1

LEDEN 2005
Rooseveltova 15

ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ číslo 1
549 57 Teplice nad Metují
491 581207 , e-mail: mhff@teplicenadmetuji.cz

U s n e s e n í č. 23 z veřejného jednání Zastupitelstva
Města Teplice nad Metují konaného dne 15. prosince 2004
Zastupitelstvo Města Teplice nad Metují
schvaluje
1. Úpravy rozpočtu – listopad a prosinec 2004.
2. Rozpočtové provizorium platné na období roku 2005 do
schválení rozpočtu.
3. Pronájem zemědělských pozemků 606 GP, 608/2 PK,
614/1 GP, 614/2 GP, 614/4 GP a 698/1 PK, vše k.ú. Teplice
nad Metují.
4. Záměr prodeje p.č. 306/1, k.ú. Teplice nad Metují.
5. Prodej bytu v čp. 115, ul. Nádražní panu Mikulášovi.
6. Uzavření nájemní smlouvy na Městský dvůr s panem
Vašků a výši nájemného pro rok 2005.
7. Uzavření nájemní smlouvy na provozování ATC Bučnice
s paní Kubíkovou a výši nájemného pro rok 2005.
8. Výši nájemného za provozování skalního okruhu Teplické
skály pro rok 2005 a výši vstupného pro rok 2005 - základní
výši 50 Kč a snížená výše 25 Kč.
9. Uzavření nájemní smlouvy s kamenickou firmou Brádle
pro rok 2005.
10. Uzavření nájemní smlouvy na garsonku v čp. 279, nám.
Aloise Jiráska s paní Hlaváčkovou.
11. Pronájem nebytových prostor v čp. 117, ul. Zámecká
manželům Vaníčkovým pro zřízení prodejny textilu,
dárkového zboží a videopůjčovny.
12. Nabídku nebytových prostor v čp. 23, ul. Zámecká
k rekonstrukci na bytovou jednotku svépomocí.
13. Poskytnutí finančního příspěvku na konto Vysoké Tatry
v celkové částce 10.000 Kč.
14. Snížení ceny kupní pro prodej pozemků v Horních
Teplicích Klimešovým na cenu 30 Kč za 1 m2 a úhradu ½
nákladů na provedení GP.
15. Změnu poplatků v městské knihovně od 1. 1. 2005.
16. Odprodej nepotřebného drobného materiálu ze skladu CO.
17. Uzavření smlouvy o dílo na vybudování technologie na
čištění vody na koupališti s firmou GHC invest.
18. Použití městského znaku na propagační předměty a tisky
podle žádosti slečny Tauchmanové a paní Kubíkové.
19. Žádost pana Kubíka o provozování kiosku s potravinami
v areálu ATC Bučnice.
20. Odprodej 6 ks nepotřebných stolů za cenu 3.000 Kč za
kus z bývalé Zvláštní školy Lachov.
21. Mimořádnou odměnu starostovi formou daru.
zamítá
1. Žádost o vrácení poplatku ubytovací kapacity pana Dušana
Skleničky.
2. Žádost o odložení splatnosti nájemného pana Jaroslava
Vaňka.
ukládá
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1. Vedoucí bytového hospodářství do 31. 12. 2004 jednat
s paní Janečkovou o uzavření dohody o splátkách.
Teplice nad Metují, 21. prosince 2004
Radim Války, místostarosta
Milan Brandejs, starosta

ZÁPIS ŽÁKŮ
DO 1.TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V TEPLICÍCH NAD METUJÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2005 – 2006

Ředitelství
Základní školy a Speciální školy v Teplicích nad Metují
upozorňuje rodiče dětí narozených v době
od 1.září 1998 do 31.srpna 1999
a dětí, kterým byl odložen začátek školní docházky o 1
rok, na povinnost zápisu do 1.třídy základní školy.
Zápis se bude konat v budově Základní školy a Speciální
školy v Teplicích nad Metují

ve středu 9.2. 2005 od 13 do 17 hodin
K zápisu se dostaví děti v doprovodu jednoho z rodičů
nebo zákonného zástupce.
Vezměte s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Mgr. Radim Války, ředitel školy
REGIONTOUR 2005
V termínu 13 - 16.1. 2005 proběhl v Brně 14. ročník
mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech –
REGIONTOUR 2005.
Město Teplice nad Metují zde reprezentoval zástupce
společnosti Teplické skály s.r.o. Jako již tradičně se
prezentovalo v expozici turistické oblasti Kladské Pomezí
společně s obcí Adršpach a městy Broumov, Police n.M.,
Hronov, Náchod, Nové Město nad Metují, Česká Skalice,
Červený Kostelec, Jaroměř. Nově se k naší expozici připojila
Rtyně v Podkrkonoší, Malé Svatoňovice a Hotelová škola
Hronov. Pivaře určitě potěšila pravidelná účast pivovaru
Primátor Náchod, ochutnávku zlatého moku si nechal ujít jen
málokdo. Celá naše expozice byla pak součástí stánku
turistického regionu Východní Čechy, jehož zástupci se
starali, aby nám vystavovatelům nic nechybělo.
Zájem návštěvníků veletrhu o naši turistickou oblast byl jako
každoročně velký. Mezi nejžádanější materiály patřily mapy,
a to hlavně cykloturistické, informace o ubytování, publikace
o hlavních turistických zajímavostech a drobné reklamní
předměty. Velký zájem byl i o velkoplošné fotografie skal,
které byly součástí dekorace naší expozice a bohužel nebyly
k mání.
Veletrh byl velmi zajímavý nejen pro návštěvníky, ale i pro
samotné vystavovatele, kteří zde měli možnost získat řadu
nových poznatků, které pak využijí při své práci.
Propagačního materiálu se rozdalo velké množství a tak

2
doufám, že inspirováni těmito materiály budou do Teplic nad
Metují přijíždět noví turisté.
Závěrem bych ráda poděkovala společnosti General Bottlers
ČR s.r.o za dobrou vodu a Sdružení Stěnava za horalské
trubičky, které potěšily řadu malých, ale i velkých
návštěvníků veletrhu.
Martina Tauchmanová, zástupce Teplických skal s.r.o.
PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Úkolem zimní údržby místních komunikací (dále jen MK) je
zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti vzniklých
zimními povětrnostními vlivy. Zimní údržba je zajišťována
dle společenských potřeb, avšak zároveň dle ekonomických a
technických možností vlastníka komunikací. Protože není
možné vždy odstraňovat následky povětrnostních vlivů
v zimním období najednou na celém území obce, stanoví plán
zimní údržby priority. Tyto vyplývají ze stupně důležitosti
jednotlivých MK, zejména na základě hustoty osídlení a
dopravní obslužnosti. Zahájení prací při zimní údržbě je
závislé především na výšce sněhové vrstvy. Traktory
s vlečnou radlicí nastupují do 30 min. od zjištění, že vrstva
napadaného sněhu dosáhla 5 – 6 cm. Při celonočním sněžení,
kdy může vrstva dosáhnout větších hodnot, nastupuje
technika v 05.00 hod. Zdrsňování povrchu komunikací
posypem se provádí 30 min. po zjištění, že se na MK zhoršila
sjízdnost nebo schůdnost vlivem kluzkosti (náledí, uježděný
mokrý sníh). V době intenzivních sněhových srážek se posyp
neprovádí (neefektivní), provádí se pouze údržba průběžným
prohrnováním.
Vzhledem k členitosti a rozsáhlosti spravovaného území
může dojít k časovým prodlevám nebo částečným výpadkům,
a to zejména v důsledku poruch na již stárnoucí mechanizaci.
Na zimní údržbě komunikací v našem regionu se podílí
celkem 6 organizací, včetně Správy a údržby silnic KHK, a
tak může docházet i k drobným koordinačním problémům.
Přesto se domníváme, že úroveň zimní údržby u nás snese
srovnání s jinými městy a zejména kritická místa jsou
ošetřována dostatečným způsobem.
Plán zimní údržby je zpracován v souladu s platnými
zákony a vyhláškami souvisejícími s danou problematikou a
tento zastupitelstvem schválený dokument je k nahlédnutí na
MěÚ.
Oldřich Schejbal. ved. TS
Informace ředitele Oblastní nemocnice Náchod
Na interním oddělení Oblastní nemocnice Náchod a.s. se dne
29.11.2004 uskutečnilo krátké slavnostní připomenutí významného
jubilea 10 let od uvedení do provozu hemodialyzačního pracoviště.
Slavnostního setkání se zúčastnili kromě vedení Oblastní
nemocnice Náchod a interního oddělení také některé další významné
osobnosti - paní poslankyně Mgr.Zdeňka Horníková a náměstek
hejtmana ing.Rostislav Všetečka.
U zrodu nefrologické poradny stál prim. MUDr. Václav Krch
CSc., který spolupracoval s Prof.MUDr. Erbenem DrS.,
zakladatelem hemodialyzačního pracoviště v Hradci Králové.
V započaté práci pokračoval prim.MUDr. Jaroslav Flídr. Právě on
uvedl v roce 1994 do provozu hemodialyzační pracoviště
v Náchodě. Současný primář Doc.MUDr.Josef Jandík, CSc. navázal
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na předcházející činnosti a svými znalostmi a zkušenostmi se snaží
o zachování vysoké odborné úrovně hemodialyzačního pracoviště
v Oblastní nemocnici Náchod a.s.
Stavební úpravy na nově zřizovaném středisku dialýzy při interním
oddělení Oblastní nemocnice Náchod byly dokončeny v červnu 1994
celkovým nákladem 5.546.266,- Kč.
Technologická část stavby byla pořízena v celkové finanční hodnotě
9.281.971,00 Kč.
V průběhu jubilejního roku 2004 bylo nákladem 3.300.000,- Kč
komplexně obnoveno všech 7 dialyzačních přístrojů tohoto
důležitého oddělení Oblastní nemocnice Náchod.
Výhodou nových přístrojů je vyšší technická spolehlivost a možnost
zavedení nových metod. Velkým přínosem je také průběžná
kontrola probíhajícího procesu čištění krve. To staré přístroje
neumožňovaly a výstupní údaje poskytovaly ne příliš přesné
hodnoty.
V okrese Náchod je přibližně 35 pacientů, kteří musejí oddělení
třikrát týdně navštívit a strávit zde v průměru 4 hodiny. Ročně se zde
uskuteční 6 tisíc dialýz. Ty probíhají v třísměnném nepřetržitém
provozu.
Za 10 let své existence bylo z hemodialyzačního pracoviště celkem u
20 pacientů provedeno 21 transplantací ledviny.
Ing. Josef Šimurda, ředitel nemocnice

SPRÁVNÍ POPLATKY na úseku matrik, občanských
průkazů a cestovních dokladů
Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích platí od 16.1.
2005 změny u některých správních poplatků i na úseku matrik,
občanských průkazů a cestovních dokladů. Uvádíme pouze výtah
nejběžněji používaných úkonů:

-vydání stejnopisu rodného, oddacího
nebo úmrtního listu..............................100,-Kč ( dříve 50,-)
-ověření stejnopisu, opisu, fotokopie
za každou započatou stránku................30,-Kč (dříve 20,-)
-uzavření manželství mezi snoubenci,
nemají-li TP na území ČR...............3000,-Kč (dříve 2000,-)
-uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden
má TP na území ČR....................... 2000,-Kč (dříve 1000,-)
-vydání nového občanského průkazu za průkaz
poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz
obsahující neoprávněné provedené zápisy............. 100,-Kč
-vydání cestovního pasu bez strojově čitelné zóny pro
občany mladší 15 let – tzv.“BLESK“...600,-Kč (dříve 150,-)
Ke změně nedochází u správních poplatků např. ověření podpisu,
ohlášení změny místa trvalého pobytu, změny jména a přijmení nebo
přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů.
Mimo správních poplatků lze od nového roku za přestupek na
úseku občanských průkazů a cestovních dokladů – např. kdo
poruší povinnost chránit občanský průkaz a cestovní doklad před
ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím; kdo
neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo
zneužití těchto dokladů; kdo neodevzdá neplatný cestovní doklad
nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy; kdo neodevzdá
cestovní doklad v případě ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, pokud
je poté nalezne nebo získá zpět jiným způsobem; kdo v zákonem
stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého
občanského průkazu...a v dalších případech dle § 16a) odst. 1 zák. č.
328/1999 Sb., o občanských průkazech a § 34a) odst. 1 zák. č.
329/1999 Sb., o cest. dokladech – uložit pokutu do 10 000,-Kč.
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PLATNOST OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ (OP)
Podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech dochází
k postupnému vyměňování občanských průkazů bez strojově čitelné
zóny.
Státní občané ČR jsou povinni požádat o nový občanský průkaz
(OP) v termínech:

-do 30.11. 2005... u OP typu „knížka“
-do 30.11. 2005 ...u OP vydaných do 31.12. 1994
-do 30.11. 2006 ...u OP vydaných do 31.12. 1996
-do 30.11. 2007... u OP vydaných do 31.12. 1998
-do 30.11. 2008... u OP vydaných do 31.12. 2003
Pokud nedošlo ke změně údajů zapsaných ve starém občanském
průkazu, předkládáte k žádosti tento původní průkaz a 1 fotografii
(určenou na doklady). Informace rádi poskytneme na matrice MěÚ
v Teplicích nad Metují, kde také žádost o vydání nového občanského
průkazu můžete podat – úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 11.00
a 13.00 – 17.00 hod.
Jana Záleská, matrikářka

-------------------------------------------------------------------------Vojáci POZOR!
Nabytím účinnosti zákona 585/2004 Sb., o branné povinnosti a
jejím zajišťování (branný zákon) ze dne 4. listopadu 2004, se mění
ohlašovací povinnost viz výpis z výše citovaného zákona.
§ 32
Ohlašovací povinnost
Voják v aktivní záloze je povinen příslušnému krajskému
vojenskému velitelství neprodleně hlásit závažné úrazy a vážná
onemocnění, která mohou mít vliv na výkon branné povinnosti, a
předložit doklady osvědčující uvedené skutečnosti; voják v
povinné záloze má tuto povinnost za stavu ohrožení státu nebo za
válečného stavu. Hlášení lze učinit osobně nebo písemně.
Přechodná ustanovení
§ 39
(2) Vojáci nebo odvedenci, kterým vznikla branná povinnost
podle dosavadních právních předpisů, se dnem nabytí účinnosti
tohoto zákona považují za vojáky v povinné záloze.
(4) Vojáci zařazení do aktivní zálohy dobrovolné na základě
dohody podle dosavadních právních předpisů se dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona považují za vojáky v aktivní záloze podle
tohoto zákona.
Závěrečná ustanovení
§ 40
Zrušuje se:
1. Zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti
a o vojenských správních úřadech (branný zákon).
2. Zákon č. 286/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o
rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech
(branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb. a zákona č.
128/2002 Sb.
3. Zákon č. 520/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o
rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech
(branný zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Účinnost
§ 41
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

Upozornění pro samostatně hospodařící rolníky
právnické osoby, které provozují zemědělskou výrobu

a

Upozorňujeme samostatně hospodařící rolníky, že dnem
30.4.2005 končí lhůta, kdy se mohou bez poplatku zaevidovat na
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obecním živnostenském úřadu v Broumově jako zemědělský
podnikatel. K zaevidování je třeba vždy přinést výpis z rejstříku
trestů ne starší 3 měsíců.
Od 1.5.2005 je zaevidování samostatně hospodařícího rolníka jako
zemědělského podnikatele zpoplatněno dle zákona o správních
poplatcích částkou Kč 1 000,-.
Jinak samostatně hospodařící rolník, který má vydané osvědčení
podle zákona č. 105/1990 Sb., ve znění zákona č. 219/1991 Sb.,
může činnost na základě tohoto osvědčení vykonávat do 30.4.2009.
Dále upozorňujeme právnické osoby, které provozují zemědělskou
výrobu, aby se ihned zaevidovaly v souladu se zákonem č. 85/2004
Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů, na obecním živnostenském úřadu v Broumově
jako zemědělský podnikatel (tato povinnost pro ně existuje od
1.5.2004). K zaevidování je nutné, aby se na obecní živnostenský
úřad dostavil statutární zástupce právnické osoby s výpisem
z obchodního rejstříku ne staršího 3 měsíců a zároveň přinesl
doklady o odpovědném zástupci (potvrzení o 5 letech praxe nebo
doklad o vzdělání v oboru).
Veškeré záležitosti spojené se zaevidováním zemědělského
podnikatele, pokud máte sídlo nebo místo podnikání v působnosti
obce Broumov jako obce s rozšířenou působnosti, můžete vyřídit na
Městském úřadu Broumov, obecním živnostenském úřadu, Třída
Masarykova 239, Broumov – přízemí vlevo. Tiskopisy žádostí o
zápis do evidence zemědělského podnikatele jsou zde k dispozici.
Informace k celé problematice Vám poskytne Ing. Kateřina
Šrámková, č. tel. 491504234.
Ing. Miloš Hartman,vedoucí
obecního živnostenského úřadu Broumov

Opět postupujeme do celostátní soutěže
GASTRO
JUNIOR
Ve školním kole, které proběhlo na našem SOU 11. 11.
2004, připravovali mladí kuchaři ve stanoveném limitu čtyři
porce moderního teplého pokrmu, jehož základem byla krůtí
prsa. Žáci z oboru Číšník – servírka měli za úkol úpravu a
servis kuřecího špízu pro dvě osoby, s přílohami a servisem
vhodného vína. V oboru Cukrář měli soutěžící zvládnout –
rovněž ve stanoveném časovém limitu – přípravu čtyř porcí
moderního moučníku.
Do regionálního kola 2. – 4. 12. pořádaného v Turnově
postoupili vítězové Lukáš Sommer, 2.M /kuchař/, Eva
Dvořáková, 2.B /servírka/ a Hana Rotterová, 3.A /cukrářka/.
Nejlépe si ve skutečně silné konkurenci vedl Lukáš, který
obsadil 4. místo s krůtím špalíčkem obaleným a plněným
šunkou, s krustou z uzeného sýra a čínské směsi, podávaným
s nadýchanými placičkami z brambor a kostiček barevné
papriky, spojenými ušlehaným sněhem – vše doplněné
restovanou zeleninou a omáčkou z rajčat a rajčatového
protlaku.
Protože základní stanovená kritéria splnili všichni tři,
postupují do celostátního kola, které se bude konat v březnu
2005 v Brně. Mgr. M. Vintrová, SOU Teplice nad Metují
OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOČNÍM JARMARKEM
Vánoce roku 2004 máme šťastně za sebou a většina
z nás už se spíše zaobírá blízkou či vzdálenější budoucností
letošního roku – každému konci i počátku však sluší
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bilancování, připomeňme si tedy loňské Vánoce v Základní
škole a Speciální škole v Teplicích nad Metují.
Na základní škole děti 16. prosince opět prožily Den
bez rozvrhu, kdy ve vánočních dílnách tvořily podle svého
výběru řadu výrobků s vánoční tématikou /od svícnů
z různých materiálů přes čajové lampičky, kalendáře, dárkové
krabičky a jmenovky až po perníčky a nepečené vánoční
cukroví/. Dílka však tentokrát neměla skončit na výstavě –
hledali jsme jiný způsob veřejné prezentace, na které by se ve
větší míře podílely děti, a tak vznikl nápad pokusit se o
„historicky první vánoční jarmark“. Vycházeli jsme sice
z nepatrných zkušeností, ale posilovalo nás odhodlání
vyzkoušet něco nového, co by přineslo radost a užitek všem
zúčastněným.

V pondělí 20. prosince 2004 patřila budova školy
jarmarku. Dopoledne děti se svými učitelkami připravily
stánky – každá třída měla svůj – a v něm vystavily nejen
výrobky z vánočních dílen, ale i další produkty z hodin
výtvarné výchovy nebo praktických činností /různé vánoční
gratulace, zvonky z pedigového proutí, kamínky pro štěstí,
dekorativní láhve do kuchyně, krmítka apod./. Některé třídy
navíc ve svých učebnách zřídily improvizované, ale velmi
příjemné kavárny a čajovny, kde si mohli návštěvníci
jarmarku odpočinout a občerstvit se. Obsluhu opět zajišťovaly
samy děti a také tady se projevily rozené talenty.
Už od 13 hodin, kdy byl jarmark zahájen, proudili
chodbami školy pozvaní rodiče a další návštěvníci. Každý
byl hned u vchodu přivítán dvěma přívětivými „hosteskami“
a dostal i malého písemného průvodce. Svůj stánek si
v přízemí připravila také zvláštní škola /doplněný výrobky
z mateřské školy/ a školní družina, která neprodávala, ale
vystavovala. Vánoční jarmark byl zároveň Dnem
otevřených dveří, hosté si mohli nejen prohlédnout třídy
svých dětí, ale nahlédli i do dalších prostor, odborných
učeben apod. Některé třídy proto prodávaly i vystavovaly. V
8. třídě byl například k vidění /přímo v akci!/ velký stolní
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fotbal, který žáci této třídy vyrobili ve školní dílně a hned
využili.
Jarmark byl podle plánu ukončen v 16 hodin a do té doby
ho navštívilo kolem stovky lidí! Jak se návštěvníkům na
našem prvním jarmarku líbilo, to by nejlépe posoudili oni
sami – děkujeme těm, kdo jarmark nebo konkrétní děti ocenili
hned na místě /příště bude možnost zápisu do návštěvní
knihy/. Z hlediska dobrých úmyslů se náš záměr naplnil
vrchovatě. Dětem přinesl novou zkušenost i dovednosti
/zvláště obchodnické, ale i jiné/ a většinou i příjemně
strávený čas. Učitelům umožnil vidět děti v neobvyklé situaci
– mezi naše nejsilnější zážitky určitě patří zjištění, jak velmi
dětem záleží na přítomnosti a mínění rodičů /i dalších členů
rodiny/, jak rády je ve „svém stánku“ přivítaly.
K zakoupení materiálu na vánoční výrobky byly
využity peníze, které škola získala jako dobrovolné vstupné
na školní akademii v červnu 2004. Po odečtení nákladů činí
čistý zisk z prodeje na vánočním jarmarku 3 725, 50 Kč.
Tyto peníze budou použity na zahájení úpravy chodeb
základní školy. Jedná se o dlouhodobý projekt, první etapa by
měla proběhnout na chodbě u 1. a 2. třídy během měsíce
února. O dalších krocích Vás budeme průběžně informovat.
Děkujeme všem, kdo jste podpořili úsilí dětí a
učitelů návštěvou i nákupem. Doufáme, že jsme uspořádáním
vánočního jarmarku přispěli k Vašim příjemnějším zážitkům
loňského roku, a věříme, že se při podobných akcích znovu
setkáme.
Přejeme Vám šťastný a úspěšný rok 2005.
za kolektiv učitelů základní, speciální i mateřské školy
Božena Karlíková
A JAK DOPADLA TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Tříkrálová sbírka 2005, která proběhla v Teplicích nad
Metují a přilehlých obcích vynesla 28. 017,50 Kč. Všem, kteří
pomohli a přispěli patří dík. Vybrané prostředky budou
rozděleny potřebným dle rozpisu v prosincovém čísle TO.
ZAHRÁDKÁŘSKÁ ŠKOLA 2005
Český zahrádkářský svaz Základní organizace v Teplicích
nad Metují pořádá další ročník zahrádkářské školy. Přednášet
bude zahrádkářský instruktor Luděk Groh. Škola bude
pořádána v klubu Městského úřadu vždy ve čtvrtek v 17
hodin. Přednášky budou doplněny projekcí a budou zde
zodpovídány dotazy. Termíny a témata:
27. ledna - Zelenina – význam ve výživě, pěstování
10. února – Pěstování u nás i v zahraničí
24. února – Skleníky, folníky a pěstební postupy
9. března – Květiny na zahrádce i doma
Budou uvedeny nové nápady, postupy, závlahy apod.
Zveme všechny zájemce o zahrádkářskou tématiku.
Občerstvení bude zajištěno.
SETKÁNÍ ZAHRÁDKÁŘŮ VÝCHODNÍCH ČECH
se konalo 18. prosince 2004 v kině 70 v Novém Městě n.M.
Setkání bylo doplněno prodejem zahrádkářských potřeb a
včelích produktů. Byla zde výstavka bio ochrany, různých
prospektů, závlahy, exotické zeleniny – výpěstků kroužku
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mladých zahrádkářů z Teplic nad Metují, ukázky
z předvánoční výstavy zahrádkářů v Červeném Kostelci.
Po zahájení vystoupili žáci hudební školy v Novém Městě
n.M. Jejich kulturní vystoupení bylo velmi pěkné. Součástí
programu byla i přednáška RNDr. Klimeše na téma „Okrasné
zahrady“. Byly předány vyznamenání mimo jiné i Základní
organizaci Českého zahrádkářského svazu v Teplicích nad
Metují za jejich velice úspěšnou, bohatou a dlouholetou
činnost. V únoru letošního roku oslaví tato organizace 40.
výročí svého založení.
L. Groh
ZAHRÁDKÁŘSKÝ SLOUPEK
Při bezmrazém počasí je vhodný postřik ovocných dřevin
měďnatými prostředky – Kuprikol, Champion. Na letorostech a
pupenech žijí bakterie, které produkují bílkoviny a tyto jsou jádrem
ledových krystalů. Postřikem bakterie zničíme a tak zvýšíme
mrazuvzdornost. Zároveň omezíme výskyt houbových chorob např.
kadeřavost broskvoní. Opakovaně upozorňuji na nutnost odstranění
plodů na stromech i na zemi napadených monilií (černé plody). Tyto
jsou na jaře zdrojem napadení květů a způsobují moniliovou spálu a
úžeh.
V zimním období je též vhodná doba na řez drobného ovoce. U keřů
odstraňujeme staré větve raději až pod úrovní půdy. Nenecháváme
pahýly. U stromků zkracujeme výhony a zbavíme se tak primárního
napadení např. amerického (hnědého) padlí na angreštech. Vyřežeme
odplozené pruty maliníku a ostružiníku. Dlouhé pruty zkracujeme
maximálně na 2 m. Můžeme též provézt řez u okrasných keřů
kvetoucích na podzim. Řez provedeme obdobně jako u rybízu.
S řezem ovocných dřevin nespěcháme, provedeme ho těsně
v předjaří. Jen u dřevin u kterých chceme zmlazení nebo donutit
k silnějšímu růstu, můžeme řezat nyní. Řez vinné révy necháme též
na předjarní období, kdy ještě neraší, aby nám zbytečně neronila. Jen
ve sklenících můžeme řezat již nyní. Zkontrolujeme opatření proti
ohryzu zvěří, můžeme rozvěsit prodyšné obaly s lidskými vlasy.
Bezpečně odpuzují. Proti hryzcům a krtkům je nejúčinnější
odpuzovač REVIRA, je absolutně neškodná. Zastíníme kmeny a
silnější větve pytlovinou, opřením prkna z jižní strany, bílením, nebo
jen opřeme vyhozený vánoční stromek. Zabráníme tak praskání
vlivem velkých rozdílů teplot ve dne a v noci.
Pokud nám počasí dovolí, bude vhodné srovnat záhony na kterých
plánujeme co nejdříve zjara provádět výsevy. Před výsevem pak
povrch prokypříme pouze do 2 – 3 cm a nepřerušíme tak kapiláry,
kterými vzlíná vláha. Výsev bude precizně klíčit. Z tohoto a dalších
důvodů urychleně připravíme výsevní plán, na jehož základě
doplníme zásoby semen a hnojiv. Výsevy plodových zelenin
(předpěstování), děláme asi 6 týdnů před plánovanou výsadbou.
Nemá cenu trápit vytáhlé sazenice někde za oknem. Kvalita sadby je
pak znát po celou dobu vegetace.
Přeji Vám do nového vegetačního období hodně zdraví, spokojenosti
a úspěchů.
Groh Luděk

KNIŽNÍ NOVINKY - VÝBĚR
Novotný David Jan: ROK NA VSI (Soubor povídek, koncipovaný na
způsob kalendářního cyklu je umístěn do vesnic nedaleko České
Skalice. Často se tu objevují i nedaleká města, Nové Město nad
Metují, Náchod, Jaroměř).
Farrington Tim: MNICH Z PŘÍZEMÍ (Rebeka pronajala byt
podivnému člověku. Christopher je bývalý mnich, který se po dvaceti
letech prožitých v ústraní za zdmi kláštera rozhodl vystoupit z řádu a
vrátit se ke světskému způsobu života).
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Štáchová Helena: HURVÍNKŮV ROK (Velká obrázková kniha
příběhů, ve kterých jsou hlavními postavami Spejbl, Hurvínek,
Mánička, pani Švitorková a pes Žeryk. Všechny příběhy jsou veselé a
nechybí v nich ani poučení).
Penny Susan: MALOVÁNÍ NA SKLO (Kniha je určena spíše
starším dětem, ale zaujme i rodiče. Pracovní postupy jsou
doprovázeny barevnými fotografiemi a ilustracemi. Součástí knihy
jsou i šablony vzorů).
Obermannová Irena: PŘÍRUČKA PRO NEPOSLUŠNÉ ŽENY
(Neposlušný román, mluvící o věcech, které do románů nepatří, leda
snad do nějakých příruček: o těch pravých (mužích), o ženství, o
porodech, o mateřství, o dětech, o věčném strachu o ně, o lásce a o
penězích).
Kessler Leo: TREVÍR: ÚTĚK Z LÁGRU (Z historie pluku SS
Wotan).

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti v měsíci únoru
pan ing. Vojtěch Milata z Teplic nad Metují
pan Pavol Keresteši z Dolních Teplic
pan Ladislav Szomor z Horních Teplic
paní Milena Tikalová z Teplic nad Metují
paní Hana Wiochnová z Teplic nad Metují
pan Karel Prokop z Teplic nad Metují
paní Věra Čermáková z Teplic nad Metují
paní Marie Wassermannová z Teplic nad Metují
paní Růžena Nováková z Teplic nad Metují
paní Božena Poláková z Teplic nad Metují
Všem jubilantům i všem, kteří oslavují v tomto měsíci
narozeniny, srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví.
Vánoční koncert v prosinci
Den 21. prosince pořádala ZUŠ Teplice nad Metují v kině Vánoční
koncert. Děti se nám pochlubily, co se všechno za další půlrok od
Velikonoc naučily. Myslím, že si právem zasloužily nejen pořádný
potlesk, ale i sladkou odměnu. Škoda jen, že se na své děti přišlo
podívat tak málo rodičů.
MAJ

Oddíl kopané TJ Slavoj Teplice nad Metují
pořádá
SPORTOVNÍ PLES
který se koná
dne 12. února 2005 ve 20 hodin
v hotelové škole SOU Teplice nad Metují
K tanci a poslechu hraje BTK Bezděkov nad Metují
Bohatá tombola. Hlavní cena: zájezd pro 4 osoby od CK
Holiday Brno do Chorvatska.
Vstupné: předprodej 30,- Kč + místenka 20,-Kč
Objednávky místenek na tel. 604 606 815 od 16 hod.
Možnost večeře v hotelu Orlík
DiŠ Výroba přírodních sýrů a mléčných výrobků
z kozího a kravského mléka
* Dita Šrámková
* ZKUŠEBNÍ
* “Městský Dvůr”
PROVOZ
* Teplice nad Metují 47 * PRODEJ
* Tel. 736689099
* Po – Pá 9-11 15-17
* IČO: 735571512
* So - Ne 14 – 16
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Technické služby Adršpach s.r.o.
Horní Adršpach 128
přijmou:
2 průvodce pro letní sezónu 2005
* Platová třída 4
Požadavky:
• Znalost cizího jazyka – PJ, NJ
• Práce v turistickém ruchu vítána
K přihlášce se připojí tyto náležitosti
* Strukturovaný životopis, včetně odborných znalostí
Lhůta pro podání přihlášky: do 5.3. 2005 (včetně)
Písemné přihlášky posílejte na adresu:
Technické služby Adršpach
Dolní Adršpach 26
549 57 Teplice nad Metují
PRŮVODCE - doprovod tuzemských zájezdových skupin, i
ze zahraničí, včetně výkladu
CK HOLIDAY BRNO
pořádá dovolenou s odjezdem z TEPLIC NAD METUJÍ
☺
1. Termín : odjezd 22.7.2005 - příjezd 3.8.2005
( 10 nocí - ceny za osobu při obsazení stanu 4 osobami )
CHORVATSKO - OMIŠ kemp Galeb
Cena pobytu : 3.500,-Kč za osobu
CHORVATSKO - MAKARSKÁ RIVIÉRA
kemp Baško Polje
Cena pobytu : 3.300,-Kč za osobu
Cena dopravy : 2.090,-Kč za osobu
Turistický poplatek za celý pobyt : 12 let - 18 let : 250,-Kč, nad
18let : 400,-Kč
2. Termín : odjezd 8.8.2005 - příjezd 19.8.2005
( 9 nocí - ceny za osobu při obsazení stanu 4 osobami )
CHORVATSKO - ostrov Pag - kemp Straško
Cena pobytu : 3.300,-Kč za osobu
CHORVATSKO - ostrov Pag - kemp Šimuni
Cena pobytu : 3.400,-Kč za osobu
Cena dopravy : 1.940,-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 5% sleva,
Bližší informace - prodejna TABÁK Teplice n. M. - J.Tláskalová,
tf.:721648081

Vedení daňové evidence
( jednoduché úč.) , mezd, DPH.
Zpracování daně z příjmů a přehledy OSSZ a ZP.
Zpracuji účetní doklady za celý rok 2004, zajistím jednání s
úřady.
Kozáková Vl., mob. 604 891 472, tel. 491 461 237
Kultura u nás
V průběhu ledna a února probíhají v kině opravy – obnova
jeviště, vymalování vestibulu, šatny a chodeb.
V nejbližší době připravujeme :
- březen : Zlatovláska (pohádka), Diashow Petra Piechowicze
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– duben : Večer se Zdeňkem Izerem, výstava zkamenělin – J. Malý
- květen : Tři v tom (div. představení souboru z Meziměstí)
Kultura v okolí: H.Adršpach: 12.2. Hasičský ples (jídelna VDO)
Hronov: 26.1. 19.30 Lekce lásky (tři div. příběhy )
Police n.M.: 29.1. 20.00 Babský ples (na Hvězdě )
Meziměstí: 25.2. Turecká kavárna (div. před. Vydra, Boušková aj.)
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.
25.1.2005
27.1.2005
Autoškola Fiedler s.r.o., Šalounova 87, Broumov
www.autoskola-fiedler.wz.cz

Od 26. ledna 2005 každou středu do odvolání ordinujeme
v Horním Adršpachu od 8.30 – 14.00 hodin.
Tel.: 491 520 047
MUDr. J. Neoralová
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Město Teplice nad Metují
pořádá
XI. SPOLEČENSKÝ PLES
12. března 2005 ve 20 hodin
Penzion Metuje
Hraje skupina BTK Bezděkov nad Metují
Bohatá tombola
Vstupenka s místenkou: 50,-Kč
Vstupenky s místenkami k dostání na MěÚ u
p. Jirmannové od 1.3. 2005
Žádáme příznivce plesu a sponzory o věcné ceny do tomboly.
Děkujeme Vám předem a těšíme se na milou shledanou.
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