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ÚNOR, BŘEZEN 2005
ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ číslo 2,3
Rooseveltova 15 z 549 57 Teplice nad Metují z
(491) 581207 , e-mail: mhff@teplicenadmetuji.cz

Výroční zpráva starosty za rok 2004
Vážení spoluobčané,
silvestrovské oslavy jsou již dávnou minulostí a proto nastal čas k bilancování průběhu minulého roku.
První a zároveň největší akci, kterou si dovolím připomenout, je dokončení rekonstrukce domu s pečovatelskou službou
v celkovém nákladu přes 16 mil. Kč. K 1.5.2004 bylo připraveno 13 bytových jednotek k nastěhování. Do konce roku se podařilo
obsadit 12 bytů, třináctý je stále k dispozici potřebným nájemníkům či nájemníkovi. Zrekonstruovaná budova se stala důstojnou
dominantou Kamence a co je hlavní, slouží ke spokojenosti svých obyvatel. V oblasti bytové politiky stojí za zmínku příprava a
částečná realizace privatizace bytového fondu. Byl schválen prodej bytů v domě č.p.180 ul. Komenského (prodány 3 ze 4) , č.p. 109
ul. Palackého (prodány 3/3), č.p.115 ul.Nádražní a bytů v Horní č.p.103. Dále bylo rozhodnuto o prodeji bytů v Bohdašín č.p. 7 a
domu č.p. 80 v Javoru.
Složitým problémem, který je velmi často přetřásán i na veřejnosti, je řízení a organizace rekreačních služeb (RS). Naší
snahou bylo znovunavrácení organizace RS pod hlavičku města. Vedli jsme řadu jednání hlavně o ekonomice provozu (vč.daňového
a účetního poradenství) a personální problematice. Na základě nabídky k provozování Teplických skal společně s informačním
centrem jsme se rozhodli o pokračování nájemního modelu provozování i v dalších letech. Tento model nám byl doporučován i výše
uvedenými odborníky. V kapitole cestovní ruch jsme zahájili práce na projektu opravy cyklotrasy od lyžařské sjezdovky po Skalní
mlýn – hlavně v úseku za autokempem a v Bučnici. Dále jsme absolvovali exkurse na rekonstruovaná koupaliště, objednali studii
čištění vody a vybrali firmu, která by do zahájení letní sezóny 2005 zrealizovala výstavbu čističky na místním koupališti. Na konci
roku jsme prodali lyžařský vlek, který spolu s modernizací SKI areálu vyžaduje finanční injekci ve výši několika milionů korun.
Tato investice je již připravena, bohužel realizace zlepšení služeb pro lyžaře byla pro sezónu 2004/2005 znemožněna nevstřícným
přístupem Správy CHKO Broumovsko.
Velmi diskutovanou kauzou je projekt Morgen Flur Ing. Mikšovského z Náchoda, který uvažuje s výstavbou cca 30 domů
na konci Horních Teplic (kolem“statku Seifertů“). Zastupitelé jednoznačně projekt podporují, samozřejmě za předpokladu dodržení
všech limitů, které stanoví ochrana přírody a další orgány činné ve stavebních a územních řízeních. Projekt nelze uskutečnit bez
změny územního plánu a proto jsme za finance Ing. Mikšovského objednali zadání k této změně u firmy Urbaplan z Hradce Králové.
Ne zcela vydařený dokument je třeba dopracovat. Věříme však, že bude pokračováno v dílčích krocích k realizaci rozvojového
projektu, který může ukázat na připravenost území absorbovat podobné projekty k rozvoji lidských zdrojů a existenci produktivního
života v Teplicích nad Metují s ohledem na zachování kvalitního životního prostředí.
Dne 30.6.2004 naposledy zazvonil školní zvonek v budově školy v Lachově. Zdejší zvláštní škola byla přestěhována do
budovy základní školy na adrese Rooseveltova 106. Do zahájení školního roku 2004/2005 bylo zapotřebí udělat přes prázdniny
mnoho práce. V 1.patře, kde jsou prostory pro přestěhovanou školu z Lachova je nová elektroinstalace, osvětlení ve 3 učebnách,
nové podlahy, z původní kuchyně jsou dílny, z dílny učebna, z kabinetu dílen je družina, ze skladů kuchyně je kabinet technických
prací…. V budově byl kompletně zrekonstruován zcela nefunkční protipožární systém. V tělocvičně byl opraven nevyhovující
rozvod vody do WC.
Z projektů, které jsme měli v plánu alespoň částečně zrealizovat již v roce 2004, chci připomenout změnu vytápění budovy
úřadu technologií tepelného čerpadla. Na tuto akci v rozsahu cca 2mil.Kč máme přidělenou dotaci ve výši 70%. Nyní jsme ve fázi
přípravy stavebního povolení, když jsme se zbrzdili na povolení hloubkových vrtů. Další akcí je příprava území na Výsluní pro
výstavbu 5 až 6 rodinných domků. Zde se potýkáme s nedořešeným problémem s církevním majetkem – část dotčených pozemků.
Není třeba připomínat všechny události, snad ještě příspěvek 10 tis. Kč z rozpočtu města na likvidaci kalamity v Tatrách
nebo spolufinancování víkendových autobusů na lince Broumov Adršpach, aby si člověk promítnul průběh roku 2004. Vím, že na
přání a děkovačky je již trochu pozdě, ale přesto děkuji všem, kteří spolupracují, těm, kteří nejen vědí jak…prostě děkuji všem, pro
které nejsou věci obecní problémy jen „těch“ na radnici.
Brandejs Milan, Váš starosta
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U s n e s e n í č. 24
z veřejného jednání Zastupitelstva Města Teplice nad Metují
konaného dne
1. března 2005
Zastupitelstvo Města Teplice nad Metují
schvaluje
1. Rozpočet města pro rok 2005.
2. Záměr pronájmu zemědělských pozemků p.č. 314, 317, 321 a
612, vše k.ú. Javor.
3. Záměr pronájmu zemědělských pozemků p.č. 755 KN, 756/1 KN
a 754 GP, k.ú. Horní Teplice a p.č. 288/1 a 286/3 v k.ú. Teplice
nad Metují.
4. Prodej p.č. 306/1, k.ú. Teplice nad Metují za cenu 60,- Kč za 1
m2.
5. Záměr prodeje nemovitostí:
- st.p.č. 106, k.ú. Zdoňov,
- část p.č. 347/1 ( dle GP p.č. 347/11) v k.ú. Teplice nad Metují.
6. Pronájem části parkoviště u Teplických skal pro provozování
stánkového prodeje v sezóně 2005.
7. Odklad splatnosti dlužných plateb za nájemné za období listopad
2004 až únor 2005 do 30. 6. 2005 za stanovených podmínek paní
Janečkové.
8. Uzavření smlouvy o rekonstrukci nebytových prostor v čp. 23,
ul. Zámecká s panem Zdeňkem Brutovským.
9. Odpuštění plateb Broumovské nemocnici za služby spojené
s užíváním nebytových prostor při provozování gynekologické
ambulance v Teplicích nad Metují.
10. Převedení nájemní smlouvy nebytových prostor na provozování
kadeřnictví slečně Kláře Francové.
11. Podnájem bytu v ul. Zámecká, čp. 23 Veronice Zamazalové na
dobu do 30. října 2006.
12. Uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku 14.926,- Kč k úhradě
ztráty z provozování víkendových spojů.
13. Zprávu o inventarizaci hospodářských prostředků města
provedené k 31.10.2004.
14. Uzavření smlouvy o spolupráci s SK REDPOI NT pro rok 2005.
15. Program rozvoje Broumovska.
16. Uzavření smlouvy o právní pomoci mezi městem a JUDr.
Špačkem.
17. Výjimku z počtu dětí ve třídách Mateřské škole v Teplicích nad
Metují na 28 dětí.
zamítá
1. Žádost o prodej p.č. 507, 510, 511 v k.ú. Libná.
2. Žádost o prodej p.č. 614/7, k.ú. Teplice nad Metují.
3. Žádost o prodej p.č. 603/9 a 603/5, k.ú. Teplice nad Metují.
4. Žádost o prodej p.č. 126/1, k.ú. Zdoňov.
bere na vědomí
1. Rozbor hospodaření k 31. 12. 2004.
2. Zprávu o kontrolách činností Městského úřadu Teplice nad Metují
v roce 2004.
3. Informaci o počtu a personálním obsazení Městského úřadu
Teplice nad Metují.
4. Výroční zprávu o poskytování informací dle § 18, zákona č.
106/1999 Sb. za rok 2004.
Teplice nad Metují, 2. března 2005
Radim Války , místostarosta
Milan Brandejs, starosta
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UPOZORNĚNÍ – změna termínu svozu odpadů
Pondělí 28.3. 2005 – Velikonoce
Náhradní svoz bude proveden v úterý 29.3. 2005.
POMOZME POSTIŽENÝM V ASII
Ve středu dne 26. ledna 2005 se na popud žáků 6. třídy
uskutečnila v ZŠ a SpŠ v Teplicích nad Metují sbírka pod
názvem „Pomozme postiženým v Asii!“
Nikola Zimová a Silva Nechvílová (ta zastoupila nemocnou
iniciátorku akce Nicole Krecbachovou) obešly s krabičkou
všechny třídy školy a od dětí, které podpořily sbírku svým
příspěvkem, vybraly částku 1 312,- Kč. Vybrané peníze byly
odeslány na konto 931 931 931/0300.
Možná se tato částka nezdá vysoká, ale v každém případě
pomůže! Nejcennější ale je, že ji iniciovaly samy děti, které tak
ukázaly, že se umí vžít do neštěstí druhých a dokáží podle svých
možností pomoci. Děkujeme!
Ing. Dana Kyselová,třídní uč.

VELIKONOCE V TEPLICÍCH NAD METUJÍ
A VE ZDOŇOVĚ
***************************************************
Neděle 20.3. 05 15.30 Květná neděle – mše sv.
Čvrtek 24.3. 05 16.00 Zelený čtvrtek – mše sv.
Pátek 25.3. 05 16.00 Velký pátek
Sobota 26.3. 05 18.00 Bílá sobota – mše sv.
Neděle 27.3. 05 15.30 Slavnost zmrtvýchvstání Páně –mše sv.
Pondělí 28.3.05 15.00 Slavnost zvěstování Páně-Velikonoční
pondělí – mše sv. – ve Zdoňově
Středa 30.3.05 17.15 mše sv.
Neděle 3.4.05 15.30 2. neděle velikonoční –mše sv.
(následují neděle do 7. neděle velikonoční)
***************************************************

Rozpečetění kasičky NADACE PRO TRANSPLANTACI
KOSTNÍ DŘENĚ provedl pan Brandejs – starosta města
Teplice nad Metují, po kontrole neporušenosti pečetí na valném
shromáždění MO ČČK 17.2. 2005.
Zvolená sčítací komise- předseda p. Šmejdová a členky p.
Klennerová a Valchařová- sečetla obsah kasičky a výsledná
částka 12636,50 Kč byla odeslána na konto nadace spolu
s protokoly o rozpečetění a sčítání.
Kasičku pan starosta znova zapečetil a je opět umístěna
v lékárně U svaté Alžběty v Teplicích nad Metují.
Nadace děkuje vám všem, kteří jste jakýmkoliv způsobem
pomohli společnému programu na záchranu lidských životů.
Děkuje malým i velkým sponzorům, každému z vás, kteří jste
kdy poslali složenku, kteří jste vhodili drobné do kasičky nebo
poslali dárcovskou SMS.
RNDr. Jaroslava Šubíková
ZAHRÁDKÁŘSKÝ SLOUPEK
Při pročítání odborných zahrádkářských časopisů musím občas
závidět. V kalendáři prací na únor různí autoři uvádí co vše je
třeba dělat na zahrádce. I mně by se chtělo konstatovat, že již
vykukují první krokusy, rozkvétá čemeřice či kvete jedna
z prvních kvítků – sněženka. (Mimochodem víte, že rod
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sněženek zahrnuje 11 mrazuvzdorných druhů?) Avšak při pohledu
z okna zjišťuji, že jsme zaváti metrovými závějemi.
Pokud chceme navodit předjarní náladu, můžeme rychlit cibuloviny
a další jarní rostliny. Rychlíme též jarní zeleninu, pažitku, petrželku
nebo cibuli pro natě. Budou to první vzácné vitamíny v naší
kuchyni. Podle našich pěstebních podmínek postupně začneme
s předpěstováním sadby. Již by nám měl růst celer, ale vzhledem
k jeho nárokům sadbu raději koupíme od zodpovědného pěstitele.
Začneme tedy paprikou a postupně dalšími druhy. Samozřejmě si
zkusíme vyset i oblíbené letničky.
Opět připomínáme nutnost zastínění kmenů a silnějších větví před
účinky sílícího slunečního svitu. Při postupném úbytku sněhu
můžeme sních přihrnovat ke stromkům. Dodáme jim tak větší
množství vláhy a zpomalíme rašení. Toto opatření poslouží jako
ochrana před pozdními mrazíky. Vhodné je zakrytí i stálozelených
keřů, např. rododendronů jako ochrana před popálením sluníčka.
Současný přebytek sněhu můžeme využít i jako závlahu okysličenou
vodou ve skleníku a foliovníku.
Pokud potřebujete ještě doplnit zeleninová semena, máme
dostatečný výběr včetně 30 odrůd paprik. Přeji hodně radosti ze
života a těším se s vámi na jaro.
Luděk Groh

Kino Teplice nad Metují

ZDENĚK IZER
v pořadu
Týdeník TelevIZER aneb právě vyšlo nové
číslo
7. dubna od 19.30 hodin
VSTUPNÉ: v předprodeji - 130,-Kč
na místě
- 150,-Kč
Předprodej od 16. března v Papírnictví J. Kohla v Teplicích
nad Metují
DEN PRO PRVODÁRCE
na Transfuzní stanici v Náchodě v pondělí dne 21. března 2005.
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 491 601 427.
Oblastní spolek Českého červeného kříže v Náchodě.

ZKAMENĚLÝ

SVĚT

Výstava zkamenělin ze sbírky Jiřího Malého z Teplic
nad Metují - od 1. dubna do 8. dubna 2005
- od 10 – 16 hodin
Teplice nad Metují – zased. místnost MěÚ
PODĚKOVÁNÍ
Na valném shromáždění oblastního spolku ČČK v Náchodě dne
9.3. 2005 převzala ocenění a poděkování za dlouholetou práci a
přínos pro ČČK paní Helena Klennerová, Drahuše Středová a
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Anežka Štěpánková. Všechny jsou aktivními členkami výboru
MO ČČK v Teplicích nad Metují již několik desetiletí. MO
ČČK si velmi váží těchto oceněných členek a připojuje se ke
gratulantům s přáním hodně zdraví a elánu i v příštích letech.
RNDr. Šubíková- předseda MO ČČK

Sbor dobrovolných hasičů Teplice nad Metují
pořádá
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU A PAPÍRU
(v Teplicích a okolních obcích)
v sobotu 16. dubna 2005 od 9.00 hodin
Sběr připravte na přístupných místech – u
komunikace
REGIONÁLNÍ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA
SEVEROVÝCHODNÍCH ČECH SE SÍDLEM V H.KRÁLOVÉ
Informační místo pro podnikatele a Jednatelství Náchod

Informace z Hospodářské komory
Regionální hospodářská komora severovýchodních Čech,
Jednatelství Náchod, zřizuje v Broumově svoji expozituru.
Podnikatelé severní části okresu Náchod budou mít blíže
k informacím, které poskytují Informační místa Hospodářské
komory svým klientům. Vedení města vytvořilo pro zřízení
informačního místa podmínky již počátkem roku 2003.
Vzhledem ke složitosti financování však dochází k realizaci až
nyní. Na Mírovém náměstí čp. 56, ve Staré radnici, v prvním
patře, bude od března t.r. otevřeno vždy v pondělí od 8:00 do
11:30 a od 12:00 do 16:30. Podnikatelé zde budou mít
k dispozici stejné zdroje informací jako v Náchodě, či v jiných
kancelářích Komory. Rozšiřování informačních zdrojů a rozvoj
podnikatelské samosprávy je jedním ze základních úkolů
Hospodářské komory ČR.
František Molík, Regionální
hospodářská komora SVČ, Jednatelství Náchod.

INFORMACE ŘEDITELE OBLASTNÍ
NEMOCNICE NÁCHOD
1) Investiční akce na oddělení ortopedie
Dne 26.ledna 2005 proběhlo v Oblastní nemocnici Náchod
a.s. slavnostní otevření zrekonstruovaných prostor
ortopedického oddělení.
Na přelomu roku 2004/2005 proběhla na ortopedickém
oddělení Oblastní nemocnice Náchod a.s. nákladem bezmála
1.700.000,- Kč rekonstrukce
pooperačního pokoje
s vyšetřovnami. Cílem bylo jednak zlepšení monitorování
pacientů po provedených operačních výkonech a jednak
odstranění havarijních stavů sítí. Při těchto úpravách byla rovněž
provedena komplexní rekonstrukce stávající el.instalace ,
medicinálních plynů, nový signalizační systém pro pacienty a
personál, výměna oken, výměna vestavěných skříní,
rekonstrukce zdravotní techniky vč. výměny dožitých
zařizovacích předmětů, nátěry a malba stěn a výměna
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podlahových krytin. Nově byla instalována počítačová síť pro
zavedení nemocničního informačního systému.
Pro potřeby ortopedického oddělení byl také v prosinci 2004
zakoupen nový operační stůl. Mobilní univerzální operační stůl je
plně elektrický stůl, který se užívá k operacím endoprotéz kolena a
kyčle a dále k operacím ramene. Jeho předností je možnost
vhodného polohování pacienta u speciálních ortopedických
operačních výkonů. Jedná se teprve o druhý stůl tohoto druhu
v České republice. Součástí tohoto stolu je také vyhřívací jednotka.
Hodnota celého moderního kompletu činila 1.250.000,Kč.
Obě realizované investice významně přispívají ke zkvalitnění
poskytovaných služeb na ortopedickém oddělení.
2) Vznik informačního centra v Oblastní nemocnici Náchod
1. února 2005 bylo uvedeno do provozu Informační centrum
Oblastní nemocnice Náchod a.s. Hlavní náplní tohoto útvaru je
zajištění kvalitní komunikace s pacienty a návštěvníky nemocnice.
Pracovníci Infocentra Vám poskytnou veškeré potřebné
informace o všech zdravotnických zařízeních spadající do
působnosti Oblastní nemocnice Náchod a.s. včetně rozmístění
jednotlivých oddělení v rámci areálu.
Dalšími úkoly pracovníků Infocentra je informovat klienty o
režimech jednotlivých oddělení, ordinačních hodinách a chodu
ambulancí i o přítomnosti jednotlivého lékaře. Dále Vás seznámí se
službami, které jsou dostupné v areálu nemocnice. Na požádání Vám
zprostředkují telefonní hovor s příslušným pracovníkem ONN a.s.
Pro potřebu telefonických dotazů byla zřízena zvláštní informační
linka 491 601 601. Další možností komunikace je posílat žádosti o
informace e-mailem na info@nemocnicenachod.cz, nebo můžete
Vaše názory a připomínky zapisovat na webových stránkách
nemocnice www.nemocnicenachod.cz v části „napiště nám“, nebo
„Vaše náměty a připomínky“. Na internetu naleznete celou řadu
dalších důležitých informací o nemocnici.
Při vstupu do ambulantním pavilonu byla zřízena recepce, kde
klienti a návštěvníci nemocnice mohou získat propagační materiály
Oblastní nemocnice Náchod a.s. a dotázat se na vše potřebné osobně
pracovnic recepce.
Provozní doba infocentra je pondělí – pátek 7.00 – 15.30 hod.
Ing. Josef Simurda, ředitel Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Vyšší odborná škola, střední odborná škola a Střední
odborné učiliště v Kostelci nad Orlicí oznamuje všem žákům 9tých tříd základních škol a všem rodičům, že dne 10.1.2005 byl
Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy v Praze povolen
na VOŠ, SOŠ a SOU v Kostelci nad Orlicí nový maturitní obor
Přírodovědné lyceum.
Zahájení studia je 1.září 2005, bližší informace na tel. 494 323
711 nebo na www.szeskostelec.cz

Dětský karneval a Maškarní bál ve Zdoňově
Dne 5.3. 2005 odpoledne jsme uspořádali v Penzionu St. Florian
„Dětský karneval“, na který se přišlo v doprovodu rodičů pobavit,
zasoutěžit si a zatančit více jak 20 převážně místních dětí v krásných
maskách.
Chtěli bychom tímto poděkovat Sdružení Stěnava, které dětem
věnovalo sladké odměny a Městskému úřadu v Teplicích n. M. za
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finanční příspěvek, za který byly pořízeny různé dobroty,
tombola a ceny pro ty nejlepší, dostalo se ale úplně na všechny.
Na dětský karneval navázal večer „Maškarní bál pro dospělé,
na kterém se asi 40 zúčastněných v pestrých a nápaditých
maskách výborně bavilo až do ranních hodin.
Ohlasy na obě velmi povedené akce nás podpořily v záměru
uspořádat karneval i bál v příštím roce znovu.
Milena a Ruda Kretschmerovi

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Město Broumov vyhlašuje podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb.
výběrové řízení

na funkci odborného referenta odboru výstavby a
územního plánování Městského úřadu Broumov
-

druh práce – správní činnosti na úseku stavebního
řádu,
- místo výkonu funkce – správní obvod pověřeného
městského úřadu,
- platová třída – 8 - 9
- předpoklady pro vznik pracovního poměru:
- dosažení věku 18 let,
- způsobilost k právním úkonům,
- státní občanství České republiky, popřípadě cizí
státní občanství a trvalý pobyt
v České republice,
- bezúhonnost,
- ovládání jednacího jazyka,
- minimálně úplné střední vzdělání
- další požadavky:
- minimálně úplné střední vzdělání technického
směru, nejlépe stavebního,
- znalost uživatelské práce s PC – Word, Excel,
elektronická pošta, Internet,
- praxe ve státní správě nebo samosprávě vítána,
- řidičské oprávnění skupiny B vítáno
- místo, způsob podání přihlášky:
- písemné přihlášky se podávají osobně v podatelně
Městského úřadu Broumov, případně se zasílají
poštou, a to na adresu uvedenou v tomto oznámení
- adresa pro zaslání přihlášky:
- Městský úřad Broumov, ing.Eva Blažková,
tajemnice MěÚ, Třída Masarykova 239, 550 14
- lhůta pro podání přihlášky:
- do 30.4.2005
- obsah přihlášky:
- jméno, příjmení a titul uchazeče,
- datum a místo narození uchazeče,
- státní příslušnost uchazeče,
- místo trvalého pobytu uchazeče,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o
povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana,
- datum a podpis uchazeče
- k přihlášce se připojí tyto doklady:
- životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o
dosavadních
zaměstnáních
a
o
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odborných znalostech a dovednostech týkajících se
správních činností,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3
měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem,
pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se
bezúhonnost čestným prohlášením,
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání
V Broumově dne 11.3.2005

Masáže I. Novotná, Pivovar Primátor Náchod, Granit Lipnice,
Penzion Metuje, Nákupní středisko p. Škvrně,Tabák Jolana
Tláskalová, Jafra Cosmetic, Ovoce a zelenina Ilona Kahlerová,
Myslivecké sdružení SKÁLY, Květiny Drobková Police nad
Metují, Komap Dědov, Hotel Orlík Berkovi, Večerka p.
Sadílková, Xaveross Teplice n.M., JOBI Bitnar, G.D.P.P.
Teplice nad Metují a Město Teplice nad Metují. Všem patří dík.
I přes menší účast, než v minulém roce, kterou z větší části
zavinila chřipka se ples dle ohlasu zúčastněných vydařil. MAJ

A JELI JSME SOUTĚŽIT...
V sobotu 5.3. byla čekárna na hlavním nádraží v Teplicích nad
Metují plná soutěžichtivých dětí. Jedna skupina dětí mířila do
Náchoda na okresní kolo v pětiboji. Jak jsme se později dozvěděli,
tak naši „sportovci“ nám udělali radost: skoro všichni postupují do
krajského kola v Hořicích. A jak dopadla druhá skupina – taneční
kroužek ? Ten mířil do Hronova na taneční soutěž „Hronovské
jablíčko“. Opět před nimi stál nelehký úkol: aspoň trochu obstál ve
velmi těžké konkurenci tanečníků z celé republiky. Byl to opravdu
těžký úkol, tanečníků se letos do Hronova sjelo 766. Jsem velmi
ráda, že se tohoto množství nezalekli a předvedli své vystoupení jak
nejlépe uměli, i když na první pozice to nestačilo. Určitě příští rok
budeme zase lepší, s tím jsem z Hronova odjížděli. Děkujeme dětem
za dobrou reprezentaci našeho města.
L. Hažmuková, uč.

KNIŽNÍ NOVINKY – VÝBĚR
Fieldingová H. (autorka Deníku Briget Jonesové): BUJNÁ
FANTAZIE OLIVIE JOULESOVÉ (Je anglickou novinářkou.
Proti své vůli musí psát o životním stylu a z toho Pulitzerova
cena nekouká. Olivia se však nevzdává a svůj příběh hledá).
Armstrong L. : KAŽDÁ VTEŘINA SE POČÍTÁ (Cyklistický
šampión vypráví o náročném životě poté, co se popral se
smrtelnou chorobou, o svém složitém vztahu k Francouzům, o
aféře kolem obvinění z dopingu v jeho týmu, o posledních
úspěších).
Shawowá P.: KÁMEN A PÍRKO (Začátek nového života
v Austrálii byl pro mladičkou Sibell krušný. Než se začala v této
nemilosrdné zemi cítit skutečně doma, musela překonat mnohé
lidské nástrahy a projít peklem běsnící přírody).
Ludlum R.: BOURNEŮV MÝTUS (Legendární Jason Bourne
zavraždil čínského vícepremiéra. Jen oficiální místa vědí, že toto
jméno je jménem krycím a že ho někdo velmi nebezpečný použil
pro svá řádění).

MENU „KARNEVAL“
V neděli 6. března se nevařilo na Penzinu Rybárna podle obvyklého
jídelního lístku. Majitelka penzionu paní Olga Gallová byla tak
hodná a nechala vařit ve své kuchyni „kuchtičky“ z ASPV. A copak
se vařilo za specialitu? Pouze jedno menu a to „dětský karneval“. Do
této „dobroty“ jsme namíchaly vystoupení malých cvičenek
z aerobicu pod vedením T. Hažmukové a A. Vejrychové, pan
kouzelník předvedl své nové kousky, Tomáš Cohla a Patrik Hermon
ukázali všem, jak si umí „hrát“ s diabolem. Samozřejmě nechyběla
volba masek, soutěže a dobrá hudba.
Děkujeme majitelům a obsluze Rybárny, kteří nám připravili
příjemné prostředí, dětem z turistického oddílu za výrobu dekorací
na stoly a samozřejmě sponzorům: MěÚ Teplice nad Metují,
Sdružení rodičů ZŠ, panu Janákovi – výroba trubiček, panu Kohlovi,
paní Šimkové – Ostaš, paní Ilce Novotné a všem, kdo se na přípravě
karnevalového menu podíleli. Doufáme, že všem chutnalo.
Za ASPV Libuše Hažmuková

Dám do dobrých rukou štěně
– pes bílý (máma – Husky, otec neznámý).
Zn.: hezké, roztomilé, hodné štěně
Kontakt: mobil - 603165256

Zimní olympiáda na Horních Teplicích
V sobotu 5. března 2005 pořádal osadní výbor na
Horních Teplicích 1. olympiádu v zimních sportech pro děti i
dospělé. Bylo krásné slunečné počasí a na louce u křížku se
sešlo více než 60 dětí a dospělých. A jak vše dopadlo?

XI. Společenský ples Města Teplice nad Metují
V sobotu 12. března se konal na Penzionu Metuje již XI.
Společenský ples Města Teplice nad Metují. K tanci a poslechu hrála
kapela BTK Bezděkov nad Metují a nechyběla také bohatá tombola
o kterou se postarali tito sponzoři: Grim Police nad Metují, Obec
Adršpach, Sportiv Redpoint , Pila Teplice n.M., EDA Adámkovi,
Obchod Prouzovi Zdoňov, Ostaš Šimkovi, Kadeřnictví Hanušová,
Potraviny Kubečkovi, Veratex Žůrkovi, Stěnava p. Janák, Český
zahrádkářský svaz Teplice n.M., Lékárna p. Šubíková, Ovoce a
zelenina p. Čížek, Stavební firma Myška, Kosmetika J. Krulichová,
Konzum U Lídy, Sbor dobrovolných hasičů Teplice nad Metují,
Obchod Tůmovi Dědov,Cukrárna pan Schejbal, Papírnictví J. Kohl,
Obuv Fialka Fiedlerovi, Domino p. Hitschfel, prodejna Slunečnice,
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VLOŽENÁ FOTOGRAFIE

Běh na běžkách vyhráli v kategorii předškoláci a
důchodci p. František Marvánek a Zdeněk Dítě, l. stupeň ZŠ
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Karel Vacek, Tomáš Faltys a Lukáš Hájek, 2. stupeň Pavlína
Malíková. Mezi nejrychlejší dospělé patřil J. Malík, J. Leppelt, I.
Malíková a H. Mrázová. Vrcholem závodů byl běh hlubokým
sněhem, který suverénně vyhrál Vojta Leppelt a pokořil tak J.
Malíka a Láďu Mertlíka. Tečkou se staly závody „psích spřežení“,
které vyhrála dvojice Helena Mrázová se synem Toníkem, na 2.
místě se umístila dvojice J. Leppelt s Alicí a 3. místo obsadila
dvojice M. Novotná se synem Jindřichem. Všech 34závodících
účastníků „probloudilo“ sněhovým labyrintem, kde našli dobroty a
v hodu na sněhuláka uspěli také všichni. Nejstarším účastníkem byla
paní Oluše Váňová, nejmladším závodníkem se stal Toník Mráz.
Všichni účastníci dostali pamětní list. O občerstvení se staral Luděk
Kutík, ceny závodníkům jsme zajistili díky podpoře Města a p.
Janáka. Kvalitní běžkařské stopy nám vyjel skútrem Michala
Brunnera velice ochotně pan Kopecký ze Zdoňova. Olympiáda se
vydařila, strávili jsme krásné odpoledne v pohodové atmosféře,
seznámili jsme se s dalšími lidmi nejen z Horních Teplic a už se
těšíme na příští rok.
Eva Malíková

NO WORK
TEAM michal hronek

Michal Hronek
Horní Adršpach 99
mobil: 776 08 08 01
telefon: 491 58 60 14
Provádíme pokrývačské, klempířské, drobné
stavební a výškové práce, např. rekonstrukce
střech, opravy komínů a fasád, tepelné izolace,
dřevěné obklady, nátěry konstrukcí a střech,
prořezávání a kácení rizikových stromů...
• Jarní sleva na rekonstrukce střech
• Rozpočtové návrhy zdarma
• Příjem objednávek na rok 2005
NECHTE SE UNÁŠET DETAILY...
STUDIOCOMP
Servis, prodej počítačů, sestavy dle požadavků, upgrade,
software, správa sítí.
Internet – bezdrátové připojení k poskytovateli Náchod. NET
Odblokování a firmware mobilních telefonů.
GROH TOMÁŠ
Tel.: 776843806, 491581481
IČO: 203-960-053
Skype: Studiocomp

Mistři ČR v AOS družstev jsou opět z Teplic nad Metují
26.2. 05 se netradičně, na začátku motoristické sezóny, uskutečnilo
v okolí Jablonce nad Nisou Mistrovství České republiky
v automobilových orientačních soutěžích družstev pro rok 2005.
Pořadatel, autoklub Hrubá Skála pod taktovkou ing. Petra
Schlindenbucha, připravil velice náročnou soutěž. Soutěžícím z níže
položených autoklubů hlavně vadily klimatické podmínky, které
byly ještě horší než ty, co panovaly v té době v našem okolí.
Mistry ČR v AOS družstev se s velkou převahou stalo družstvo
autoklubu Teplice nad Metují ve složení:
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Holman – Poláček
Černý – Radvan
Kociánovi
Podrobnosti najdete na www.aoscz.info
Stanislav Klimeš, Ak Teplice nad Metují
BĚŽKAŘI NA KAMENCI V neděli 20. února uspořádal
sportovní klub REDPOINT s podporou Města Teplice nad
Metují veřejný závod v běhu na lyžích volnou technikou.
Závodilo se na nových tratích vytvořených na loukách vlevo od
okálů na Kamenci ve spolupráci se stavební firmou Myška,
provozovatelem Ski areálu Kamenec. K závodu na 3 km se
přihlásilo pouhých pět žáků a to přesto, že mládež neplatila
žádné startovné a ceny pro ně byly připraveny opravdu pěkné.
Závod s přehledem vyhrál syn vítěze loňské Zlámané běžky
Pavel JIRÁSEK mladší před Lukášem Karlecem a Janem
Truhlářem (všichni SPARTAK Police n.M.). Ženy stály na
startu čtyři, absolvovaly 5 km a zvítězila favorizovaná Jitka
VRABCOVÁ (Olfin Car Vella Trutnov) před bezděkovskou
Jolanou Benešovou (REDPOINT Teplice n.M.) a Ditou
Patákovou z Trutnova. Mužů bylo 26 a bojovali na 15 km
dlouhé trati. Vítězem se stal Tomáš Doležal (BKL Machov)
před domácím Pavlem Hrubým (REDPOINT Teplice n.M.) a
Jaromírem Tišerem (SPORT RELAX Jičín), který zároveň
zvítězil v kategorii muži nad 40 let před celkově 6. Michalem
Demjanovičem a 7. Pavlem Vondráčkem (oba REDPOINT
Teplice n.M.). Teplický Jan Mach starší byl mezi muži nad 40
let 9. a celkově obsadil 19. místo. Třetí Tepličák Matěj Bitnar
jako jediný dorostenec na startu absolvoval místo plánovaných 5
km celých 15 km společně muži a zvítězil tak hlavně sám nad
sebou. Pro diváky bylo připraveno občerstvení a pěkná podívaná
zvláště ve sjezdu, kde spadl skoro každý a někdo i víckrát.
Poděkování patří již jmenované Stavební firmě Myška za
strojovou úpravu tratí. Za věcné ceny děkujeme firmám
Ruksaky Doldy Machov, Sport Relax Jičín, Vella Náchod, Hudy
sport Hradec Králové, Sklenářství BMD Náchod, Blue Fly
Police n.M., Toko Lissport Harrachov a speciálně teplickým
prodejnám Obuv Fiedlerovi, Market Kubečkovi, Cukrárna
Schejbalovi, Domino – Kontakt sro, Potraviny Vodehnalovi,
Knihkupectví Kohl a Sportiv Redpoint. Propagace závodu byla
výborná díky Městu Teplice n.M., firmě Jobi Design, Českému
rozhlasu Hradec Králové a Rádiu Metuje. T.Čada, řed. závodu
DOČASNÁ NABÍDKA ÚVĚRŮ
DO 30.000,-Kč bez doložení příjmů
- úvěry do 150.000,-Kč bez ručitele
- do 250.000,-Kč s ručitelem
- peníze do týdne na účtu
- žádost zdarma, vedení úvěr. účtu zdarma
- posouzení žádosti do 60 minut
- tel.: 608 946 209, 499 810 641
Poděkování. Děkujeme všem, kteří se dne 4.3. 2005 přišli
naposledy rozloučit s paní Hanou Holmanovou, učitelkou
Mateřské školy v Teplicích nad Metují. Zarmoucená rodina.
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Oblastní charita Červený Kostelec – středisko Hospic Anežky České
vás zve na

KURZY DOMÁCÍHO OŠETŘOVÁNÍ
aneb
chceme vám pomoci zvládnout péči o vaše blízké
Náplň kurzu:
1.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
2.Sociální poradenství
3.Prevence syndromu vyhoření pečujících
4.Řešení individuálních problémů účastníků školení
Informace a přihlášky, termíny školení, možnost přihlášení
stravného, rozvrh hodin školení – vše na tel. 721 581 373,
491 465 148, www.hospic.cz
e-mail: reznickova@hospic.cz (JanaŘezníčková)
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AUTOŠKOLA
provádí kurzy k získání
*všech skupin řidičského oprávnění A1,A,B,C,T,E,D
*včetně kondičních jízd
*školení řidičů
*školení pro vysokozdvižné vozíky
Informace na tel. čísle:491522877, 777621552
Zahájení kurzu k získání řidičského průkazu:
v Broumově od 15 h. v Polici n.M. od 15h.
29.3. 2005
31.3. 2005
26.4. 2005
28.4. 2005
Autoškola Fiedler s.r.o., Šalounova 87, Broumov
www.autoskola-fiedler.wz.cz
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 18.3. 2005.
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Vážení přátelé a rodiče,
Český svaz ochránců přírody,Základní organizace č.51/010 Trutnov,IČ: 709
80 292
Si Vám dovoluje nabídnout letní rekreaci pro vaše děti.
Naše základní organizace pořádá i v tomto roce letní tábor PROTĚŽ, který se uskuteční v Lipnici nad
Sázavou.Tento tábor patří svojí tradicí k jedněm z nejlepších a nejstarších táborů v České republice,který
ČSOP pořádá.Tábor se uskuteční v podhradí, v objektu bývalého zámku, který dnes slouží jako Základní
škola v Lipnici nad Sázavou.
Termín konání : od 2.července do 16. července 2005.
Lipnice nad Sázavou je městečko v pahorkatině, které spojuje Českomoravskou vysočinu s romantickým
posázavím, krajinou obdařenou bohatstvím přírodních krás.
S tímto místem je spojeno jméno velkého českého spisovatele a novináře Jaroslava Haška, který do
Lipnice přijel v roce 1921 a v jeho domku je zřízen památník.
Tábor je zaměřen především na přírodu, sportovní a kulturní činnosti a organizován tak, aby prázdninový
čas dětí byl co nejlépe využit.
Malí i velcí táborníci zde mohou uplatnit své znalosti a dovednosti osvojené ve škole i mimo ni, získat
nové zkušenosti, naučit se mnoha novým věcem, přivézt si plno nových zážitků a poznat tu hodně nových
kamarádů.
Děti jsou pod dohledem zkušených vedoucích ve smíšených, věkově rozlišených oddílech.
Je pro ně připraven bohatý program – přes sport, kulturu a zábavu až k získávání nových poznatků z
nejrůznějších oblastí ( viz příklady uvedené na poslední straně poukazu do tábora ).
Veškerá činnost je přízpůsobována počasí.
Jednou z mimořádností tábora je sjíždění řeky Sázavy na nafukovacích matracích do Stvořidel ( největší
vyhledávané rekreační středisko ), jízda Posázavským pacifikem, návštěva Jihlavské ZOO atd.
Po celou dobu tábora plní jeho účastníci v rámci celotáborové hry " Lidé planety " celou řadu
nejrůznějších úkolů, překonávají určité překážky v rozlišných formách, za jejichž úspěšné zdolání jsou
odměňovány.
Koupání je v místě tábora v krásných lomech nebo rybnících.
Stravování je zajištěno 5x denně v objektu tábora.
Odjezd na tábor je 2.července zvláštními autobusy označenými táborovou vlajkou:
v 8,00 hodin z parkoviště u Okresního soudu v Trutnově
v 8,30 hodin z Choustníkova Hradiště z autobusové zastávky u hlavní silnice na HK
v 9,00 hodin z Hradce Králové z autobusového nádraží U Koruny
v 9,30 hodin z Pardubic od hotelu Labe
v 10,30 hodin z Havlíčkova Brodu z autobusového nádraží
!!!!!! Nástupní místo mimo Trutnov je nutné nahlásit telefonicky !!!!!!
Telefonní spojení: 604 554 301 ( pí. Weissová )
Cena poukazu: 3.100,-Kč
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