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LEDEN 2006
Rooseveltova 15

ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ číslo 1
549 57 Teplice nad Metují
(491) 581207 , e-mail: mhff@teplicenadmetuji.cz
Na závěr všechny zájemce o dovolenou zveme
REGIONTOUR a GO
do Informačního centra Teplic nad Metují, kde
Ve dnech 12. – 15.1. 2006 proběhl v Brně již 15.
si mohou vybrat tu nejlepší dovolenou z velkého
ročník mezinárodního veletrhu turistických
množství katalogů renomovaných cestovních
možností v regionech – REGIONTOUR a
kanceláří.
souběžně i 16. ročník mezinárodního veletrhu
Martina
průmyslu cestovního ruchu – GO. Veletrh, který se
Tauchmanová
proti předešlým letem přesunul na větší plochu,
***
Policie České republiky, referát cizinecké a
navštívilo více než 35 000 návštěvníků včetně
pohraniční policie Meziměstí
premiéra Jiřího Paroubka a dalších členů vlády.
Až na čtvrteční přerušení způsobené likvidací
UPOZORNĚNÍ
nástražné nálože v pavilonu V, na kterou upozornil
Dne 1.1. 2006 došlo ke změně při používání
anonymní telefonát, byl veletrh podnětným
občanských průkazů pro překračování státních
setkáním zájemců o cestování se zástupci
hranic na hraničních přechodech a turistických
organizací starajících se o rozvoj regionů, turistiky
stezkách.
a propagace turistických zajímavostí České
Na úseku státních hranic se Spolkovou republikou
republiky. Z doprovodného programu, který byl
Německo a Rakouskou republikou lze použít
připraven pro návštěvníky, nejvíce zaujalo
pouze OP se strojově čitelnou zónou.
vystoupení skupin Beatles Revival a Jumping
Na úseku státních hranic se Slovenskou
Drums.
republikou lze použít všechny typy platných OP,
Město Teplice nad Metují se prezentovalo již
tedy i ty bez strojově čitelné zóny. (OP bez strojově
tradičně v rámci expozice Kladského pomezí spolu
čitelné zóny ale neopravňují ke vstupu do dalších
s obcí Adršpach a městy Broumov, Ćervený
států z území Slovenské republiky).
Kostelec, Česká Skalice, Hronov, Jaroměř,
Na úseku státních hranic s Polskou republikou lze
Náchod, Nové Město nad Metují, Police nad Metují
na:
a Rtyně v Podkrkonoší. Celou expozici také
1. hraničních přechodech (s režimem malého
tradičně doplňoval a k ochutnávce svých produktů
pohraničního styku) a na přechodech určených
zval stánek náchodského pivovaru Primátor.
výhradně pro malý pohraniční styk lze použít
Propagaci Teplic nad Metují zajišťovala
všechny typy platných OP.
společnost TEPLICKĚ SKÁLY s.r.o.
2. přechodech na turistických stezkách použít
prostřednictvím informačního centra. Největší
pouze OP se strojově čitelnou zónou.
zájem byl stejně jako v uplynulých ročnících o
3. hraničních přechodech (kromě režimu malého
informace o ubytovacích kapacitách, pěších a
pohraničního styku) použít pouze OP se
strojově čitelnou zónou.
cykloturistických trasách v naší turistické oblasti a
o možnostech vyžití ve volnočasových aktivitách.
Na hraničním přechodu ve Starostíně,
Poděkování za pomoc přio kvalitní reprezentaci
v Otovicích a v Náchodě lze použít všechny
Teplic nad Metují patří Sdružení STĚNAVA, které
platné typy občanských průkazů. Na turistické
věnovalo horalské trubičky a společnosti
stezce Libná-Chmelsko Slaskie, Zdoňov-Laczna,
GENERAL BOTTLERS CR s.r.o. za zajištění
Ruprechtický Špičák-Lomnica, Janovičkypitného režimu.
Gluszyca Górna je možné překračovat státní
hranici pouze na OP se strojově čitelnou zónou.
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Policie České republiky, RCPP
Meziměstí

Zápis do prvního ročníku základní školy
Podle zákona 561/2004 Sb.(školský zákon),
§46,odst.1 vyhlašuje ředitel Základní školy a
Mateřské školy v Teplicích nad Metují zápis dětí
do první třídy
pro školní rok 2006/2007.
Zápis se uskuteční v budově Základní školy
v Teplicích nad Metují, Rooseveltova 106
dne 8.února 2006 v době od 13 do 17 hodin
Povinnost rodičů přihlásit dítě k zápisu
k povinné školní docházce platí pro všechny ,
jejichž děti se narodily v době od 1.9.1999 do do
31.8.2000.
S sebou je nutné vzít rodný list dítěte a
vlastní občanský průkaz.
Radim
Války, ředitel školy
Tříkrálová sbírka 2006
... dozněla poslední sloka. Rozhostilo se ticho mezi
dětmi a postavou muže v pološeru chodby malého
domku.“Pěkně jste to zazpívaly“,uslyšely. Králům i
doprovodu se očividně ulevilo. Po 7 hodinách
koledování byly již unaveni.
Na Tři krále nebo den poté vyšlo celkem 10
skupinek dětí s doprovodem dospělého po Dolních,
Středních, Horních Teplicích, Kamenci, Dědově,
Lachově, 2 skupinky po Zdoňově, Horním
Adršpachu a v Bohdašíně se podařilo obejít jen pár
domů.
Ještě jednou děkuji všem králům a doprovodům a
všem, které jsme potkali, za úsměvy, povzbuzení,
koledu a příspěvek. Ti, kteří cítili nutnost nám
sdělit své názory či nespokojenost, nechť najdou
klid ve svém srdci. Zlo je určeno k zániku , dobro
je věčné.
Příští rok přijdeme znovu připomenout putování
Tří králů za Betlémskou hvězdou a umožnit Vám,
rozsvítit si srdce dobrým skutkem a pomoci
bližním.
Hanka Mertlíková
Tříkrálová sbírka v Teplicích nad Metují a
okolních obcích vynesla 23. 106,50 Kč a
v Adršpachu vynesla 4 172,50 Kč.
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NĚCO O PARKU
V poslední době se někteří občané zajímají o stav
a budoucnost městského parku u hřiště TJ. Jsou i
takoví, kteří svůj zájem dokonce podpořili určitou
finanční částkou. Děkujeme.
Hlavně jim, ale pro informaci i ostatním
občanům můžeme sdělit, že osud a stav parku je
předmětem již konkrétních jednání a kroků. Kromě
toho, že travnaté plochy jsou díky nakoupené
technice pravidelně udržovány, chceme se zaměřit
také na zkvalitnění stavu dřevin. V současné době
je u odborné firmy ing. Topinky z Jaroměře zadáno
zpracování inventarizace stromů a keřů a následně
návrh ozdravného opatření. V praxi to znamená, že
v jarních měsících, po olistění těchto dřevin,
posoudí firma stav a význam jednotlivých kusů,
provede jejich specifikaci a rozhodne o způsobu
opatření – zda a jak prořezat, co pokácet a nahradit,
či dosázet a rozšířit některé porosty. Nedílnou
součástí projektu bude rozpočet nákladů na
realizaci. Podle jeho výše bude zastupitelstvo města
rozhodovat, zda úprava parku proběhne naráz, nebo
bude rozdělena do etap. Domníváme se, že některé
práce by mohly proběhnout již v období
vegetačního klidu na podzim tohoto roku.
Tolik k zeleni. Nutno však dodat, že žádný
zahradní architekt, dendrolog ani arboretista nám
neporadí, jak v upraveném parku naučit některé
občany a občánky používat odpadkové koše,
uklízet po svých psech, nedělat z altánu hospodu.
To už je více, či méně na každém z nás.
Oldřich
Schejbal,
vedoucí
Technických služeb
Spojení nemocnic Náchod – Broumov - Opočno
Od 1.1.2006 byly k Oblastní nemocnice
Náchod a.s. připojeny dvě menší nemocnice –
Broumovská nemocnice a.s. a Opočenská
nemocniční a.s.. Oblastní nemocnice Náchod a.s. se
tak stává největší nemocnicí Královéhradeckého
kraje s 833 lůžky, tisícem zaměstnanců a působící
na území dvou okresů.
Tomuto
několikaměsíční

spojení
předcházela
intenzívní příprava vedení
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jednotlivých nemocnic a Královéhradeckého kraje
a to jak po právní, tak také po provozní stránce.
Broumovská
nemocnice
byla
stoprocentně
vlastněna Královéhradeckým krajem, Opočenská
nemocniční a.s. byla zcela soukromou nemocnicí
s cca 100 akcionáři.
Samotné slučování je složitým provozním
projektem s významnými dopady do řízení a správy
jednotlivých nemocnic. Změny se týkají zejména
administrativního zázemí, netýkají se k datu
1.1.2006 zdravotnických provozů a oddělení.
Každý pacient tedy i po 1.1 2006 najde svého
lékaře i svojí ambulanci tam, kde se nacházela do
31.12.2005.
Tímto spojením získaly menší nemocnice
spolu se svými pacienty stabilního partnera a
nemusí tak dennodenně řešit samotnou holou
existenci. Oblastní nemocnici Náchod a.s. se zase
rozšířila spádová oblast, což jí umožňuje lepší
využití drahé infrastruktury, zejména přístrojů a
specialistů, ale také jednotlivých servisních
činností a administrativy.

Nová metoda léčby na kožní ambulanci
Kožní ambulance Oblastní nemocnice Náchod
a.s. v Novém Městě nad Metují pod vedením prim.
MUDr.Romanou Macháčkovou zavedla novou
metodu léčby zarůstajících nehtů na nohou.
Jedná se o tzv.“trubičkovou metodu“, kdy se
v místním znecitlivění na hranu nehtu zavede tenká
umělohmotná trubička, která s nehtem postupně
odrůstá a zabraňuje vrůstání nehtu pod nehtový val.
Není třeba tedy nemocný nehet strhávat. Výkon je
plně hrazen zdravotními pojišťovnami.
Ošetření je prováděno na objednání pouze po
předchozím vyšetření na kožní ambulanci v Novém
Městě nad Metují . Provozní doba na
dermatochirurgickém sálku je následující :
úterý 9:00 - 11:00 hod 13:00 – 15:00 hod
pátek
13:00 –
15:00 hod.
Na dermatochirurgickém sálku jsou prováděny i
další chirurgické výkony jako je odstranění
pigmentových
znamének,
zhoubných
i
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nezhoubných kožních nádorků a další kosmetické
výkony (např. peeling ovocnými kyselinami
k léčbě akné, pigm.skvrn v obličeji).
Provozní doba kožní ambulance v Novém
Městě nad Metují je následující :
pondělí 7:15 – 11:30 hod. 13:00 – 15:00 hod.
(aplikace kožních testů)
úterý
7:15 – 11:30 hod. 13:00 – 15:00 hod.
středa
9:30 – 11:30 hod. 13:00 – 15:00 hod.
čtvrtek 7:30 – 11:30 hod.
13:00 – 15:00 hod
(pouze dětská kožní
ambulance)
pátek
7:15 – 11:30 hod.
Kontaktní telefon na kožní ambulanci Oblastní
nemocnice Náchod a.s. v Novém Městě nad Metují
je 491474241.
Ing.
Josef
Šimurda,
ředitel
nemocnice Náchod
Poděkování
Děkuji slečně Martině Tauchmanové, že mi
umožnila v prostorách Infocentra uspořádat
vánoční výstavu “Staročeské Vánoce”. Poděkování
patří i p. Jirmannové a návštěvníkům – především
návštěvnicím, které se přišly podívat a na chvíli
zapomenout na vánoční shon.
Přeji všem hodně zdraví, štěstí a pohody a těším se
na Vás při setkání na Velikonoční výstavě.
Poznámka jedné návštěvnice: “ Je dobré, že se
oprašují staré zvyky”.
Anna Tůmová
OHLÉDNUTÍ
Již podruhé uspořádala ASPV Slavoj ve spolupráci s Městem
Teplice nad Metují “Silvestrovský vejšlap” rodičů s dětmi. Jak je u
této akce dobrým zvykem, nejednalo se o pouhou procházku. Tým
dětí bojoval s týmem rodičů o body při plnění nejrůznějších
soutěžních úkolů (“morseovka”, hod na cíl, veršování na zadané
téma, azimut apod.)
Rodiče přistupovali k soutěžnímu klání s plnou vážností. Vycítili
totiž příležitost ukázat svým dětem, že umí víc než jen rozkazovat a
zakazovat. A o to šlo především, proto si posezení s pohoštěním
zasložili všichni, ne jen vítězové.
Jeden ze soutěžních úkolů byl vymyslet básničku na slova : “sníh,
Vánoce, bílý”. A posuďte sami snažení soutěžních družstev.
Rodiče:
“Padá, padá bílý sníh, pojedeme na saních.
Už nastaly dlouhé noce, těšíme se na Vánoce.
Vánoce jsou tady, rozdáme si dary.
Usmějem se na sebe jak nám tady hezky je.
Dřevo praská u krbu, hřejeme se pospolu.
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Nový rok nám přichází, kéž bude bez nesnází”.
Děti:
“Na Vánoce padá bílý sníh, musím jít lyžovat, abych to stih.
Rychle jít lyžovat, než nám sníh roztaje,
nemůžu sedět celý den u čaje.
Snowboardisti jsou celí bílí,válí se na zemi každou chvíli.
Lyžaři padají jenom trochu, protože mají sílu jako pět hrochů.
Sáňkaři jezdí o sto šest, jezdí jim to dobře, všechna čest”.
Snad se příštího “Silvestrovského vejšlapu” zúčastní větší počet
rodičů či prarodičů s dětmi a vnoučaty, abychom si užili ještě více
legrace. Vždyť kdo si hraje nezlobí a taková vycházka po Vánocích
jistě nikomu neuškodí.
Ilona Novotná

***
PROJEKT CORVUS
Projekt Corvus je činnost skupiny lidí podílejících se na vybudování
naučně-výchovné trasy v oblasti Dědov, Lachov, Česká Metuje,
Žďár nad Metují. Tato trasa má sloužit k ekologické výchově,
k zvýšení zájmu o aktivní činnost v ochraně přírody, k poznání
historických, přírodních a architektonických zajímavostí dané oblasti
a v neposlední řadě též k zviditelnění a rozvoji regionu.
Projekt Corvus je zároveň první aktivitou navrhovaného občanského
sdružení Corvus, jenž si představují jako nepolitické demokratické
sdružení založené na principy Listiny základních lidských práv a
svobod člověka.
Název projektu i sdružení vychází z latinského názvu krkavce, který
má symbolicky znázorňovat okolí stolové hory Ostaš a zároveň má
být ve znaku tohoto sdružení.
Do projektu Corvus se může zapojit každý, kdo má upřímnou snahu
přispět fyzicky, duševně i materiálně a tím dopomoci k realizaci této
stezky.
Kontakt pro zájemce: 608 968 132
(volat vždy v sobotu 15:00 – 18:00)
nebo osobně: Hotel Bouda, Česká Metuje (vždy v neděli 18:00 20:00)
Bronislav Kujal

Kino Teplice nad Metují
FAERSKÉ OSTROVY
(přednáška s promítáním diapozitivů)
Čtvrtek 16.2. 2006 v 18 hodin
Zvou: Andrea Heřmánková, Radka Vlachová a
Jana Rutarová
Expedice získala cenu v soutěži WOA 2005
(Warmpeace Outdoor Adventure) vyhlašované
časopisem Outdoor magazín a firmou Warmpeace.
Vstupné dobrovolné
Informační centrum Teplice nad Metují Vás zve na výstavu
fotografií.

Krajinou rázně?
Výstava na okraj ochrany krajinného rázu na
Broumovsku.
18.01. – 28.02.2006
9.00 - 15.30 hod. (po-so)
Výstavní prostory Informačního centra Teplice
n/M.
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Výstava byla realizována díky podpoře MŽP ČR
v rámci programu
Zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti ŽP
a udržitelný rozvoj na regionální úrovni.
Co se dělo ve škole v prosinci.
V prosinci navštívil naší školu čert
s Mikulášem a andělem a rozdávali dětem
mikulášskou nadílku. Každému podle toho , jak
byl hodný. Tato trojice navštívila všechny třídy a
největší uznání sklidili ve třídách na prvním
stupni. O ztvárnění těchto postav se postarali žáci
deváté třídy a praktické školy.
K Vánocům na naší škole jsme připravili
vánoční dílny pro všechny žáky i děti z mateřské
školy. Při vánočních dílnách děti vyráběly dárky
pro vánoční jarmark, který se uskutečnil
v posledním týdnu před prázdninami. Vánoční
jarmark je příležitostí, kdy se děti mohou pochlubit
svojí prací nejen rodičům, ale i všem, kteří školu
v tento den navštíví. Návštěvníci mohou nejen
vidět ale i nakoupit dárky , které děti připravily.
Odpoledne bylo zpestřeno i kulturním programem.
První třída si připravila pohádku a na „schodech“
zpívali žáci z druhého stupně . Děti z mateřské
školy si ještě připravily vystoupení u betléma,
kde také vystupovali žáci ZUŠ, kteří se učí
v Teplicích. Na poslední den školy byl pro žáky
připraven dárek ve formě návštěvy filmového
představení „Anděl Paně“ v kině v Náchodě.
Dovolte mi, abych popřál všem hodně
klidu
a
pevné
zdraví
v tomto
roce.
Radim Války, ředitel
TANEČNÍ KROUŽEK V MEZIMĚSTÍ
Před Vánocemi jsme přijali milé pozvání od meziměstských
mažoretek. Vystoupili jsme v jejich vánočním pořadu. S námi jako
hosté vystoupily děti z Mateřské školy Vižňov. Mažoretkový sport
má v Meziměstí již dlouholetou tradici a na vystoupeních to také
bylo vidět. Děvčata ve věku od čtyř do čtrnácti let předvedla
perfektní výkony. Celé vystoupení bylo připraveno jako poděkování
mažoretek svým sponzorům. Také náš kroužek má své sponzory. A
my tímto děkujeme firmě p. Vavřeny a p. Théra za finanční podporu
našeho kroužku. Finanční prostředky použijeme na nákup nových
kostýmů a doufáme, že se co nejdříve v nich a s novou skladbou
předvedeme naší veřejnosti. Za taneční kroužek Libuše Hažmuková

Kultura v okolí:
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Česká Metuje: 28.1. ve 20 hod.- Kult. dům – Maškarní ples, hudba:
Music p. K. Matysky
Police nad Metují: 26.1. v 19 hod. – Kolárovo div. – Jiří Daněk,
Expedice Shisha Pangma 2005 -beseda
Náchod: Galerie výtvarného umění – zámecká jízdárna + ochoz
27.1. - 19.3., otevřeno denně kromě pondělí 9-12 a 13-17 hod.
Jiří Šťourač – obrazy, kresby, ilustrace
Vladimír Šindler –Vysočina (obrazy, kresby, grafika)
Broumov: 11.2. v 15 hod. – Městské divadlo: Dobrodružství
Hastrmana Tatrmana – pohádkový muzikál, vstupné: 50,-Kč
11.2. ve 20 hod.- sál Střelnice – 3. Country bál , vstupné: 50,-Kč
17.2. v 19 hod.- Městské divadlo - Lucerna – div. představení,
vstupné: 60,-Kč
23.2. v 19 hod. – Městské divadlo – Z mého života, aneb show Báry
Štěpánové, vstupné: 130,-Kč
Adršpach: 11.2. ve 20 hod. – jídelna Siemens VDO – Hasičský ples,
vstupné: 50,-Kč, hudba: Modeus
Zdoňov: 18.2. v 15 hod. – Dětský karneval – Pension St. Florian
18.2. ve 20 hod. – Maškarní bál – Pension Sv. Florian
Šonov u Broumova: 28.1 ve 20 hod. – hostinec – Jiří Schmitzer
18.2. ve 20 hod. – hostinec – MCH Band

Teplice nad Metují :
16.2. v 18 hod. Faerské ostrovy – Přednáška
s promítáním diapozitivů
11.3. ve 20 hod. - XII. Společenský ples Města
Teplice n.M., Penzion Metuje, hudba: Poslední
pokus z Broumova, vstupenka s místenkou 50,-Kč
23.3. v 19.30 hod. – Někdo to rád horké – div.
představení polických ochotníků
29. 3. v 9.30 – Jak si princezna vzala draka pohádka
14. 4. v 18 hod. – Hubneme s Editou Sipeky –
beseda
19. 5. v 19.30 – Hrdý Budžes – představení div.
souboru z Ústí nad Orlicí
4.6. v 10 hod. – Čert a Káča – pohádka
------------------------------------------------------------------------Nové knihy
Tokarczuk Olga: Hra na spoustu bubínků (Povídky známé polské
autorky jsou různorodé v čase i příbězích. Jeden z hrdinů mluví o
„podivných věcech“, které zbystřují naši pozornost. Jsou to bubínky,
které nás udržují ve stavu bdělosti.)
Mac Bain Ed: Slyšte! (Vrátil se muž, který si říká Hluchý. Nejprve se
pomstil bývalé spolupachatelce a nyní připravuje další dokonalý
zločin. S celým 87.revírem hraje podivnou hru.)
Masin Barbara: Odkaz (Spor o odbojovou skupinu bratří Mašínů,
který dodnes rozděluje českou společnost, je sporem o charakter
národa. Dcera jednoho z tří přeživších se snaží o pravdivé podání
příběhu.
Zittlau Jorg: Snadno a rychle filozofem (Nedokážete rozlišit jednoho
antického filozofa od druhého? Nezoufejte! Knížka vám tyto
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veleduchy ukáže z jejich odvrácené strany. I filozofové jsou prostě
jen lidé.)
Podhorský Marek: Toulavá kamera (Cestovatelský magazín České
televize ukazuje naši zemi z té hezčí stránky, ať už prostřednictvím
společných toulek přírodou, výletů do historie, či návštěv u
šikovných lidí a zapálených nadšenců.)

Vážení Tepličtí
Podívejte se do svých knihoven, zda vám tam
nezůstala zapomenutá /nevrácená/ kniha
z Městské knihovny. Na tento rok připravujeme
revizi celého fondu Městské knihovny a uvítaly
bychom navrácení všech výpůjček trvajících
déle jak jeden měsíc.
Kdo nebude reagovat na tuto výzvu, bude
obeslán upomínkou za finanční náhradu.
Vážení Zdoňovští,
před několika roky byla ve Zdoňově otevřena
knihovna. V pěkném prostředí, s novým fondem
knih. Jenže čtenářů velmi málo a to byly na přání
dováženy i novinky.
Právě teď je nejlepší doba zasednout v teple k
dobrému čtení. Starat se o vás zkusí nová
knihovnice, paní Romana Kubová, která bydlí
přímo nad knihovnou.Ona sama vyvěsí
plakátky s výpůjční dobou. Na ni se obracejte s
každým konkrétním požadavkem /popřípadě přímo
na knihovnu v Teplicích n.M. na tel.č.491581444/
Dodáme životopisy hereček a zpěváků /i ten
Zemanův a Krejčířův/, knihy útlé, které před
spaním neublíží, knihy nejprodávanější /Šifra
mistra Leonarda, O čem sní muži, Toulavá
kamera/, literaturu faktů, cestopisy a thrillery pro
muže, novinky českých autorů /i ty zahraniční,
ověnčené cenami/, knihy o zahradničení i internetu
a samozřejmě ty milostné a romantické, které
vůbec nemusí být hloupé. Ty ani nekupujeme.
Vyžadujeme jen to, co všechny jiné knihovny.
Dodržovat řád. Knihy včas a v pořádku vracet.
Snad nám i vám tento nový pokus vyjde. Hlavně si
stále uvědomujte, že máte ve Zdoňově knihovnu.
H.Zápotočná
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SKI AREÁL KAMENEC
První studie umělého zasněžování sjezdovky na
Kamenci byla vypracována již v roce 1994. Celá
dlouhá léta tato akce nemohla být z různých
důvodů, především finančních zrealizována.
V roce 2003 jsme přišli se záměrem částečně
přebudovat a zlepšit podmínky pro lyžování
v Teplicích. Jednou z etap bylo vybudování
systému umělého zasněžování na celé sjezdovce.
Další část projektu zahrnovala rozšíření stávajících
tras a modernizaci umělého osvětlení svahu.
Záměr byl v roce 2003 předložen zastupitelstvu,
které s ním vyslovilo souhlas a podpořilo projekt
jako celek.
Více než dva roky trvalo než jsme byli schopni
vyřídit potřebnou legislativu k úspěšnému vydání
stavebního povolení.
Práce na díle byly zahájeny až v srpnu roku 2005.
Postupné vykácení přibližně půl ha lesa, terénní
úpravy,
pokládka
tlakového
potrubí,
elektrorozvodů, rekontrukce trafostanice, zhotovení
čerpací jímky, to vše mnozí sledovali s otázkou,
zda se toto vše stihne do začátku lyžařské sezóny.
Příznivé klimatické podmínky a výrazná pomoc
několika jednotlivců napomohla tomu, že jsme
mohli na 1. svátek vánoční přivítat první lyžaře.
Dík patří především vlastníkům pozemků, bez níž
by tato stavba nemohla být uskutečněna.
Poděkování patří také Městu Teplice nad Metují a
některým úředníkům státní správy za nezištnou
pomoc.
Do budoucnosti jsme nuceni pracovat na
postupném dalším vylepšení služeb pro
návštěvníky. Věříme, že i pro příští sezónu budeme
v tomto alespoň částečně úspěšní.
V současné době využívá sjezdovku i místní
lyžařský oddíl, který zde pravidelně trénuje na
kvalitně připravené trati.
V průběhu zimy ještě připravujeme některé
sportovní, ale i zábavné akce, na které bychom
chtěli přivítat i teplickou veřejnost.
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Závěrem nám dovolte pozvat všechny příznivce
lyžování a snowboardingu na naši sjezdovku.
Jezdíme každý den od 9.00 – 17.00 hodin. Večerní
lyžování od 17 –20 hod. vždy v úterý, ve čtvrtek a
v
sobotu.
Více
informací
na
www.teplicenadmetuji.cz
Radek Myška, provozovatel
Skiareálu
VÁNOČNÍ VOLEJBALOVY TURNAJ
Tradiční vánoční turnaj smíšených družstev-tzv. Štěpánský –
proběhl jako již v mnoha minulých letech ve školní tělocvičně 26.12.
2005, tentokrát za aktivní účasti 16 volejbalistů. Hráči byli
nalosováni do smíšených trojic (jedno družstvo se 4 hráči), což je
počet, se kterým se v této tělocvičně a jejími parametry hraje asi
nejlépe. Pokusil jsem se prosadit nasazení nejlepších hráčů do čela
jednotlivých družstev, byl jsem však upozorněn na porušení tradice,
což jsem nakonec uznal a respektoval. A jako na potvoru bylo
nalosováno družstvo ve složení sl. M. Válkyová, kapitánka družstva
žen A, M. Kaplan, nahrávač mužů A a J. Cibulka, opora mužů B.
Toto družstvo se stalo zaslouženě jednoznačným vítězem turnaje,
aniž by ztratilo jediný set a splnilo tak roli favorita. Chci však
zopakovat to, co jsem řekl při předávání cen: “V tomto turnaji nebyl
nikdo poslední, byl jednoznačný vítěz a několik poražených. A co je
hlavní – vyhrál volejbal”. Díky a za rok znovu!!!
Milan Ulrich

KLUB DŮCHODCŮ – první schůzka v roce 2006
bude 2. února v klubu pod MěÚ.
NEZAPOMEŇTE!!!
***
TELEFONNÍ SEZNAM – Broumovská
nemocnice
491 413 xxx
recepce, tel. ústředna
111
fax
Chirurgické oddělení
sestra
210, 211
chodba
280
Laboratoř
Interní oddělení
sestra
230, 231
chodba
ambulance
236
diabetologická ambula
ergometrie
241
endoskopie
Následná lůžka
přízemí sestra
250, 251, 252
přízemí-chodba
253
I.patro-sestra (NL II.)
254, 255, 256
I. patro-chodba (NL II.)
257
I. patro-sestra (NL III.)
258, 259
I. patro-chodba (NL III.) 260
Anesteziologicko-resuscitační oddělení 270
Ultrazvuk
Radiodiagnostické oddělení 290
Dopravní zdravotní služba
Dispečink
Firma Global Radio
Technik
130
Autoservis

110
214
233
238
247

297
120
131
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Kuchyň
Úklidová firma
Chirurgická ambulance
MUDr. Miroslav Routek

150
160

Kadeřnictví Eva

144

142

MUDr. Luboš Hovorka

143

Zdravotnická záchranná služba 491 523 918
Od 1.1. 2006 gynekologická ordinace-MUDr.
Bohuslav Kozderka,
Zahradní 133, Broumov (u prodejny AUTO
NISSAN),
tel.. 491 521 718
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.
24.1. 2006
26.1. 2006
Autoškola Fiedler s.r.o., Šalounova 87, Broumov

CK HOLIDAY BRNO
pořádá dovolenou s odjezdem z TEPLIC NAD
METUJÍ
Termín : odjezd 7.8.2006 - příjezd
18.8.2006
( 9 nocí - ceny za osobu při obsazení stanu 4
osobami )

CHORVATSKO - ostrov Pag kemp Straško
CHORVATSKO - ostrov Pag - kemp Šimuni
Cena pobytu : 3.300,-Kč za osobu
Cena dopravy : 2.040,-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 - 8% sleva,

www.autoskola-fiedler.wz.cz
Kurzy domácího ošetřování aneb chceme vám
pomoci zvládnout péči o vaše blízké
Pro velký zájem o kurzy domácího ošetřování, které proběhly
v Oblastní charitě Červený Kostelec v roce 2005 jsme se rozhodli
pokračovat v nich i nadále.
Kurzy jsou určeny všem, kteří doma pečují o své blízké nebo
očekávají propuštění blízké osoby do domácího ošetřování, tak i
všem, kteří se těmto dovednostem chtějí naučit.
Náplň kurzu: Teoretická i praktická výuka, jak pomoci
nemocnému při - pohybu a zaujímání pohodlné polohy
udržování tělesné hygieny
oblékání, svlékání a výběru oblečení
zajišťování správné výživy, pomoc při jídle,
pití a užívání léků
prevenci proleženin
Sociální poradenství
Prevence syndromu vyhoření pečujících
Řešení individuálních problémů účastníků školení

Školit se bude v malých skupinkách 10 – 12 osob a
účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.
Termíny kurzů jaro 2006: 6. – 10. 2.
13. – 17. 3.
15. – 19. 5.
12. – 16. 6.
Podrobnější informace a přihlášky poskytne: Mgr. Frýbová
ul. Manželů Burdychových 245, 549 41 Červený Kostelec
tel.: 491 465 148, mail: frybova@hospic.cz, www.hospic.cz
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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 v prodejně DOMINO Teplice n.
M. – nebo tf.:606545464, 721648081
PROVÁDÍM
- Tesařské práce (pergoly, vazby, altány, chatky)
- Montáž suchých staveb (sádrokartony, půdní
vestavby)
- Truhlářské práce (obklady)
- Dokončovací stavební práce
- Včetně dodávky materiálu
Kontakt:
Mencl Lubomír
Nerudova 242
549 57 Teplice nad Metují
IČO: 728 08 659
Tel.: 604 529943
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E-mail: mencl.l@centrum.cz
www: www.mencl.kvalitne.cz
PRODÁM:
“Dubové podlahy, schody, střešní okna.
777788164”
TEPLICKÉ OZVĚNY*Vydává Město Teplice nad Metují (IČO:273139)
nákladem 600 výtisků.*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.* Vydáno dne 20.1. 2006.
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