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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
položky: daň z příjmu právnických osob-cca
2mil.Kč a neinvestiční dotace na sociál.dávky cca
*****************************************
4mil.Kč).
********
Velmi významnou akcí v roce 2005 bylo
Slavíme Velikonoce v Teplicích nad
otevření informačního centra (IC), které bylo
Metují
umístěno a nákladem 750tis.Kč zrekonstruováno
Velikonoce jsou pro křesťany největšími svátky v
v budově č.p.13, ulice Horní – proti kinu.
roce. I v Teplicích nad Metují se připravujeme na
Plánovaný termín otevření IC byl splněn a
Svatý týden, který začíná nedělí:
k 1.květnu 2005 jsme mohli přivítat první klienty.
Neděle 9. dubna 2006 ... Květná neděle - slavný
Z provozu jedné turistické sezóny lze usuzovat, že
vjezd Pána Ježíše do Jeruzaléma - při mši sv. se
služby, které jsou v IC poskytovány, jsou pro
světí kvetoucí ratolesti (jívové kočičky)
turisticky významnou lokalitu, jakou je naše město,
Čtvrtek 13. dubna 2006 ... Zelený čtvrtek velmi potřebné. Dovolím si využít příležitost a
památný den poslední večeře Páně - v průběhu
vyzvat všechny místní, ale i přespolní, aby se
mše sv. se odmlčí zvony
neostýchali a v hojnějším počtu využívali nabídky
Pátek 14. dubna 2006 ... Velký pátek - památný
den smrti Páně
doprovodných akcí pořádaných provozovateli.
Sobota 15. dubna 2006 ... Bílá sobota - světí se
Hlavně bych doporučil prohlídky kvalitně
nový oheň a velikonoční svíce, v kostele pak
připravovaných výstav. V oblasti cestovního ruchu
křestní voda a také pokrmy, které si lidé přinesou;
s dopadem pro místní obyvatele je také třeba zmínit
opět se rozezní zvony
vybudování potřebné čističky vody na koupališti.
Rozpočet této akce, která byla zahájena
Neděle
16. dubna 2006 ... Slavnost
bezprostředně po letní sezóně a nenaruší provoz
zmrtvýchvstání Páně –
v roce 2006, přesahuje částku 1.7mil.Kč. Od této
„ALELUJA!“
Pondělí .... 17. dubna 2006 ... Velikonoční pondělí
akce si slibujeme nejen čistší, ale i teplejší vodu
v bazénu, která by mohla přilákat více návštěvníků.
*****************************************
Na další etapu, rekonstrukci stěn v bazénu, si
********
budeme muset ještě nějaký čas počkat. Propočet
nákladů přesahuje sumu 2mil.Kč.
Nemalé úsilí a finanční prostředky byly
VÝROČNÍ ZPRÁVA STAROSTY
věnovány péči o místní komunikace. Do oprav a
údržby bylo z rozpočtu vyčleněno téměř 900tis.Kč,
ZA ROK 2005
z toho přes půl milionu Kč bylo použito na dlouho
Vážení spoluobčané, čtenáři Teplických ozvěn,
očekávané opravy komunikací v Dědově, Lachově
dovolte mi vrátit se k uplynulému roku, abych se
a na Horních Teplicích kolem Moravců.
v několik málo řádcích pokusil zhodnotit aktivity
Pokračovali jsme i v postupné náhradě starých
v našem městě.
autobusových zastávek, kdy jsme po zastávce
Prvním březnovým dnem byl schválen
v Lachově (2004) instalovali na nově zřízeném
vyrovnaný rozpočet města, který měl na straně
místě novou zastávku v Javoru u Thérů.
příjmů a výdajů částku bezmála 27mil.Kč
Jako každý rok je nemalá suma věnována
(skutečnost dle rozboru hospodaření k 31.12.2005
provozu, údržbě a opravám na bytovém fondu
byla 33,3mil., kdy významné rozdíly tvořily
města. Výdaje dosáhly částky 3,25mil.Kč. Proti
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tomuto údaji je třeba zmínit příjmy z nájemného a
služeb ve výši přes 2,5mil.Kč.
Za sběr a svoz komunálního odpadu město
zaplatilo 1,1mil.Kč, když prostřednictvím poplatků
za odpady vybralo 930tis.Kč.
Velmi výraznou položkou v rozpočtu města
je příspěvek na provoz Základní školy v Teplicích
nad Metují, který v roce 2005 představoval částku
téměř 2,3mil.Kč. Samostatnou kapitolou je
knihovna, která, ač je v budově školy, hospodaří
s vlastními prostředky. Rozpočet knihovny byl
450tis..Kč. Z této sumy byla též zrekonstruována
nevyhovující podlaha společně s kompletním
vymalováním.
Položkový výčet z rozpočtu v roce 2005 by
mohl být daleko obsáhlejší, ale dost již čísel. Snad
jen poslední údaj – v roce 2005 bylo vyplaceno
6,9mil.Kč na sociálních dávkách.
Velmi významným krokem, který byl
v popisovaném roce učiněn, bylo zahájení prací na
tvorbě nové územně-plánovací dokumentace celého
území města. Bylo osloveno kolem deseti ateliérů,
které se problematikou zabývají a následně
podepsána smlouva se SURPMO Hradec Králové.
Ti zahájili práce a bude-li dodržen plánovaný
harmonogram, mělo by dojít koncem roku 2007 ke
schválení nového územního plánu.
V průběhu roku jsme zadali práce na
projektech pro rekonstrukce budov bývalých škol
v Lachově a v Javoru. Lachovský projekt se
podařilo dopracovat do takového stupně, že jsme
mohli požádat o dotace ze státního rozpočtu na
zrekonstruování budovy na 9 bytových jednotek.
Realizace je však závislá na přidělení této dotace.
Dále
byl
vypracován
projekt
na
rekonstrukci stodoly v Městském dvoře, který
bude realizován v letošním roce.
Ne všechny akce, které jsme si naplánovali,
se podařilo uskutečnit. V samém závěru roku se
nepodařilo získat stavební povolení na vrty
k tepelnému čerpadlu pro vytápění budovy
městského úřadu. Nebyli jsme proto schopni
podepsat smlouvu o poskytnutí dotace a následně
bylo zrušeno rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na
akci. Dále jsme neprovedli úpravu prostor v ulici
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Zámecká mezi domy č.p.23 a 27. Hlavním
důvodem byly práce na střechách okolních domů a
s tím spojené využítí prostoru k uskladnění
materiálu. Položení zámecké dlažby bude také
realizována letos. Omlouváme se i večerním
návštěvníkům místního hřbitova za o rok odložené
zřízení nového osvětlení.
V oblasti kultury a společenských akcí se
vedlo se střídavými úspěchy. Zdařilou akcí se jeví
Teplická rocková noc, která si hledá pravidelný
termín poslední květnovou sobotu. Méně zdařilým
kulturním odpolednem je Vavřinecká pouť, na
kterou se nedaří zajistit atrakce pro naše nejmenší a
ani počasí nás loni nepodrželo. Velmi dobrou
atmosféru a program měl 22.ročník Mezinárodního
horolezeckého filmového festivalu. V průběhu
MHFF jsme byli hostiteli konference Mezinárodní
aliance pro horský film, které se zúčastnilo a náš
festival kladně hodnotilo 10 ředitelů festivalů
z celého světa (m.j.z USA a Kanady). Na
následující víkend naplánovali místní zahrádkáři
Regionální zahrádkářskou výstavu, která měla
nejen u místních obyvatel nemalý ohlas. Kvalitou
nabytý program přelomu srpna a září zakončil
11.ročník maratonu horských kol Cannondale
Rallye Sudety, který svou obtížností a hlavně
kvalitou organizačního zajištění přesahuje nejen
hranice kraje, ale dovolím si říci i hranice naší
vlasti.
Byla pořádána řada dalších akcí od
Společenského plesu na penzionu Metuje, přes řadu
divadelních a hudebních představení převážně
ochotnických souborů, přednášek a výstav, až třeba
k vystoupením žáků našich škol na školní
akademii.
Závěrem si dovolím poděkovat všem, kteří
se
svým
dílem
podíleli
na
poměrně
bezproblémovém chodu města. Mimořádné
poděkování adresuji těm, kteří ve své volném čase
organizují nebo se podílejí na organizaci
kulturních,
společenských,
zájmových
a
sportovních aktivit nejen pro své blízké okolí, ale
pro širokou veřejnost.
Brandejs Milan, Váš starosta
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Podklady k tvorbě nového územního plánu
Vyzýváme občany, majitele nemovitostí a
podnikatele působící na území města, aby vyjádřili
své potřeby týkající se rozvoje ploch s ohledem na
jejich zamýšlené využití. Upozorňujeme na to, že
požadavky podané po schválení návrhu územního
plánu, v době, kdy už nebude možnost danou věc
zakomponovat do procesu územního plánování,
nebudou v souladu se stavebním zákonem
realizovatelné. Územní plán je dokument, který je
schvalován na období deseti a více let a změny
tohoto dokumentu jsou zpracovávány zcela
výjimečně (za finanční spoluúčasti žadatele o
změnu). Případné dotazy a podněty adresujte na
Město Teplice nad Metují, popřípadě stavební úřad
v MěÚ v Teplicích n/M, sl. M.Kučerová.
*****************************************
********
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás pozvat na veřejné
projednání otázek týkajících se komunikací
v Teplicích nad Metují a okolí ve vlastnictví
Královéhradeckého kraje.
Veřejná diskuse je naplánována na
středu 29. března 2006 od 16 hodin
v teplickém kině.
Témata veřejné diskuse:
1) Projednání záměru chemické údržby
komunikací z Meziměstí, Pěkova a České
Metuje přes Teplice nad Metují a Adršpach
do Jívky.
2) Stav příprav a plán realizace akce „Stavební
úpravy silnice číslo III/3023 – Teplice nad
Metují“ v úseku Rybárna – Toma voda
Účast přislíbili: Petr Kuřík, náměstek hejtmana
KHK
Ing. Ilja Kopáček, ředitel SÚS
KHK
Jan Regner, předseda dopravního výboru
zastupitelstva KHK
Ing. Janků, ředitel cestmistrovství, Trutnov, SÚS
KHK
Ing. Hana Heinzelová, vedoucí správy CHKO
Broumovsko
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*****************************************
********
Základní informace k možnému výskytu ptačí
chřipky pro území Města Teplice nad Metují



v případě výskytu uhynulých drobných
ptáků (vrabci atp.) – zajistí likvidaci
pracovník městského úřadu
- volejte pana Oldřicha Schejbala:
Telefon do zaměstnání: 491 581 201
nebo
491 581 207
Mobilní telefon:
607 917 435
nebo Milana Brandejse – starostu
Telefon do zaměstnání:
491 581 204
Mobilní telefon:
724 180 094
 v případě úmrtí vodních ptáků (labutě,
kachny apod.) je třeba místo zabezpečit a
volat Policii ČR a Okresní veterinární
stanici.
- volejte Okresní veterinární stanici
v
pracovní
době
na
č.
telefonu
491 428 748
v mimopracovní době
MVDr. Přemysl Petříček:
724 066 311
MVDr.
Jaroslava
Štěpánková:
723 829 273
V Teplicích nad Metují 10.
března 2006
U s n e s e n í č. 31
z veřejného jednání Zastupitelstva Města
Teplice nad Metují konaného dne 1. března
2006

Zastupitelstvo Města Teplice nad
Metují
schvaluje
31/1 Rozpočet města pro rok 2006.
31/2 Záměry prodeje nemovitostí:
- p.č. 153/1, ostatní plocha – 209 m2 a p.č.
153/2, zahrada – 160 m2, k.ú. Lachov,
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p.č. 114/1, zahrada – 1.321 m2, k.ú. Javor,
části lesních pozemků, p.č. 444/8, k.ú.
Teplice nad Metují a p.č. 1195/1, k.ú.
Janovice u Trutnova, po odměření cca 25 ha
31/3 Prodeje nemovitostí:
- p.č. 600/4, ostatní komunikace – 619 m2,
k.ú. Dolní Teplice za cenu kupní 40,- Kč za
1 m2
- p.č. 485, trvalý travní porost – 289 m2 a
část p.č. 2051/6, ostatní komunikace, část
po odměření, vše k.ú. Zdoňov za cenu
kupní 50,- Kč za 1 m2
31/4 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
s manželi Milošem a Ivanou Brádlovými o
budoucím prodeji st.p.č. 448 – 1.603 m2 a p.č.
338/1, ostatní plocha – 3.567 m2, k.ú. Teplice nad
Metují.
31/5 Změnu podmínek kupní smlouvy uzavírané
s Vladímírem Kališem a splátkový kalendář na
kupní cenu.
31/6
Změnu podmínek směnné smlouvy uzavírané
s panem Lainkou, poplatky za vklad smlouvy do
KN a daň z převodu nemovitostí uhradí město.
31/7 Využití částí parkoviště u skal paní
Kerestešiové a Mgr. Roblíčkovi pro stánkový
prodej během sezóny 2006 za stejných podmínek
jako v roce 2005.
31/8 Snížení nájemného – p.č. 614/7, k.ú. Teplice
nad Metují na částku 15.000 Kč ročně a uzavření
smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1
rok.
31/9 Uzavření smlouvy o dílo na kompletní
provedení stavebních prací a dodávek na opravu
havarijního stavu budovy městského úřadu
s firmou REALSTAV Náchod s.r.o.
31/10 Výjimku z počtu dětí v mateřské škole na
počet 26 dětí v I. třídě a 26 dětí v II. třídě.
b e r e na v ě d o m í
31/11
Uzavření nájemních smluv:
- s paní Pacákovou na pronájem části p.č. 52, k.ú.
Teplice nad Metují pro zřízení zahrádky,
- s panem Novákem na pronájem p.č. 234/5, k.ú.
Teplice nad Metují pro zemědělské účely,
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s panem Sýkorou na pronájem p.č. 28/2, k.ú.
Bohdašín pro zemědělské účely.
31/12 Rozbor hospodaření k 31.12.2005.
31/13 Pronájem bytu v čp. 1, ul. Horní manželům
Šťastným.
31/14 Hospodářský výsledek Základní školy
Teplice nad Metují za rok 2005.
31/15 Zprávu o inventarizaci majetku a závazků
města za rok 2005.
31/16 Zprávu o kontrolách činností městského
úřadu za rok 2005.
31/17Informaci o personálním obsazení a počtu
zaměstnanců.
31/18 Výroční zprávu o činnosti dle zákona č.
106/1999 Sb.
zamítá
31/19 Žádosti o pronájmy:
- část p.č. 52, k.ú. Teplice nad Metují - pan Jiří
Káža,
- část p.č. 346/3, k.ú. Teplice nad Metují – pan
Jan Korba.
31/20 Žádost o změnu podmínek kupní smlouvy na
odprodej hasičské zbrojnice v Dědově – manželé
Noskovi.
31/21 Žádost Broumovské nemocnice o odpuštění
plateb režijních nákladů za provozování
gynekologické ambulance v Teplicích nad Metují.
ukládá
31/22 Starostovi svolat jednání zastupitelstva
k problematice dopravní situace v oblasti a zajistit
účast odpovědných zástupců kraje a SÚS.
31/23 Místostarostovi připravit na příští jednání
návrh na rozdělení výsledku hospodaření školy.
Teplice nad Metují, 7. 3. 2006
RadimVálky,místostarosta
Milan
Brandejs, starosta
Město Teplice nad Metují nabízí do pronájmu na
letní sezónu 2006, popřípadě i další roky, kiosek
na koupališti.
Své žádosti se specifikovanou základní nabídkou
služeb a sortimentu zasílejte na adresu městského
úřadu.
Případné dotazy o informace požadujte u starosty
nebo tajemnice.
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Na valném shromáždění MOČČK v Teplicích nad Metují 8.3.
2006 rozpečetil pan starosta Brandejs kasičku nadace pro
transplantaci kostní dřeně. Zvolená sčítací komise: předseda p.
Šmejdová a členky p. Klennerová a Mantlová sečetla obsah kasičky.
Výsledná částka 10411,-Kč byla odeslána na konto nadace spolu
s protokoly o rozpečetění a sčítání. Nadace děkuje vám všem, kteří
jste jakýmkoliv způsobem pomohli společnému programu na
záchranu lidských životů. Děkujeme malým i velkým sponzorům,
každému z Vás, kteří jste poslali složenku nebo vhodili drobné do
kasičky nebo poslali dárcovskou SMS.

***
Na valném shromáždění oblastního spolku ČČK v Náchodě dne
15.3. 2006 převzala ocenění a poděkování za dlouholetou práci a
přínos pro ČČK paní Jarmila Šmejdová a MUDr. Jaroslava
Neoralová. MOČČK děkuje za dlouholetou spolupráci.

DOTEKY KONCŮ SVĚTA - OLDŘICH
BUBÁK
(Soubor ojedinělých fotografií z expedic do polárních a subpolárních
oblastí Arktidy a Antarktidy). Výstava potrvá do 30.3. 2006.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

Infocentrum Teplice nad Metují – od 4.4. do 19.4.
2006
4.dubna 2006 – ukázka staročeských dílen
Otevřeno : každý den kromě neděle od 9.00- 16.30
hodin

***
Tiskové prohlášení přijaté na Lékárnickém sněmu
v Praze 11.3. 2006
Přítomní lékárníci prohlašují, že jsou zásadně proti likvidaci
současného fungujícícho systému lékárnické péče, ke kterému
směřuje ministr Rath. Lékárníci důrazně odmítají jeho nesystémový
záměr nahradit lékárny výdejem a prodejem léčiv v ordinacích
lékařů a různých obchodech. Tyto ministrovy kroky svědčí o jasném
odklonu od praxe obvyklé v EU.

Jsme zděšeni, že ze změn, které současný ministr
zdravotnictví neúprosně zavádí, se zcela vytratil
zájem o pacienta. Ještě nikdy v novodobé historii
od roku 1989 jsme nezaznamenali tolik stížností
našich pacientů jako od ledna 2006. Dochází
k situacím, kdy právě ti nejvíce nemocní a sociálně
slabí nedostávají své nezbytné léky, paradoxně v
“solidárním” systému veřejného zdravotního
pojištění.
Naším prvotním zájmem zůstává zabezpečení dostupnosti
lékárenské péče a rovného přístupu k lékům pro všechny občany
naší republiky. V Praze dne 11.3. 2006. Kontaktní spojení: PharmDr.
Lubomír Chudoba – 724 130 383, Mgr. Štěpková – 602 427 462

DEN PRO PRVODÁRCE na Transfuzní stanici
v Náchodě v pondělí dne 10. dubna 2006
Přijďte všichni, kdo chcete poprvé darovat krev a je
Vám alespoň osmnáct let, na Transfuzní stanici
v Náchodě mezi 6.00 – 9.00 hodinou. Ráno se
doporučuje jen lehká snídaně. Bližší informace
Vám podá paní Zelená
na tel. čísle 491 601427.
Oblastní spolek ČČK
v Náchodě
Navštivte výstavu fotografií
v infocentru v Teplicích nad Metují
5

Kino Teplice nad Metují
BESEDA S EDITOU SIPEKY
Pátek 14. dubna 2006 od 18 hodin
Tato beseda je věnována všem ženám, které chtějí od základu změnit
svůj život k lepšímu, chtějí být štíhlé a atraktivní.
Více informací na : www.ikar.sk/sipeky
Vstupné: 40,-Kč
Jak jste si mohli přečíst v únorových TO navštíví Teplice nad Metují
Edita Sipeky ze Slovenska, která zde bude mít besedu: “Zhubněte
s Editou”. Pozvala jsem si do redakce paní Marii Kolářovou
z Horního Adršpachu, která zhubla od ledna 2004 bez léků na
hubnutí a bez diety do letošního března 24 kg. Ze 107 kg na 83 kg
podle návodu a učení Edity.
1.Kde jsi se o Editě dozvěděla? V knižním klubu jsem uviděla její
knihu “Vysoká škola hubnutí”, kterou jsem si objednala. Po jejím
přečtení jsem začala její návod chápat a rozhodla jsem se, že to
zkusím. Začala jsem opravdu hubnout.
2.To se jen cvičí a méně jí? Pravidelná strava po čtyřech hodinách
a cvičení jsou jen pomocné věci. Nejdůležitější je se naučit používat
svůj estrogen. Žena se musí za každé okolnosti cítit dobře.
3.Mohla bys to nějak upřesnit. Edita píše ve své knize: “Moje
metoda je založená na jediném základním kameni – využít estrogen.
Věnovat se svoji psychice. Nezaobírat se jenom jídlem, ale být
v pohodě, pak to jde samo”.
4.Co by jsi poradila ženám a samozřejmě nejen ženám, čím mají
při hubnutí začít? Začít se musí přečtením Editiných knih nebo
návštěvou jejího semináře, kde se dozvědí a pochopí podrobnosti.
Lidé si musí uvědomit, že život je krásný jen tehdy, když víme, proč
žijeme.
5.Je potřeba k tomuto stylu hubnutí nějaké cvičební pomůcky?
NIC. Pouze snad osobní váhu. Stroje na cvičení nejsou potřeba, to
už se vlastně dočte každý v její knize.
Děkuji za rozhovor. MAJ
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Pokud budete mít připomínky a nápady týkající se
kultury ve městě, obraťte se na kteréhokoliv člena
komise. Koordinátorem komise byla zvolena
Martina Tauchmanová.

XII. společenský ples Města Teplice nad Metují je už za námi.
Děkuji touto cestou všem sponzorům, kteří přispěli do tomboly.
Díky jejich darům byla tombola opravdu bohatá. Škoda, že se tak
nedá říct o návštěvnosti plesu. Ples se opravdu vydařil a měla na tom
hlavní podíl kapela z Broumova – Poslední pokus, která si chválu
také zaslouží. Seznam sponzorů plesu je uveden na stránkách města
v aktualitách kultury.
MAJ

Obec Adršpach a TJ Jiskra Horní Adršpach
pořádají
POMLÁZKOVOU ZÁBAVU
Sobota 15. dubna 2006 od 20 hodin v jídelně
Siemens VDO
K tanci a poslechu hraje POSLEDNÍ POKUS
z Broumova
Vstupné: 40,-Kč
Kultura v okolí
Hronov:
26.3. 9-17 hod. Tradiční velikonoční trhy uměleckých řemesel a historických
dovedností v Čapkově sále
29.3. v 19.30 hod. Láska je láska (Jiráskovo div. – komedie, vstupné 140,-Kč
Police nad Metují:
29.3. v 19 hod. – Kolárovo divadlo – Diashow III (Olda a Libor Jenkovi,
Ctibor Košťál, Roman Pavlínek a další)
7.4. v 19.30 hod. Kolárovo divadlo – J.K. Band Pardubice (koncert)
Broumov:
13.4. v 19.30 hod. – Městské divadlo – Setkání (M. Suchánek, R. Genzer, J.
Carda), vstupné: 170,-Kč
27.4. v 19.30 hod. – Městské divadlo – The Gin Game (divadlo- účinkují : B.
Bohdanová a Josef Somr), vstupné: 100,-Kč

KULTURNÍ KOMISE
Počátkem letošního roku vznikla u nás ve městě
Kulturní komise, která si dala za úkol koordinaci a
rozšiřování kulturních akcí a programů.
Členové komise: Milan Brandejs, Ing. Blanka
Fichtnerová, Marie Jirmannová, Mgr. Radim
Války, Edita Puczková, Edita Možná, Ilona
Novotná,
Zbyněk
Červený
a
Martina
Tauchmanová.
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REDAKČNÍ
přispěvovatelé
ozvěn

RADA
a
do Teplických

Rádi bychom touto cestou oslovili zájemce,
(jednotlivce i organizace), kteří by se chtěli podílet
na tvorbě Teplických ozvěn, dále na obsahu i
grafice nebo jen pravidelnými příspěvky by
oživovali noviny. Zájemci kontaktujte redaktorku
TO v kanceláři kultury p. M.Jirmannovou.
Lyžařský oddíl TJ Slavoj Teplice nad Metují uspořádal 19.2. 2006
za krásného počasí další velký závod.
9. ročník závodu v obřím slalomu o Cenu Teplických skal
Závodu se zúčastnilo 68 závodníků z TJ Sokol Deštné v Orlických
horách, LK Nové Město, TOM SKI Mieroszow, KL LOKO
Olomouc, LK Broumov a LO TJ Slavoj Teplice nad Metují. Ve
výsledkové listině se neztratili ani závodníci našeho oddílu. Výzvou
k většímu úsilí při tréninku pro naše závodníky ale je, že si Cenu
Teplických skal odvezla zaslouženě Karová Anna z TJ Sokol Deštné
v Orlických horách:
Výsledková listina – umístění závodníků LO
Kat. přípravka 1997 a mladší: 5 Valeš Jáchym 1999
5 Thérová Karolína 2002
Kat. předžákyně 1995-96 : 1 Myšková Gabriela 1996
Kat. předžáci 1995-96 : 4 Červený Filip 1996
5 Tomanica Ondřej 1996
Kat. mladší žákyně 1994-93: 6 Ulrichová Alena 1994
Kat. mladší žáci 1994-93:
5 Moravec Martin 1993
Kat. starší žákyně 1991-92 : 3 Janáková Barbora 1991
Třetí závod ve SKI AREÁLU Kamenec tentokrát pro dospělé –
kategorie muži a ženy
Lyžařský oddíl TJ Slavoj Teplice nad Metují uspořádal 3.3. 2006
další velký závod:
I.ročník závodu v obřím slalomu při umělém osvětlení Teplický
Pro PADÁK
Závodu se zúčastnilo 23 mužů a 9 žen. Ve výsledkové listině
bodovali i závodníci z našeho města. Oživením ve startovní listině
byli závodníci Grass SKI Dlouhoňovice, vítěz tohoto závodu je
mistr Evropy v jízdě na travních lyžích.
Výsledková listina prvních 3 závodníků :
MUŽI: 1. Mlíčka Aleš (Grass Ski Dlouhoňovice)
2. Sklenář Michal (Grass Ski Dlouhoňovice)
3. Janeček Miroslav (SKI Ferda Mravenec)
ŽENY: 1. Thérová Kateřina (LO TJ Slavoj Teplice n.M.)
2. Neuvirtová Karolina (LO TJ Slavoj Teplic n.M.)
3. Moravcová Eva (SKI Kamenec)
Děkujeme také všem sponzorům, kteří přispěli na ceny a udělali
radost závodníkům.
Za LO Stanislav Moravec
2. ZIMNÍ OLYMPIÁDA NA HORNÍCH TEPLICÍCH
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V neděli 5. března se uskutečnil již 2. ročník zimní olympiády
na Horní Teplicích. Sportovci, kterých se letos sešlo téměř 40, si
mohli poměřit své síly v tradičních zimních disciplínách – letos to
byl sprint a jeden okruh na běžkách. Nejúspěšnějším z teplických
dětí byl Lukáš Berka, jež se umístil na 2. a 3. místě v konkurenci dětí
z Police n. M. a Hronova. Z dospělých se v kategorii otcové a matky
umístili na l. a 3. místě Jirka Malík a Josef Bitnar. Není bez
zajímavosti, že 2. místo v této kategorii obsadila Michaela Kvačková
– 8mi násobná mistryně ČR v judu, třetí na MS v Anglii a druhá na
ME v Belgii. Gratulujeme.
Velký úspěch měly závody saňových spřežení, kdy jeden táhl a
druhý dělal „mašéra“. Zatímco vloni se účastnily pouze 3 dvojice,
letos se na start postavilo posádek 12. Všichni „psi“ táhli jak o život,
ale v cíli byla nakonec první osádka reprezentující rodinu Šikutovic
se „psem“ Dominikem. Ještě větší úspěch měla nová disciplína sjezd
na prknech tzv. lemring, která probíhala na stráni pod lesem u
Malíků. Vyhrál ten, který dojel nejdál. Některé závodníky lemring
pohltil natolik, že už je do konce olympiády nic jiného nezajímalo a
museli jsme prosit, aby přestali a vrátili prkna. Malé děti a důchodci
soutěžili v hodu na šaška a průchodu labyrintem. Téměř všichni
přihlášení se také zúčastnili běhu hlubokým sněhem, který
zařazujeme nakonec, protože tím se závodníci tak vyčerpají, že už
nemají sil dále soutěžit. Nejmladšímu závodníkovi bylo 15 měsíců,
nejstaršímu 70 let.
O žaludky se starala osvědčená parta Kotyzovi – Kutík – Hrušková.
Grilovaná kuřata si mnozí odnesli ještě domů, protože se opravdu na
jazyku rozplývala. Co všechno přidává pan Kotyza do grilovací
směsi se nám nikomu nepodařilo vyzvědět. Nezbývá nám proto nic
jiného, než počkat na Čarodějnice a těšit se opět na kuřata z „dílny
Kotyza“.
Nakonec bych chtěla poděkovat všem pořadatelům i těm, kteří
napekli koláče, bábovky a buchty. Na ceny přispělo Město Teplice
nad Metují, p. Janák věnoval trubičky, p. Kvaček první ceny - CD
Kleopatra, snowbordová prkna zapůjčil p. Novák a běžecké trasy
vyjel skútrem Michal Brunner. Všem děkujeme a těšíme se na příští
rok.
Eva Malíková

Dětský karneval v Teplicích
V neděli 12.března se konal již podruhé dětský karneval
v prostorách penzionu Rybárna. Přivítalo nás zde opět krásně
karnevalově vyzdobené prostředí. Na úvod vystoupila děvčata
z aerobiku se svou skladbou pod vedením T. Hažmukové a A.
Vejrychové.
Pak už se všechny ty krásné princezny, kovbojové, víly, vodníčci a
jiné pohádkové postavy pustili do karnevalového veselí. Soutěžilo
se, tancovalo a všechny děti si odnášely výhru z tomboly. Myslím,
že jsme zde všichni strávili příjemné odpoledne a na chvíli přestali
myslet na letošní nekonečnou zimu. Děkujeme všem, kteří se na
pořádání karnevalu podíleli: majitelce penzionu paní Olze Gallové,
příjemné obsluze, MěÚ Teplice nad Metují, Sdružení rodičů ZŠ,
panu Kohlovi -Knihkupectví, paní Kubečkové –Potraviny.
Za ASPV Libuše Hažmuková

*****************************************
********
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 18. března 2006 jsme v obřadní síni
Městského úřadu v Teplicích nad Metují přivítali
narozené občánky:
* Alexandra Tarhaniče
* Václava Macháčka
* Jakuba Bernarda
* Zdeňka Chytrého
* Tomáše Jarkovského
* Natálii Rubíkovou
Našim nejmenším již tradičně přišly zarecitovat,
zazpívat a zahrát děti z místní mateřské školy pod
vedením paní učitelky Schejbalové, kterým
děkujeme za velmi pěkné zpestření programu.
*****************************************
********
Nové knihy – knihovna 21.3.2006
Brown Dan: Andělé a démoni Z propasti času povstává dávné
bratrstvo, aby zničilo nejposvátnější baštu křesťanství, Vatikán.
Brownová Sandra: Francouzské hedvábí Milostný příběh s
detektivní zápletkou. Schopná podnikatelka Blaire je podezřelá z
vraždy kněze, který její firmu ve svých plamenných kázáních
napadal a navíc ji s ním spojuje jakési rodinné tajemství.
Asterová Jitka: Sexy život Výběr nejlepších lehce kontroverzních
programů z rádia Frekvence 1, v nichž autorka otevřeně nahlíží na
vztahy, lásku a sex.
Šimková Božena: Anče a Kuba mají Kubíčka Ančeti s Kubou se
narodil kluk jako buk. Trautenberg se ale nezměnil, pořád na
všechny křičí. Jenže Anče, Kuba, hajný a teď už i malý Kubíček si
s ním vědí rady. A když ne, pomůže Krakonoš.
Zeman.Miloš: Vzestup a pád české sociální demokracie
Jako člověk, který byl léta hlavní postavou vlády, rozebírá M.Zeman
příčiny osobních selhání klíčových hráčů domácí politiky. Zůstal by
však jen v půli cesty, kdyby se zároveň nepokusil nabídnout řešení.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO
ODPADU vytříděného
z komunálního odpadu dne
25.4.2006
Speciální svozové vozidlo bude sbírat tyto druhy odpadů:
oleje a tuky, barvy, ředidla, pryskyřice, lepidla,
rozpouštědla,odmašťovací přípravky, fotochemikálie ,
léky, pesticidy, (zahradní chemie včetně obalů ), baterie ( suché
články ), akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti,
televizory a staré lednice.Svoz proběhne zastávkovým způsobem.
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Obsluhou svozového vozidla bude odpad přebírán přímo od občanů
.Občan předloží obsluze vozidla doklad o zaplacení svozu tuhého
komunálního odpadu na rok 2006 .
Odpad nesmí být shromažďován na určených místech před
příjezdem svozového vozidla.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
dne 15.5.2006

Odpad nesmí být shromažďován na jiných místech – odpad
odložený na jiných místech nebude odvezen.

SVOZOVÁ TRASA PRO SVOZ
NEBEZPEČNÉHO ODPADU.
- Úterý 25.4.2006
zastávka
ulice ( místní část ) časové
rozmezí
Adršpach
u bývalých kasáren 15.15 - 15.25
u zastávky ČSAD
15.30
- 15.35
u základní školy
15.40
– 15.50
Zdoňov
u internerové kavárny čp.198 15.55
– 16.05
konečná zastávka autobusů 16.05 – 16.15
Teplice n/M- Bučnice zastávka autobusu
16.25
– 16.35
Kamenec u bytovek (kontejner na plast)
16.40
– 16.50
parkoviště u kluziště (ubytovna TJ )
16.55
– 17.05
Horní Teplice-otáčka autobusu
17.15
– 17.25
u Řehákovy hospody
17.30 – 17.35
Teplice střed –
farní dvůr
17.40
– 17.55
bytovky u kontejneru na plast 18.00 – 18.10
Dolní Teplice u AGROTEPU
18.15
– 18.25
Dědov
bývalá prodejna Jednoty
18.30
– 18.40
Lachov
u býv. zvláštní školy 18.45
– 18.55
Bohdašín
u zastávky ČSAD
19.00
– 19.10
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Obec i svozová firma má zájem na tom , aby jste
měli možnost zbavit se legálně odpadu, který se
nevejde do sběrných nádob
(matrace,koberce,nábytek atd. ) a odpadu , který
nepatří do sběrných nádob jako např. papír, železo,
plastové výrobky, pneumatiky
Odpad uložte u sběrných nádob ( popelnice ) u
domů
Tento svoz provede několik vozidel a každé
vozidlo odveze určitý druh odpadu . Proto je
důležité , aby jednotlivé druhy byly uloženy u
sběrných nádob viditelně odděleně
a tak , aby je bylo možné naložit.
1.

Popelářské auto bude sbírat -

Odpad, který se nevejde do popelnice - staré matrace, starý nábytek
, koberce , atd, Ostatní odpad musí být v pytlích , krabicích nebo
svázaný tak , aby jej obsluha vozu mohla naložit – drobný odpad
volně pohozený na zemi nebude posádka vozu sbírat.

2.
Avia bude sbírat
Papír – noviny a časopisy dohromady pevně
svázané, kartonový papír zvlášť pevně svázaný,
pneumatiky z osobních vozidel ( bez disků), železo
( drobné části v sudech , kbelících atd. ). Noviny ,
časopisy a kartonový papír chraňte před případným deštěm .
Posádky jednotlivých vozů naloží ručně denně několik tun
odpadu a proto Vás tímto prosím o dodržení podmínek uložení .
Dbejte prosím i o bezpečnost silničního provozu . Neodkládejte
nebezpečné odpady .Odpad připravte u sběrných nádob v 7.00
hodin. Scheele Bohemia s .r.o Rieger Bohuslav tel: 491 524 691,
606 632 232 Správným nakládáním se všemi druhy odpadů
pomáháte šetřit přírodu ve Vašem okolí.
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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
E-mail: mencl.l@centrum.cz
www.mencl.kvalitne.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.
28.3. 2006
30.3. 2006
Autoškola Fiedler s.r.o., Šalounova 87, Broumov

www.autoskola-fiedler.wz.cz
TEPLICKÉ OZVĚNY*Vydává Město Teplice nad Metují (IČO: 273 139)
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 23.3. 2006.*
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