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DUBEN 2006
ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ číslo 4
Rooseveltova 15 z 549 57 Teplice nad Metují z
(491) 581207 , e-mail: mhff@teplicenadmetuji.cz
VYHLAŠUJE
VEŘEJNOU
FINANČNÍ
Vážení spoluobčané,
SBÍRKU, určenou na projekty následné pomoci –
dovolím si alespoň prostřednictvím našeho
k překonávání následků současných povodní, číslo
periodika poděkovat Vám všem, kdo se vlastní
účtu: 20150217/0100.
iniciativou a osobním přístupem podílíte na jarním
ČČK děkuje všem, kteří svým příspěvkem
úklidu nejenom vlastních pozemků, ale i veřejného
pomohou obětem povodní. RNDr. Marek Jukl
prostranství, ulic, chodníků… Věřte, že ač se
Ph.D. –prezident ČČK, JUDr. Jiří Procházka –
snažíme zaměstnávat co nejvíce lidí evidovaných
ředitel úřadu ČČK
na úřadu práce, nestihneme sjednat nápravu po
zimním období na všech potřebných místech včas.
ZDOŇOVSKÝ VELIKONOČNÍ POCHOD
Dále děkuji všem účastníkům veřejné diskuse na
2006
téma: „Stav a údržba komunikací v Teplicích n.M.
V sobotu 15.04.2006 se ve Zdoňově uskutečnil
a okolí“.
již 17. ročník velikonočního pochodu. Sešlo se
Brandejs Milan, Váš starosta
rovných 50 účastníků, kteří absolvovali trasu
dlouhou zhruba 18 km. Šlo se ze Zdoňova přes
přechod na Libné do polského Chelmska Slaskiego,
potom do Laczne a přes přechod na Loděnicích
Základní škola a Mateřská škola, Teplice nad
zpět do Zdoňova. Každý účastník pochodu dostal
Metují
pamětní velikonoční perníček a nejstarší a
Ředitel školy vyhlašuje po dohodě se zřizovatelem
nejmladší účastník pochodu byli odměněni
a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o
věcnými cenami. Nejmladším účastníkem pochodu
předškolním, základním, středním, vyšším a jiném
byl pětiletý Jakub Bartoníček a nejstarším
vzdělávání
sedmašedesátiletý ing. Jiří Tér. Počasí nám přálo, a
ZÁPIS
tak jsme si letošní pochod opravdu užili.
dětí do mateřské školy na školní rok 2006 Poděkování za sponzorování této akce patří Městu
2007
Teplice nad Metují, Knihkupectví Jiří Kohl a firmě
místo pro podávání žádosti: Mateřská škola
Redpoint.
Teplice n.M.
termín: od 4. dubna do 5. května 2006
doba pro podání žádosti: denně od 7:30 do 8:30 a
odpoledne od 12:30 do 15:30 hod.
Žádost lze podat i mimo uvedený termín po dohodě
s vedoucí MŠ. Podrobnější informace o docházce
dětí do MŠ podá
Edita Možná, vedoucí
učitelka MŠ.
Telefon: 491581192
Mgr
Radim Války
Český červený kříž

Thunovská 18, Praha 1
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Informace z MŠ

Každý rok touto dobou vyhlašuje mateřská
škola zápis pro tříleté děti. Je již všeobecně známo,
že i když jeden z rodičů pobírá rodičovský
příspěvek do čtyř let věku dítěte, může v některých
případech dávat dítě do MŠ. Upozorňuji na změnu,
která platí od 1.2.2006. Tou je možnost umístit dítě
od tří let věku v MŠ na 4 hodiny denně. Již nás
oslovili někteří rodiče s žádostí
tuto dobu
prodloužit – tady bych na vysvětlenou ráda
připomněla: Mzdové prostředky a tudíž i celkový
úvazek všech učitelek na tzv. čtyřhodinové děti
jsou tak nepatrné, že další nárůst počtu dětí povede
ke snížení kvality vzdělávacího procesu.
Možnosti docházky pět celých dnů v jednom
měsíci platí pro děti do tří let věku. Jejich počet
v MŠ je však omezen – snižují možnost přijímání
dalších dětí.
Vždy na jaře se počet dětí zvyšuje -a to o dost, ale
výkazy o MŠ, které jsou výchozím podkladem ke
stanovení rozpočtu na předškolní vzdělávání, se
vyplňují již v září.
A samozřejmě ne všechny děti dovršily v září tří
let věku.
Proto si vás dovoluji požádat, pokud se
rozhodujete o zapsání vašich dětí do MŠ
v průběhu školního roku 2006-2007, abyste tak
učinili již nyní.
Veškeré informace o organizaci předškolního
vzdělávání vám podají všechny tři učitelky.
Chtěla bych při této příležitosti poděkovat všem,
kteří
naši mateřskou školu podporují.
Materiálně nám pomáhají:
Firma G.D.P.P. pana Ladislava Vavřeny a Tomáše
Théra nás vybavila penězi na zakoupení kuchyňky
pro malé kuchařky a kuchaře z I. oddělení.
Cukrárna pana Jana Schejbala se stará o sladké
odměny při cestách za pokladem, také o ceny do
soutěží.
Paní Nikola Machová nám občas přinese nějaké
hračky, nahrávky dětských písniček a papíry do
kopírky na pracovní listy pro děti.
Pan Richard Otta se nám stará o dobře nabroušené
nůžky.
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Čalouna Šimkových na nás pamatuje s odstřižky
různých materiálů pro výtvarné a ruční práce.
Děkujeme i vám, kteří nás podpoříte vlídným
slovem uznání
nebo
i jen
úsměvem
věnovaným našim dětem.
Náš dík ovšem nepatří těm, kteří znečišťují
prostředí, ve kterém si děti hrají. Naše zahrada
vypadá po zimě jako smetiště a jako místo
vyhrazené pro venčení psů.
Snažíme se děti vést k péči o životní prostředí,
k udržování pořádku tak, aby to pro ně bylo
samozřejmostí.
Každé jaro chodíme čistit studánku Stříbrný
pramen a přístupovou cestu k ní.
Samy děti
se pohoršují nad
nepořádkem,
upozorňují na nešvary. Mají však hodně špatných
příkladů, které je v pozdějším, školním i dospělém
věku, bohužel svedou ke lhostejnosti.
A my si v duchu smutníme nad marností našeho
upřímného snažení.
Za pedagogické pracovnice Edita Možná, ved.
učitelka MŠ

Timmy O’Neill
V TEPLICÍCH NAD METUJÍ
Pátek 28. dubna v 18 hodin - kino

Beseda s americkým horolezcem

Timova šou je o jeho rekordním výstupu na Nose
(3h24min) a výstupech na Torre Egger a Cerro Fitz
Roy. A také zahrnuje desetiminutový film “Urban
Ape”, oceněný třemi cenami.
Vstupné: 60,-Kč
„Tim O’Neill se narodil v roce 1969 na předměstí Philadelphie.
První skála, na kterou si sáhl byly náhrobky pomníků na místním
hřbitově. Vyzbrojen jednosměrnou jízdenkou do Wyomingu za 69
dolarů v devatenácti letech nastoupil do autobusu směr divočina a
nikdy se nevrátil.
V posledních letech Tim procestoval velká pohoří světa, od
Pákistánu po Patagonii. Na své nedávné cestě do Jižní Ameriky si
čas rozdělil mezi splavování divoké řeky na kajaku, prvovýstupy
alpským stylem v argentínské Patagonii a obrovské dobrodružství
při divokých výstupech ve venezuelské džungli.
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O'Neill je jedním z nejrychlejších lezců na světě. Je tak rychlý, že ho
ještě nikdo neviděl v cestách, o kterých tvrdí, že je vylezl v
rekordních časech. Na svém kontě má několik OS rekordů v
Yosemitech,včetně světového rekordu z roku 2001 z výstupu na
Nose na El Capitan, který činí 3 hodiny 24 minut (čas, který někteří
Severoameričané stráví denně v autě cestou do práce). Loni na
podzim lezl opět s Potter a za 24 hodin vylezli na 3 masivní stěny
obtížnosti VI, co spolu dělalo přes 80 délek, nebo 3000 m.

Tim chce, aby se lidé uvolnili a více se smáli,
uvědomovali si chvíle, které právě prožívají a které
se už nikdy nemusí opakovat: “Chci, aby lidé
zpozorněli, jako zpozornějí například, když vidí
vážnou nehodu na dálnici, ale s tím rozdílem, že
teď jsou na scéně exoticky ozdobené cirkusácké
maringotky plné klaunů, jakoby na chvilku ve
snách, možná jim upadly červené nosy. Prostě
humor, kterým je naše společnost a náš svět
propleten, je lehký i černý a já je oba v mých šou
bohatě využívám.” (Tim O´Neill)
Město Teplice nad Metují a Sbor dobrovolných
hasičů
zve občany na
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Dne: 30. dubna 2006
ve 20.00 hod. u televizního vysílače
Hudba a občerstvení zajištěno – každé dítě 2x limo zdarma

KINO TEPLICE NAD METUJÍ
uvádí
div. představení souboru VICENA Ústí nad Orlicí
HRDÝ BUDŽES
(hořká komedie o časech nedávno minulých)

PÁTEK 19. května 2006 v 19.30
hodin
Vstupné: v předprodeji 60,-Kč

na místě 80,-Kč
Předprodej od 1.května 2006 v infocentru v Teplicích nad
Metují.

TEPLICKÁ ROCKOVÁ NOC
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Poslední květnovou sobotu, 27.5.2006, se na
místním fotbalovém hřišti uskuteční další Teplická
rocková noc. Letošní ročník jsme se snažili opět
zkvalitnit a rozšířit, aby si každý posluchač
rockové muziky mohl přijít na své. První novinkou
je začátek už v 16.00 hodin. S tím souvisí i
rozšíření počtu kapel, kterých bude 9. Díky
podpoře Města Teplice nad Metují a sponzorů bylo
možné vybrat kvalitní skupiny z celé republiky.
Jako host zde navíc vystoupí polská heavy
metalová kapela Chainsaw, která je v jejich rodné
zemi velmi oblíbená. Jsem moc rád, že náš festival
byl letos jejich prvním potvrzeným koncertem v
Čechách a že jsem jim mohl pomoci navázat další
kontakty u nás. Teď to vypadá na celé turné po ČR,
včetně vystoupení na velkých festivalech.
Další novinkou je předprodej vstupenek za
zvýhodněné ceny. K dostání jsou od 1. dubna v
Infocentru Teplice nad Metují, v Železářství R.
Šošovička v Broumově, další předprodeje jsou v
Meziměstí a Polici nad Metují. Cenově zvýhodněn
bude také ten návštěvník, který přijde hned na
začátek. Vzhledem k tomu, že startujeme už
odpoledne, aby se to všechno stihlo, myslím, že na
festival může klidně jít celá rodina, pokud má
rockovou a metalovou muziku v oblibě. Děti do 12ti let, které přijdou v doprovodu alespoň jednoho z
rodičů, budou mít vstup zdarma.
Co se týká výběru účinkujících, letos se přihlásilo
téměř 60 kapel z celé ČR + 7 z Polska a 6 ze
Slovenska. Snažil jsem se, aby byl festival pestrý a
aby zde byly zastoupeny různé styly, tak doufám,
že si každý vybere. Podrobnosti o festivalu můžete
najít na stránkách www.teplickarockovanoc.wz.cz,
které jsou pravidelně aktualizovány, takže mnoho
dalších informací nejen o Teplické rockové noci
můžete najít tam.
Pro ty, kteří nemají možnost navštívit
internetové stránky, přikládám alespoň seznam
kapel v tom pořadí, jak na letošním ročníku
vystoupí.
9* mm – rock – Machov
Hazydecay – HC – Olomouc
Enter – rock – Hradec Králové
Ten Sticks – funky – Brno
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Shatter – metal – Jablonné nad Orlicí
Chainsaw – heavy metal – Polsko
Tortharry – death metal – Hronov
Rimortis – speed metal – Poděbrady
Interitus – symfo metal – Plzeň
Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat Městu Teplice nad
Metují za velkou podporu, sponzorům (Gambrinus, G.D.P.P. Teplice
nad Metují, J. Urban – topení, voda, plyn, OÚ Adršpach, Technické
služby Adršpach) a Slavoji Teplice nad Metují. Bez těchto
organizací by festival na takové úrovni, o jakou se snažíme, jen
velmi těžko mohl vzniknout.

A pokud nám bude nakloněno i počasí, domnívám
se, že to bude povedená akce.
Zbyněk Červený
www.teplickarockovanoc.wz.cz
*****************************************
****
Výstava keramiky
Od listopadu 2005 opět pracuje při Základní škole
Teplice nad Metují keramický kroužek jako
odloučené pracoviště Domu dětí Ulita Broumov,
nyní pod vedením Hany Zimmerové. Kroužek
navštěvují ve dvou skupinách děti od 1. do 6. třídy,
ve třetí skupině se scházejí dospělé účastnice
/rozvrh
najdete
na
stránkách
školy:
www.teplicenm.com/.
Keramiku vyrobenou v tomto kroužku můžete
vidět na výstavě, která proběhne v květnu na
Infocentru v Teplicích nad Metují. Výstava je také
doplněna ukázkou dětských výtvarných prací ze
základní školy. V květnu je Infocentrum otevřeno
denně včetně neděle od 8, 30 do 18, 00 s polední
pauzou 12, 00 – 13, 00.
Přijďte se potěšit neobyčejnými věcmi
z obyčejné hlíny!!
***
Kam, panenky, kam jdete, která moje budete…
Jen těžko můžeme předpokládat, že tvůrce textu
známé české písničky pomýšlel na jiné panenky
než půvabné mladé dívky, které potkávali myslivci
na silnici. A přece uvedený titulek docela přesně
vystihuje akci, co jako červená nit provází život
Základní školy v Teplicích nad Metují už od zimy
roku 2004. Tehdy žákyně 8. třídy s paní učitelkou
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Mackovou začaly šít v hodinách praktických
činností látkové panenky pro dětský fond OSN
UNICEF v projektu Adoptuj panenku a zachráníš
dítě. Tuto zajímavou aktivitu podnítil Český
rozhlas Hradec Králové, který vyzval školy v kraji,
aby tvořením panenek podpořily zdravotní pomoc
dětem z rozvojových zemí. UNICEF každou
panenku prodá za 600, - Kč a tím získá prostředky
na očkování jednoho dítěte proti šesti hlavním
smrtelným dětským chorobám.
Letošní žákyně 8. třídy se s paní učitelkou Jánskou
k šití panenek připojily a škola se nakonec může
pochlubit dvanácti pěknými panenkami – většinu
z nich mohli tepličtí rodiče vidět při loňské školní
akademii nebo během léta v infocentru, jejich
fotografie můžete nalézt také na stránkách školy
www.teplicenm.com. Hradecký rozhlas svoji
aktivitu organizoval jako soutěž „Miss panenka“,
uspořádali jsme tedy ve škole hlasování o nejhezčí
panenku pomocí anketních lístků. Ve čtvrtek 30.
března 2006 se pak paní učitelka Strazzerová
chopila moderátorské role i mikrofonu a za účasti
žáků i učitelů celé školy proběhlo v tělocvičně
slavnostní vyhlášení včetně kulturního programu a
defilé soutěžících panenek. Absolutní vítězkou
v hlasování dětí i poroty se stala panenka Štěpánka,
kterou ušila žákyně 8. třídy Barbora Brandejsová.
Štěpánku si hned po vyhlášení odvezla redaktorka
rozhlasu HK
a pozvala autorku Báru do
krajského kola – to se uskuteční v červnu v Hradci
Králové, zúčastní se ho „švadlenky“ i z dalších škol
východočeského kraje a nebudou chybět ani známé
osobnosti české kultury, ani zástupci UNICEF.
Na druhém místě školního hlasování skončila
panenka Lena autorek Lenky Tautzové a Lucie
Leppeltové z 9. třídy, na třetím pak panenka
Christen od Alexandry Brádlové z 8. třídy. Je ale
nutné poznamenat, že všechny panenky měly velké
kouzlo a jistě si najdou svého kupce, který jejich
prostřednictvím přispěje na dobrou věc. Vždyť i
žáky školy nadchla možnost podpořit prodej
panenek a při dobrovolné sbírce hned následující
den bylo vybráno 1331, - Kč, což umožnilo dvě
z panenek rovnou zakoupit. V základní škole si
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tedy můžeme písničku o panenkách s chutí
dozpívat.
Vedení ZŠ
23. Mezinárodní horolezecký filmový festival
Teplice nad Metují (24.8.-27.8.2006)
Piotr Pustelnik v Teplicích nad Metují. Host
letošního festivalu, zároveň člen odborné poroty polský horolezec
Piotr Pustelnik je doktor technických věd, odborník v oblasti
ochrany průmyslu, pracovník Polytechnické univerzity v Lodži.
Horolezectví se věnuje od roku 1975. Na první vrcholy ve vysokých
horách vystoupil v osmdesátých letech. V té době lezl na
šestitisícovky v indickém Kašmíru.
V roce 1990 se už pohyboval v nejvyšších horách světa – výprava
s Wandou Rutkiewicz – sólový výstup na Gasherbrum II (8 037m).
Od začátku devadesátých let vystoupili spolu desetkrát na devět
osmitisícovek, z toho na dvě v průběhu jedné expedice.
S Krzystofem Wielickým vystoupili na Cho Oyu (8222m) a Shishu
Pangmu (8013m), kde se jim podařilo první opakování těžké
slovinské cesty v jihozápadní stěně. Druhá polovina devadesátých let
byla bohatá na výstupy na nejtěžší štíty: Mt. Everest (8848m) spolu
s Ryszardem Pawlowskim z tibetské strany a K2 (8611m) severním
pilířem. Poslední roky už nebyly tak úspěšné, následovaly dva
pokusy na Broad Peak (8047m) a na Makalu (8481m).
Přelom nastal v roce 2000: úspěšné výstupy na Anconcaguu
a Ojos del Salado (6880m) v Jižní Americe a nakonec i úspěšný
výstup v květnu na Lhotse (8511m) a konec sezóny završil na
nejvyšším štítě Afriky – Kilimandžáru (5895m).
V roce 2001 následovala úspěšná výprava na Kangchenjungu, třetí
nejvyšší horu světa. První letní výstup na tento těžký a nebezpečný
vrchol byl důvodem pro radost. V roce 2002 se mu konečně po
letech neúspěšných pokusů podařilo vystoupit na pátou nejvyšší
horu světa – Makalu. Konečně vrchol poslední hory z tzv. Velké
pětky – pěti nejvyšších vrcholů světa.
V roce 2003 po dlouhém a nebezpečném výstupu stál na vrcholu
Manaslu. V letech 2004 a 2005 zorganizoval dvě expedice na jižní
stěnu Annapurny, Boningtonovou cestu. V roce 2004 expedice
dosáhla výšku 7100 m, kdy se jim podařilo vystoupit až k těžkým
skalním pasážím. O rok později dosáhli výšky 7300m. V roce 2005
vystoupil na Rocky Summit – předvrchol Broad Peaku (8047m).
Je šéfredaktorem mesíčníku o horské turistice “n.p.m.”.

Znovu otevřené Občerstvení „Na hřišti“ Vás zve
na velkoplošnou projekci sportovních přenosů
v příjemném prostředí. Točíme Gambrinus a Plzeň
a naší specialitkou je páteční grilování.
Otevírací doba:
Út, St, Čt, Ne 17-22 hod.
Pá, So 17-24 hod.
+ v době fotbalových a volejbalových utkání
V souvislosti s naplňováním programu projektu

5

„Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy – Centrum
poradenství pro rodinu a děti“
od měsíce dubna 2006 rozšiřuje své poradenské služby
Centrum poradenství pro rodinu a děti
se sídlem :Broumov, Třída Soukenická 16 (1. poschodí).
Každý 4. čtvrtek v měsíci v čase od 13:00 do 15:00 bude
bezplatně poskytováno pedagogicko-psychologické poradenství
pro děti i dospělé.
Službu zajišťuje PhDr. Zdeňka Rejtharová s níž je možno
předem telefonicky domluvit termín návštěvy na čísle : 491 426 036

BROUMOVSKÁ LITERÁRNÍ CENA – 4. ročník
Rada města Broumova rozhodla dne 1. 2. 2006 o vyhlášení 4. ročníku
literární soutěže „Broumovská literární cena“ na téma
„750 let města Broumova“
Vyhlášení: 1. 2. 2006
Uzávěrka pro odevzdání literárních děl: 30. 9. 2006
Vyhlášení výsledků: listopad 2006
Zaměření soutěžních prací:
próza
poezie
publicistika
odborné a popularizační práce (nikoli diplomové, bakalářské,
ročníkové)
Soutěžní kategorie:
1.
díla autorů ve věku 14 – 25 let
2.
díla autorů ve věku nad 25 let
3.
dosud nevydaná díla publikujících autorů
4.
významná publikovaná díla autorů z regionu nebo díla s regionem
související
Podmínky soutěže a pokyny pro soutěžící:
•
respektování určeného tématu „750 let města Broumova“
v libovolném pojetí či souvislostech
•
vztah díla nebo autora k Broumovsku, tzn. že autor na území
Broumovska žije nebo odtud pochází, nebo že se Broumovskem zabývá
ve svém díle.
Broumovskem se pro „Broumovskou literární cenu“ rozumí území
bývalého okresu
Broumov.
soutěž je anonymní. Díla zašlete označená heslem, stejně označte
•
přiloženou obálku, která bude obsahovat potřebné údaje – jméno,
bydliště, věk, zaměstnání, kontakty. Nezapomeňte uvést kategorii,
do které své dílo přihlašujete.
•
zasílejte soutěžní práce v pěti kopiích v maximálním rozsahu 10
stran strojopisu
jednoho soutěžního díla
•
Do 4. kategorie je možno přihlásit dílo, i když přihlašovatel není
jeho autorem. V tomto případě přihlásí dílo s uvedením svého
jména a kontaktu a poskytne hodnotící komisi jeden výtisk
k posouzení.
Podmínky ostatních kategorií se na tuto kategorii pro její odlišnost
nevztahují.
Vítězové jednotlivých kategorií budou odměněni věcnými cenami.
Soutěžní díla zasílejte na níže uvedenou adresu, obálku označte heslem
„BLC 2006“:
Informační centrum Broumovska, Mírové náměstí 56, 550 01 Broumov, tel.
491 524 168, e-mail: info@broumov.net

*****************************************
********
za pracovníky školy Božena Karlíková
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Galerie výtvarného umění v Náchodě pořádá v
květnu 2006 v celém prostoru zámecké jízdárny
výstavu
Přírůstky z let 1990 - 2005.
Vybraná díla ze sbírek Galerie výtvarného umění v Náchodě.
( 31. 3. - 28. 5.)
Výstava je otevřena denně kromě pondělí, 9 -12 a 13 - 17 hodin.
Co se děje v galerii aneb malá galerijní tajemství.
–28. 5.)

(18. 4.

Program pro školy seznámí mládež se všemi činnostmi
v galerii krok za krokem. Ukáže jim, čím se zabývají jednotlivá
odborná pracoviště a co všechno se musí udělat, než se
pověsí obrazy na stěny.
Na program je nutné se předem objednat na tel. čísle 491 427 321.
Mezinárodní den muzeí a galerií (18. 5.)
Vstup do galerie je v tento den zdarma. Návštěvníci se mohou
seznámit s činnostmi galerie v rámci programu Co se děje v galerii
aneb malá galerijní tajemství (samostatně, bez pomoci lektora).
Galerijní noc (20. 5.)

Vstup do expozice zdarma. Otevřeno do večerních
hodin. Doprovodný program (hudební vystoupení,
přednáška, interaktivní program Co se děje
v galerii aneb malá galerijní tajemství, výtvarný
koutek aj.)
Knižní novinky duben 2006

Matragi Blanka: Blanka (Přes dvacet let navrhuje
Blanka Matragi své modely pro úzkou vrstvu
vysoké společnosti v zemích Perského zálivu a v
poslední době i pro vyjímečnou klientelu v
Čechách. Životní příběh dynamické, ambiciózní a
talentované Češky. Doplněno mnoha fotografiemi).
Přibský Vladimír: Můj muž král Karel IV.
(Deníkové zápisky mladé české královny Anny
Svídnické den po dni zaznamenávají vývoj vztahu
šestnáctileté dívky k muži téměř o třiadvacet let
staršímu, českému králi Karlovi).
Dousková Irena: Oněgin byl Rusák (Volné
pokračování úspěšné tragikomické knihy Hrdý
Budžes. Helena Součková se dostává na
gymnázium. Přestože jí osud nerozdal právě
příznivé karty, statečně usiluje vyznat se ve svém
nitru i v pokryteckém světě kolem).
Fieldingová Joy: Panenka (Sebevědomá, úspěšná
právnička se musí vrátit domů, aby obhajovala
svou, z vraždy nařčenou, matku. Vrací se, aby se
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znovu setkala s holčičkou-panenkou, jakou bývala:
Ustrašenou a manipulovatelnou).
MEZINÁRODNÍ KVĚTINOVÝ DEN
středa 10. květen 2006
Již po desáté je vyhlašován tento významný den boje proti
rakovině a my s velkou nadějí v srdci se na Vás, své spoluobčany,
jako v minulých letech obracíme s prosbou o pomoc. Opět budete
v tento den potkávat dvojice studentů, skautů i jiných dobrovolníků,
kteří Vám budou nabízet žlutý květ měsíčku lékařského za
symbolickou cenu 20,-Kč. Tento den se stal nadějí a vírou pro
mnohé onkologické pacienty, kterým právě Vaše přízeň pomohla
nebo i zachránila život. Tato nemoc, kterou se stále nedaří pokořit,
stojí mnoho lidských sil všech vrstev obyvatelstva a je nesmírně
důležité, aby se boj s ní stal záležitostí nás všech. A ze všeho nejvíce
jsou zapotřebí finanční prostředky – na prevenci, léčbu, péči o
léčené a odléčené pacienty, výzkum a studium. Dnes je již mnoho
nádorových onemocnění, která umí naši lékaři vyléčit, ale jsou i
takové, které stále odolávají a které vyžadují stále větší úsilí, a tím i
nemalé finanční výlohy.
A tak až uvidíte ve středu 10. května na klopách žluté kvítky a až
naše okolí jimi rozkvete, vzpomeňte na co vše získané prostředky
jsou a přispějte do zapečetěné kasičky nějaký obnos a za to přijměte
naše upřímné poděkování.
Liga proti rakovině Náchod, Masarykovo nám. Čp. 1 PO
BOX 15, tel.: 491 405 266
Návštěvní den: středa 9 – 16 hod., MUDr.
MLLER/MIKŠOVSKÁ

Veřejné projednání tvorby Strategie rozvoje
Královéhradeckého kraje
Vážení občané, chcete-li se zapojit a vyjádřit k tvorbě Strategie
rozvoje Královéhradeckého kraje na období 2007-2015, máte
možnost zúčastnit se veřejného projednání této strategie, které se
bude konat 16.5.v 17.30 v Náchodě a 24.5. v 17.30 v Trutnově. Více
informací najdete na internetové adrese Centra evropského
projektování www.cep-rra.cz/strategie/ nebo v případě dotazů
využijte email: strategie@cep-rra.cz a tel. 495 817 281, 720 404 203.

SOU společného stravování Teplice nad Metují
Uvařte si s námi…. Králičí soté po orientálsku
4 stehna z králíka
1 lžička kari
sůl, pepř
1 cibule
100g žampionů
1 červená paprika
1 pórek
2 polévkové lžíce kečupu
50g mandlí
1 polévková lžíce sójové omáčky
Postup: Králíčí stehna odblaníme a vykostíme. Maso nakrájíme na
tenké nudličky, osolíme, opepříme a opečeme na rozehřátém oleji.
Přidáme kari, nakrájenou cibuli, žampiony, pórek, červenou papriku
a kečup. Krátce orestujeme a necháme podusit pod pokličkou.
Nakonec přidáme oloupané mandle a dochutíme sójovou omáčkou.
Podáváme s rýží a s čerstvou zeleninou. Stejně dobrý pokrm
připravíte i z kuřecího masa. Dobrou chuť přejí žáci SOU.
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Olivětín 66, Broumov

491 502 425

AUTOKEMP Bučnice hledá brigádnici /
brigádníka na sezónu květen – září 2006 do
recepce. Znalost Aj nebo Nj vítána. Volejte na
tel. č. : 491 581 387, 776 379 746.
DARUJI štěňátka – kříženec jezevčíka, velmi
pěkná.
Tel.: 731 114 752
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.
25.4. 2006
27.4. 2006
23.5. 2006
25.5. 2006
Autoškola Fiedler s.r.o., Šalounova 87, Broumov
www.autoskola-fiedler.wz.cz

ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGICKÉ
LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI
OKRESU NÁCHOD v oblasti Broumov, Police
nad Metují, Machov
Ordinační hodiny: SO, NE, SVÁTEK 9.00-11.00
hodin
Datum Jméno lékaře
služby
1.5. MUDr. J. Neoralová

Adresa ordinace

Horní 109
Teplice n.M.
6.5. MUDr. J. Kubec
17. Listopadu 291
Police n.M.
7.5. MUDr. D. Kapitánová 5.května 14
Meziměstí
8.5. MUDr. J. Práza
zdr. s. Machov
13.5. a 14.5. MUDr.M. Růžičková
Masarykova 30, Broumov
20.5. a 21.5. MUDr. M. Pastelák Sadova 44
Broumov
27.5. a 28.5. MUDr. A. Slezáková
Masarykova 30, Broumov
3.6. a 4.6. MUDr.L. Neoral
17. listopadu 291, Police n.M.

telefon
491 581 394
491 543 398
491 582 381
491 547 139
491 523 607
491 524 334
491 523 607
491 541 654

10.6. a 11.6. MUDr. J. Kopecký 17.listopadu 291 491 541 654
Police n.M.
17.6. a 18.6. MUDr. L. Kapitán 5.května 14
491 582 381
24.6. a 25.6. Bc J.N.Ogriščenko dentista- ZS Veba
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REKLAMA
-----------------

Michal Hronek

Horní Adršpach 99

mobil: 776 08 08 01
telefon: 491 58 60 14

Provádíme pokrývačské, klempířské,
tesařské, stavební a výškové práce,
např. rekonstrukce střech, opravy
komínů a fasád, tepelné izolace,
dřevěné obklady, nátěry konstrukcí
a střech, prořezávání a kácení
rizikových stromů …
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zahradnictví specializovaná na produkci
balkonových rostlin,
zeleninové a květinové sadby

ZAHRADNICTVÍ BROUMOV A
HRONOV
Vás zvou k návštěvě firemních prodejen

ZAHRADNICKÉ PRODEJNY
v Hronově
( naproti spořitelně ) tel: 491 483 245

ZAHRADNICKÉHO
MINICENTRA
v Broumově
( u hřbitova ) tel: 491 521 253

PRODEJNY SLUNEČNICE
v Teplicích nad Metují
tel: 491 581 463

ZAHRADNICKÉHO
MINICENTRA
v Náchodě
( v prostoru Tržnice pod zámkem) tel: 732 420 872

Těšíme se na Vaši návštěvu !

CO NABÍZÍME ?
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zeleninovou sadbu
salát, kedlubny, gigant, květák, zelí, brokolici,
kadeřávek, kapustu, celer, pórek, papriky, rajčata,
okurky, cukety, dýně aj.
květinovou sadbu - letniček, dvouletek, trvalek
macešky, karafiáty, ledovky, hledíky, astry ,cynie,
afrikány, slaměnky, smilky, statice, chryzantémy,
nestařec, salvie, senecia, gazanie, šruchu, kosmatec
balkonové květiny
muškáty páskaté - 6 barev, muškáty převislé - 4
barvy, begonie převislé - 6barev, begonie
vzpřímené- 6 barev, surfinie velkokvěté - 5barev,
surfinie plnokvěté,
surfinie drobnokvěté - 3 barvy, fuchsie - 5 druhů,
petunie 10 druhů, převislé lobelky, molice,
verbeny, bacopu, balkongold, impatiens,
brachycome, coleus, kopretiny - 3 barvy aj.
pokojové rostliny
fikusy, draceny, juky, palmy, kapradiny, kaktusy,
sukulenty, a jiné pokojové rostliny
léčivé rostliny
bazalku, majoránku, dobromysl, libeček, mátu,
yzop, saturejku, tymián, šalvěj aj.
růže
velkokvěté - 10 druhů, polyantky - 5 druhů, pnoucí
- 5 druhů
ovocné stromky
jabloně, hrušně, třešně, višně, švestky, broskvoně,
rybízy, angrešty, borůvky aj.
okrasné stromky
jehličnaté konifery-thuje, cypřiše, jalovce, tisy aj.
lisnaté stromky a keře - šeříky, zlatice, trojpuk,
mochny aj.
keře na živé ploty
listnaté opadavé, listnaté stálezelené a jehličnaté
substráty, hnojiva, postřiky, keramické
květináče, truhlíky a plastové květináče,
semena, cibule, hlízy
Dále nabízíme tyto služby.
Podle Vašeho přání osazujeme truhlíky, mísy,
květníky.
Zhotovujeme smuteční a dárkovou vazbu.
Prořezáváme ovocné stromy.
Zakládáme a udržujeme zahrady.
Sečeme trávníky.
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