku spjatou s tvorbou či
„chováním“ kompostu,“ upřesnila podmínky soutěže projektová
manažerka sdružení Ekodomov Alena Přibáňová.
Smyslem soutěže je podpořit domácí kompostování a zvýšit
povědomí občanů o bioodpadech a možnosti jejich dalšího využití.
„Bioodpad tvoří zhruba čtyřicet procent směsného komunálního
odpadu, což považujeme za jeho významnou část. Snažíme se
občanům kraje tuto problematiku přiblížit nejen vzdělávací formou,
ale i zábavnou, proto jsme podpořili soutěž Miss kompost“, řekl nám
referent odboru životního prostředí Královéhradeckého kraje ing.
Václav Kalousek.
Příspěvky do soutěže zasílejte na adresu soutez@ekodomov.cz
do patnáctého června. Slavnostní vyhodnocení proběhne
dvacátéhopatého srpna v Českých Budějovicích v rámci výstavy
„Země Živitelka“. Podrobnější informace naleznete na stránkách
projektu www.cistykraj.cz nebo na www.ekodomov.cz.

FINANČNÍ PŮJČKY
PRO
ZAMĚSTNANCE,DŮCHODCE,podnikatele
i
ženy na MD. Již od 6000,-Kč
bez
ručitele,
poplatku
předem
PRO
PODNIKATELE od 30000,-Kč do neomezené
výše i když nevykazujete zisk

Kontakt:na tel.723064229,www.profireal.cz
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 )
CHORVATSKO - ostrov Pag - kemp Straško
Cena pobytu : 3.300,-Kč za osobu
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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

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.
29.5.2007
31.5.2007
Autoškola Fiedler s.r.o., Šalounova 87, Broumov
www.autoskola-fiedler.wz.cz

ROZPIS SLUŽEB stomatologické lékařské služby
Služba je zajištěna v době od 9.00 do 11.00 hodin.
Datum
Lékař
Tel. číslo
26.5. a 27.5.

MUDr. Vjačeslav Ogriščenko
ZS Veba-Olivětín 66, Broumov
2.6. a 3.6.
MUDr. Ladislav Růžička
Masarykova 30, Broumov
9.6. a 10.6.
MUDr. Daniel Blažek
17. listopadu 388, Police n.M.
16.6.a 17.6. MUDr. Jaroslava Neoralová
Horní 109, Teplice nad Metují
23.6. a 24.6. MUDr. Jan Kubec
17. listopadu 291, Police n.M.
30.6. a 1.7.
MUDr. Dana Kapitánová
5. května 14, Meziměstí

491 502 525
491 521 839
491 543 844
491 581 394
491 543 398
491 582 381
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