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DUBEN 2005
ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ číslo 4
Rooseveltova 15 z 549 57 Teplice nad Metují z
491 581207 , e-mail: mhff@teplicenadmetuji.cz
stranu, co když mám nějaké volné prostředky. Termínované
vklady mi už skoro nic nevydělají.
Záleží na tom na jak dlouho je chcete mít uloženy. Jako
nejvýhodnější se stále jeví stavební spoření se státním
příspěvkem. Další možností, která se díky věkové skladbě
obyvatelstva bude stále více využívat je penzijní připojištění
nebo životní pojištění kombinované se spořením. Velmi
výhodné jsou i investice do podílových fondů. U nás si můžete
si vybrat z mnoha fondů např. podle toho na jak dlouho chcete
mít peníze uloženy. Ale víte co pane redaktore, zastavte se u
nás na pobočce. Najdeme pro Vás nejlepší řešení.
Česká spořitelna, a.s. Náchod přijme poradce na 0,5
úvazku pro pobočku Teplice nad Metují. Zájemci
hlaste se na pobočce ČS,a.s. Teplice nad Metují.

Nové služby České spořitelny pro naše občany
Zeptali jsem se za Vás manažerky teplické pobočky Dany
Urbanové, co má pro nás nového.
Mezi standardní služby ČS patří obsluha osobních financí
občanů. Většina našich klientů má sporožirový účet.
Novinkou v této oblasti jsou tzv. „balíčky produktů“, které
zahrnují vedení sporožirového účtu obsluhu tohoto účtu
pomocí telefonu, mobilu nebo Internetu. K tomu samozřejmě
patří platební karta a případně i kontokorent neboli možnost
čerpat účet do mínusu. V balíčku jsou zahrnuty zdarma výběry
z bankomatu a platební transakce. Máme 2 typy balíčků –
Výhodný a komplexní program. Klientovi na základě počtu
výběrů z bankomatu a počtu transakcí vypočítáme, který je
pro něj nejvýhodnější.
Oproti klasickému sporožirovému účtu ale vždy ušetří.
V současné době hodně inzerujete „úvěry na vše co
potřebujete“. Co si pod tímto heslem mohu představit?
Jedná se o půjčky pro běžnou potřebu. Tedy například na
nákup spotřebního zboží, spotřebičů, nábytku, nových i
ojetých vozů apod. Nebo třeba na dovolenou. V současnosti
nabízíme bezkonkurenční „Jarní úvěr“. Jedná se o půjčku
50.000 Kč za úrokovou sazbu 7,9%. Klient tak splácí pouze
949 Kč měsíčně.
Další možností je kreditní karta, což je taková menší půjčka
„ihned, kdykoliv a na cokoliv“.
Navíc je zde tzv. bezúročné období. Pokud klient splatí částku
do 45 dnů, neplatí úrok.
Stále více lidí řeší otázku bydlení. Mohou na koupi,
rekonstrukci nebo výstavbu bytu nebo domu použít půjčky o
kterých hovoříte?
Výhodnější je využít hypotéku nebo úvěr ze stavebního
spoření. Máte pravdu, že stále více lidí tuto otázku řeší. Je to i
díky nízkým úrokovým sazbám, které jsou v současné době na
nejnižší úrovni a tak jsou i splátky nízké. Splátky hypoték jsou
většinou nižší než tržní nájemné.
I ve Vaší pobočce mi můžete vyřídit hypotéku nebo úvěr ze
stavebního spoření na bydlení?
Ano, samozřejmě. Spolupracujeme s naším mobilním
finančním partnerem ing. Marcelem Klabanem, který
s klientem celou tuto záležitost vyřídí na místě. Původně naši
klienti museli jezdit do Náchoda nebo Broumova. Díky
tomuto servisu naší banky ušetří tak čas i peníze za dopravu.
Zatím jsme většinou hovořili o půjčování peněz, na druhou

PLATNOST ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ
Dne 31.12.2005 končí podle § 134 zákona č. 361/2000 Sb.
platnost řidičských průkazů vydaných v období mezi 1.7.
1964 až 31.12. 2000. Po 1.1.2006 jsou tyto řidičské průkazy
neplatné. Vydání nového průkazu trvá obvykle tři týdny, ale
koncem roku se očekávají nezvládnutelné fronty. Výměna je
bezplatná, stačí jedna fotografie. Formuláře lze získat na
dopravním odboru příslušného městského úřadu, pro občany
Teplic n/M tedy v Broumově.

LEO HOULDING

V TEPLICÍCH

Na letošní 22. ročník Mezinárodního horolezeckého
filmového festivalu, který se bude konat ve dnech od 25.8. –
28.8. 2005 přijal pozvání lezecký zázrak Leo Houlding (25).
Pochází z Appleby v Cumbrii, Anglie. Lézt začal jako
desetiletý, když se probojoval přes klasické cesty v Lake
District, Peak District, ve Walesu a ve Skotsku.
V roce 1995 se Leo lezeckému světu předvedl jako vichřice:
vylezl “Lord of the Flies” v Dinas Cromlech v severním
Walesu, jednu z nejtěžších cest v oblasti. Na patnáctiletého
Lea to byl neobyčejný výkon , ale on se posunul ještě o krok
dále a znovu to vylezl o druhé hodině ráno s poškozenou
čelovkou! Potom šel vylézt Mastern Wall v Clogy (obtížnost
E7 6b) a tímto si získal respekt mnoha horolezců světa. Další
úspěšnou cestou byla “ End of the Affair” v Curbar a “Rare
Lichen” v Gribin Face, obě obtížnosti E8. V roce 1996 se stal
juniorským mistrem Velké Británie v lezení na obtížnost.
Leo bude čestným hostem našeho letošního festivalu a
návštěvníci ho mohou vidět v neděli 28.8. v kině na jeho
besedě s diapozitivy. Na slavnostním zahájení bude promítnut
jeho film “My Right Foot” (Moje pravá noha), kterým BBS
začalo vysílat nový dokumentární cyklus “Extreme Lives”
(Extrémní životy).
MAJ

1

Mezi mladšími žáky byl nejlepší machovský Matěj HEJNYŠ
(DOLDY) a mezi mladšími žákyněmi Daniela ČERNÁ (CYKLO
TEAM Broumov). Za DUKLU Praha startoval vítěz starších žáků
Karel HNÍK a za CYKLO TEAM Broumov nejrychlejší starší
žákyně Markéta SLÁDKOVÁ. Juniorky vyhrála teprve šestnáctiletá
Pavlína RAKOVÁ (SCANIA VELLA APACHE Kolín) a ženy
Tereza JANSOVÁ (DREAM BIKES HP PROMOTION). Absolutně
nejrychlejší na 13 km dlouhé trati (42:09) byl vítěz mezi kadety
Václav VYSTRČIL (WHIRPOOL JUNIOR
Hodinu po poledni byl odstartován závod na 18 km pro juniory,
masters a muže hobby a na 23 km pro mužskou elitní kategorii.
Juniory vyhrál Stanislav GROH z týmu SCANIA VELLA APACHE
Kolín (51:30), hobíky Miroslav Kadlec z JKF Jaroměř, masters 1 Jan
VAŇOUS, mistr ČR v MTB maratonu 2005 (PROGRAM CYCLE
SUGOI) a masters 2 skoro domácí Michal DEMJANOVIČ z týmu
REDPOiNT PEARL iZUMi. V elitě se pořadí na čele závodu
několikrát změnilo a nakonec se z vítězství radoval královéhradecký
Martin HORÁK (1:01:27) před druhým a o 40 sekund pomalejším
Václavem Hornychem z Hronova (oba ROCK MACHINE
CYKLOMAX). Třetí se ztrátou 53 sekund dojel Ondřej Zelený
z Červeného Kostelce (DREAM BIKES HP PROMOTION), čtvrtý
domácí František Žilák (ROCK MACHINE CYKLOMAX) a pátý
Petr Sulzbacher z Police nad Metují (KHS SPORTFUL).
Sportovní odpoledne uzavřel závod mladších minižáků a minižákyň,
který připomínal soutěž rodičů s dětmi, a úplnou tečkou byl závod
starších minižáků a minižákyň, kde se již závodilo bez doprovodu
rodičů, kteří by asi většinou tempu svých potomků nestačili.
Tomáš Čada, ředitel závodu
Výsledková listina – vypsáni pouze domácí
Mladší minižákyně
3. poř. Jansová Lada
roč. 00
čas : 6:55:00
Starší minižáci
4. poř. Červený Filip
roč. 96
čas: 7:28:00
5. poř. Kleiner Petr
97
7:52:00
6. poř. Lauryn Radek
97
8:01:00
9. poř. Fichtner Štěpán
97
7:49: 00 +1
Mladší žáci
2. poř. Moravec Martin
roč. 93
čas: 11:17:00
12.poř. Jansa Martin
93
13:39:00
18.poř. Katrenčík Dominik
94
16:01:00
Mladší žákyně
6. poř. Vavřenová Denisa roč. 93
čas:14:59:00

Základní škola a Speciální škola Teplice nad Metují, okres
Náchod. Ředitel školy vyhlašuje
po dohodě se zřizovatelem a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním , základním., středním, vyšším a
jiném vzdělávání
ZÁPIS dětí do mateřské školy
Místo pro podávání žádosti: Mateřská škola Teplice nad
Metují Termín: do 29. dubna 2005
Doba pro podání žádosti: 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 E.
Možná, vedoucí učitelka MŠ. Tel.: 491581192. Mgr. R. Války
ŘEDITELSTVÍ ZŠ A SpŠ TEPLICE NAD METUJÍ
VYHLAŠUJE
SOUTĚŽ VE SBĚRU PAPÍRU
MEZI JEDNOTLIVÝMI TŘÍDAMI ŠKOLY
Sbíráme noviny, časopisy, karton – tříděné a řádně svázané.
Sběr se vybírá ve středu 13.4., 20.4. a 27.4. 200 od 7.00 – 8.00
hod. a od 13.00 – 14.00 hodin v altánu ve dvoře.
NEJLEPŠÍ TŘÍDA BUDE ODMĚNĚNA !

Město Teplice nad Metují nabízí byt I. kategorie 2+1 ve
Zdoňově čp. 158. Obytná plocha cca 59m2. Předplatné
nájemné na 31 měsíců činí 68.355,-Kč. Další informace
podáme na tel. 491 581201 – p. Dytrtová.
Certifikát na novorozeneckém oddělení

Novorozenecké oddělení v Oblastní nemocnici Náchod získalo v měsíci
březnu 2005 certifikát Baby Friendly Hospital. Jde o 32. oddělení v rámci
České republiky.
Podmínkou získání certifikátu je navázání na celosvětový program
UNICEF a Světové zdravotnické organizace, které mají ve svém programu
podporu, ochranu a prosazování kojení.. Jeho hlavním úsilím je návrat kojení
do výživy dětí nejméně do 6. měsíce věku. Z vědeckého poznání vyplynulo,
že mateřské mléko je pro zdravý vývoj jedince nenahraditelné. Nejen
z hlediska nutričního a imunologického, ale i psychologického.
www.nemocnicenachod.cz.

Neurologické oddělení

TEPLICKÁ ROCKOVÁ NOC

Vzhledem k posílení lékařského týmu se s platností od 1.4.2005 rozšířil
provoz neurologické ambulance na všechny pracovní dny v týdnu.
Provozní doba neurologické ambulance je pondělí – pátek od 8.00 do
15.00 hod.
Její umístění je ve 4. podlaží ambulantního pavilonu Oblastní nemocnice
Náchod . Neakutní ambulantní vyšetření na doporučení praktických lékařů
jsou plánována. Je možné se objednat na telefonu 491601214.
Zdravotní péči o pacienty se záchvatovými onemocněními zajišťuje
specializovaná poradna každou středu v době od 8.00 do 15.00 hodin.
Umístění této ambulance je ve společných prostorách neurologické
ambulance. Lze se objednat též na telefonu 491601214.
Ing. Josef Šimurda, řed. Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Po delší přestávce budou znít Teplicemi kytary nejen o
Mezinárodním horolezeckém filmovém festivalu, ale i
v sobotu 28. května 2005 na místním fotbalovém hřišti.
Chystá se koncert pěti kapel od 19.30 do 02.00 hodin.
Rozhovor s hlavním pořadatelem Zbyňkem Červeným.
Zbyňku, co je to vlastně Teplická rocková noc ? Co si máme
pod tímto názvem představit?
Jak už název napovídá, půjde o minifestival rockových a
metalových kapel.
Co tě vedlo k tomuto nápadu?
Chtěl bych, aby se v Teplicích nad Metují oživilo kulturní
dění, a je jedno, jestli půjde o divadlo, muzikál, koncert nebo
něco jiného. Oblast rockové hudby je mi ale nejbližší a léta se
v ní pohybuji.
Nebojíš se malé účasti?
Pevně doufám, že spektrum kapel je takové, že si každý
vybere podle svého a lidé nezůstanou sedět doma.
Samozřejmě velký vliv bude mít počasí a také, že se tu delší
dobu podobná akce nekonala.
Kdo se všechno podílí na organizaci?

APRÍLOVÁ OSMIČKA OTEVŘELA SEZÓNU MTB
ZÁVODŮ NA VÝCHODU ČECH
Celkem 145 závodníků a závodnic na horských kol, se sjelo
v neděli 17.dubna do Teplic nad Metují, kde místní sportovní klub
REDPOINT uspořádal 12.ročník veřejného závodu horských kol
APRÍLOVÁ OSMIČKA. Pro startující byl připraven pěkný, a
náročný 5 km dlouhý okruh s 200 metrovým převýšením, vedoucí
kolem Lysého vrchu. Start a cíl byl již tradičně před sportovní
prodejnou Redpoint. Krásné slunečné počasí přilákalo do Teplic nad
Metují také velké množství diváků.
V pravé poledne odstartoval hlavní rozhodčí Antonín Pohl závod
žákovských kategorií na 3 a 8 km a závod kadetů, juniorek a žen na
13 km.
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Podnikatelský klub má za sebou jeden rok svého působení.
Bylo uspořádáno několik odborných a zajímavých seminářů,
spustila
se
beta
verze
internetových
stránek
http://invest.broumovsko.cz a prohloubila se spolupráce
s Hospodářskou komorou ČR, s městy a obcemi Broumovska.
Členové Výboru PKB se setkávají na pravidelných schůzkách,
kam byli již několikrát pozváni i hosté s kterými jsou
diskutovány aktuální otázky Broumovska a České republiky.
Mezi jinými to byli zástupci Správy CHKO Broumovsko,
zástupci občanského sdružení Stěnava, zástupce Jednatelství
HK ČR v Náchodě, představitelé obcí a podnikatelé z okolí.
PKB pravidelně o své činnost informuje pomocí tisku a bude
informovat na webových stránkách.
http://invest.broumovsko.cz.
V březnu 2005 se kancelář PKB přestěhovala ze stávajících
prostor do prostor v 1. patře Staré radnice na Mírovém
náměstí v Broumově vedle IC Broumovska. Od března zde
funguje každé pondělí kancelář Informačního místa pro
podnikatele Hospodářské komory (InMP HK ČR).

Garantem je Město Teplice nad Metují, kterému tímto děkuji
za podporu a pomoc. Místní fotbalový oddíl zajistí občerstvení
a já mám na starosti kompletní dramaturgii večera.
Plánuješ takovýchto akcí víc?
Pokud bude trvat zájem Města a první Teplická rocková noc
se vydaří, rád se budu podílet na dalších. Děkuji za rozhovor.
www.teplickarockovanoc.websnadno.cz
MAJ
A krátce o kapelách, které vystoupí na 1. Teplické rockové noci
v Teplicích nad Metují
INSIDE OUT – Kytarový rock z Hradce Králové s dívkou u
mikrofonu.
BRILIEN – Heavy rock z Trutnova, v sestavě klávesy. Těšit by se
měli především příznivci melodického metalu. Kapela vznikla v roce
1995, na svém kontě má už 5 demosnímků. www.brilien.com
SEPULTURA REVIVAL – Fanouškům thrash metalu netřeba
představovat. Kapela vznikla nejprve jako projekt, pro velký zájem je
z ní dnes regulerní revival zmiňované brazilské legendy. Tato parta je
složena ze tří čtvrtin z muzikantů z Tortharry, repertoár tvoří průřez
všemi deskami Sepultury. http://sepultura.czweb.org.
STOLETÍ NUDY – Další metalová úderka z Hronova. Už téměř 15
let hrají thrash metal, kde jsou však zřetelně slyšet i prvky takových
legend jako jsou např. AC/DC. www.stoletinudy.wz.cz
9*mm – Sami označují svůj styl jako neopunkrock, grunge a
poprock. Vloni vystupovali v Teplicích nad Metují na 21. ročníku
Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu před kapelami
Thrash a Žlutý pes. V Teplicích n.M. představí i svoje třetí demo,
které dokončili v únoru 2005. www.9-mm.wz.cz.
REA SILVIA - Speed metal z Plzně. Kapela se vrátila na
hudební scénu po sedmileté přestávce v roce 1999. Zpěvák v
některých pasážích připomíná Křížka v jeho metalové éře.
www.reasilvia.wz.cz

Sbor dobrovolných hasičů Teplice nad Metují
zve občany na
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
v sobotu 30. dubna 2005
Začátek : ve 20.00 hod. u televizního převaděče
Občerstvení zajištěno
Upozornění na zákon „O ochraně ovzduší“
Je jaro a nastal čas jarního úklidu. Při té příležitosti
bychom vám rádi připomněli, že spalovat v otevřených
ohništích nebo v zahradních krbech lze jen dřevo, dřevěné
uhlí a suché rostlinné materiály, přičemž uvedená paliva nebo
materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami.
Spalovat jiné materiály jako např. trávu, mokré seno, plasty
apod. je zakázáno.
Za porušení výše uvedených povinností může městský úřad
uložit pokutu ve výši od 500 do 150 000 Kč. Věříme však, že
se budete chovat zodpovědně, aby MěÚ v Teplicích nad
Metují nemusel k sankcím přistoupit. Za MěÚ J.Nováková

Kino Teplice nad Metují
Beseda s diapozitivy
Petr Piechowicz - Pepe

EXPEDICE MALI 2003 – Afrika
Čtvrtek 28. dubna v 18.00 hodin
Vstupné: 40,-Kč
KINO TEPLICE NAD METUJÍ uvádí
komedii Jaroslava Vostrého v podání divadelního souboru
J.K.Tyl Meziměstí

TŘI
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Mezinárodní KVĚTINOVÝ DEN – STŘEDA 11. květen

TOM

Vážení spoluobčané, blíží se 11. květen 2005 – mezinárodní den
boje proti rakovině – a my , jako již několik uplynulých let, se u vás
opět ucházíme o přízeň. Jsme si plně vědomi toho, že je stále hodně
těch, kteří pomoc potřebují – a co vede k tomu nás?
Finanční prostředky, které každoročně tato celostátní sbírka přinese,
nejsou malé a znamenají velkou pomoc pro ty, kteří ji potřebují. A
nejen to. Jsou značnou podporou i výzkumu, který je tolik potřebný.
Není jistě bez zajímavosti, že se u nás dnes již daří vyléčit 50%
onkologicky nemocných a mnoha ostatním pak život prodloužit o
celou řádku let. Myslím, že je pro každého z nás dobrým pocitem,
když si může říct, že právě na takovémto úspěchu má svůj podíl.
My dobrovolní pracovníci, jsme velmi rádi, že právě do takovéto
akce se nám podařilo zapojit mladé lidi, převážně studenty a že právě
oni pochopili, o jak důležitou akci pro nás pro všechny se jedná.
Jejich porozumění a pochopení je pro nás povzbuzující v naší snaze
pokořit tohoto zákeřného nepřítele.
Tak, až budete ve středu 11. května potkávat dvojice, které Vám
budou nabízet žlutý kvítek Měsíčku lékařského, vzpomeňte na ty,
kteří Vaši pomoc potřebují a neodmítejte je. Minimální symbolická
částka 20,-Kč i za dobrý pocit z pomoci bližnímu za to jistě stojí.
Děkujeme Vám.
Za LPR Mikšovská

Hrají:
Ubaldo-Antonín Kohl, Ardelie-Klára Nentvichová
Lucinda-Lucie Machová, Colombina-Nina Dlouhá
Pandolfo-Zdeněk Šimek, Horatio-Zdeněk Mach
Ottavio-Milan Máček Mach, Zanni-Pavel Novák
Capitano-Ondřej Klimeš, Cola-Aleš Kučera
Lékař-Antonín Zelený

DNE 19.5. 2005 v 19.30 hod.
Vstupné: v předprodeji 60,-Kč, na místě 80,-Kč
Předprodej od 2. května 2005 v infocentru v Teplicích n.M.
Podnikatelský klub Broumovska má za sebou rok své
činnosti
Ve středu 23. března 2005 proběhla v Hotelu Veba první
veřejná Valná hromada Podnikatelského klubu Broumovska.
Zúčastnili se jí zástupci podnikatelské sféry, měst a obcí, kteří
společně diskutovali o problémech broumovského regionu.
Především se však hovořilo o činnosti PKB.
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Kuřice modré, sussexové,
kropenaté
stáří 13 týdnů cena 105,-Kč
Vlaška koroptví
stáří 6 týdnů cena 65,-Kč
Drůbež je nutno objednat: Coturnix Hubenov s.r.o., Hubenov 26, 588
05 Dušejov, tel. 567 310 716, 567 310 319, mob. 604 622 466

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 19. března 2005 jsme přivítali nově narozené občánky:
* Kristýnka Matoušová
* Vojtěch Prokop
* Matěj Leppelt
* Jakub Boháč
* Jonáš Kohl
* Ondřej a Vojtěch Horákovi
* Jan Ševc

FOTBAL - ROZLOSOVÁNÍ DOMÁCÍCH UTKÁNÍ
19.4. ÚT v 17.30 h. „B“ Tep. – Šonov
23.4. SO v 10.30 h. „Ž“ Tep. – Machov
23.4. SO v 14.45 h. „D“ Tep. – Babí
23.4. SO v 17.00 h. „A“ Tep. – Stárkov
24.4. NE v 16.00 h. „B“ Tep. – SK V.Ves
7.5. SO v 10.30 h. „Ž“ Tep. - N. Město
10.5. ÚT v 17.30 h. „D“ Tep. – Mezilesí
11.5. ST v 17.30 h. „B“ Tep. – Ruprechtice
21.5. SO v 10.30 h. „Ž“ Tep. – Náchod-Deštné
21.5. SO v 17.00 h. „A“ Tep. – Babí
22.5. NE v 16.00 h. „B“ Tep. – Otovice
4.6. SO v 10.30 h. „Ž“ Tep. – Stárkov
4.6. SO v 17.00 h. „A“ Tep. –V.Jesenice
5.6. NE v 13.45 h. „D“ Tep. - Machov
5.6. NE v 16.00 h. „B“ Tep. – Machov
18.6. SO v 10.30 h. „Ž“ Tep. – Babí
18.6. SO v 14.45 h. „D“ Tep. – Police
18.6. SO v 17.00 h. „A“ Tep. – Mezilesí
19.6. NE v 16.00 h. „B“ Tep. – Heřmánkovice
---------------------------------------------------------------------------

KNIŽNÍ NOVINKY- VÝBĚR
Jelinek Elfriede: PIANISTKA (Nositelka Nobelovy ceny za
literaturu za r. 2004 píše vždy z ostré feministické pozice, její
ledový jazykový skalpel však nešetří ženy stejně jako
rakouskou společnost a její minulost).
Tichý Antonín: ANTIPÁDY (Literát-samouk, náchodský rodák
a krkonošský patriot: „útržky vzpomínek na druhou polovinu
20. století, o níž jsme se bláhově domnívali, že je to jen
provizorium, a zatím to byla naše nejkrásnější léta“).
Brožová Zdena: NEZLOB DĚDU POHODLÍČKO (Když
hlídá malou Haničku dědeček, starají se o zvířátka a objevují
spolu svět. Kniha je psána dvojjazyčně, česky a anglicky).
Špulák Jaroslav: V PONDĚLÍ V OSM RÁNO (Prozaické dílo
hudebního publicisty, novináře a textaře – broumovského
rodáka).
Kultura v okolí

Poznámka redakce: V předešlém čísle TO jsem chybně uvedla
sponzora XI. společenského plesu Města Teplice nad Metují. Tímto se
omlouvám slečně Kláře Francové (Kadeřnictví Teplice nad Metují)
za chybné uvedení jména a děkuji, že přispěla do naší tomboly na
plese. MAJ
----------------------------------------------------------------------------------

Broumov: 5.5. 05 v 19 hod. – Koncert skupiny „IRISH DEW“
(keltská hudba) – Městské divadlo
20.5. 05 v 19 hod. – „NA TY LOUCE ZELENÝ“ lid. opereta Járy
Beneše-Městské divadlo (v hlavní roli J. Zíma, předprodej
v infocentru)
Police nad Metují: 20.5. v 19.30 – Kolárovo divadlo : Richard
Müller , vstupné: 220,- ,230,- 240,-Kč
Náchod: Galerie výtvarného umění – přízemí zámecké jízdárny –
Výstava : Ruské malířství 19. stol. (do 6.11.)

Michal Hronek
Horní Adršpach 99
mobil: 776 08 08 01
telefon: 491 58 60 14

PODĚKOVÁNÍ – Touto cestou se vracím ke dni z 18.3. – 19.3. 2005,
kdy moji rodiče manželé Zajacovi z Dědova postihla povodeň a
v noci museli být evakuováni na ubytovnu do Teplic n.M.
Děkuji všem dobrovolným hasičům za pomoc, která jim byla
poskytnuta, uvádím pouze Antonína Borůvku, jehož jméno znám.
Zároveň bych chtěla poděkovat panu starostovi Milanu Brandejsovi
za jeho ochotu, pochopení a lidský přístup v této složité situaci. Ještě
jsem se nesetkala s takovým člověkem jako je Váš pan starosta a
nemůžu jinak, než opětovně napsat, moc děkuji !
Jaroslava Příhodavá, dcera – Havířov

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...
NECHTE SE UNÁŠET DETAILY...

OZNÁMENÍ
Prodejna Květiny Drobková v Polici nad Metují je
přemístěna. Od původní prodejny asi 30m směrem k náměstí
- před restaurací Bonton. (Naproti je firma VK ložiska )

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.
26.4. 2005
28.4. 2005
Autoškola Fiedler s.r.o., Šalounova 87, Broumov
www.autoskola-fiedler.wz.cz

NABÍDKA DRŮBEŽE
Teplice nad Metují – parkoviště na náměstí ve 13 hodin
Prodej 31.5. 2005
Kuřice černé, červené
stáří 9 týdnů cena 80,-Kč
Kuřice modré, sussexové,
kropenaté
stáří 8 týdnů cena 75,-Kč
Kačeny pekingské
stáří 1-3 týdny cena 40 – 60,-Kč
Kačeny Barbarie
stáří 1-3 týdny cena 70 – 90,-Kč
Krůty
stáří 6-8 týdnů cena195-250,-Kč
Prodej 15.8. 2005
Kuřice černé, červené
stáří 16 týdnů cena 120,-Kč

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 21.4. 2005.
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