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ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ

Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují, tel.: +420 491 581 207

číslo 7,8

www.teplicenadmetuji.cz/ozveny

V letošním roce ukončilo povinnou školní docházku celkem
20 dětí. Pan starosta zmínil ve svém projevu k žákům význam
vzdělání pro společnost a popřál všem hodně úspěchů při
studiu na střední škole. Někteří žáci a žákyně byli oceněni za
celkový přístup a výsledky při studiu drobnými dárky. Všichni
žáci si podali přihlášku na střední školu a všichni byli přijati.
Přeji všem žákům hodně úspěchů a zdaru při studiích.
Mgr. Radim Války

Usnesení č. 12
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 27. června 2016
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje

Závěr školního roku

Patří dnes už k tradici, že slavnostní předávání vysvědčení
vycházejícím žáků probíhá na městském úřadě za přítomnosti
starosty Města.

Usnesení č. 01/12/2016
Celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Teplice
nad Metují za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku hospodaření
města Teplice nad Metují za rok 2015, kterou zpracovala
auditorská firma c.k. audit, s.r.o. s výhradou nedostatků
uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá toto
opatření:
1. důsledně účtovat o skutečnostech, které jsou předmětem
účetnictví do období, s nimiž tyto skutečnosti věcně a časově
souvisí.
Usnesení č. 02/12/2016
Účetní závěrku města Teplice nad Metují sestavenou ke dni
31. 12. 2015 včetně výsledku hospodaření obce za účetní
období 2015.
Usnesení č. 03/12/2016
Účetní závěrku PO ZŠ a MŠ Teplice nad Metují sestavenou
k 31. 12. 2015.
Usnesení č. 04/12/2016
Poskytnutí dotace ve výši 6.000 Kč na zajištění dopravy
klientů do denního stacionáře a zároveň schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v souladu se
žádostí občanského sdružení Cesta, IČ 48653292 se sídlem
Vítkova 3, Náchod.
Usnesení č. 05/12/2016
Poskytnutí finančního příspěvku 1.000 Kč pro Nadační fond
pro odložené děti – Statim, Pod Oborou 88, 104 00 Praha 10
s podmínkou předložení vyúčtování.

Zpravodaj města Teplice nad Metují
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Usnesení č. 06/12/2016
Poskytnutí finančního příspěvku pro Klub důchodců Teplice
nad Metují ve výši 15.000 Kč.
Usnesení č. 07/12/2016
V souladu s § 85 z. č. 128/2000 Sb., o obcích, prominutí
pohledávky ve výši 199.500 Kč za paní A. K.
Usnesení č. 08/12/2016
V souladu s § 85 z.č. 128/2000 Sb., o obcích, vzdání se práva
pohledávky z nedobytných dlužných částek za nájemné a
služby spojené s užíváním bytů od dvou nájemníků z roku
2009 v celkové výši 8.819 Kč.
Usnesení č. 09/12/2016
Poskytnout dar ve výši 10.000 Kč MUDr. Ladislavu
Záveskému na pořízení defibrilátoru.
Usnesení č. 10/12/2016
Rozpočtové opatření č. 5/2016, kterým dochází k úpravě
rozpočtu města na straně příjmů a výdajů shodně o 155.440
Kč.
Usnesení č. 11/12/2016
Rozpočtové opatření č. 6/2016, kterým dochází k úpravě
rozpočtu města na straně příjmů a výdajů shodně o 20.000 Kč.
Usnesení č. 12/12/2016
Rozpočtové opatření č. 7/2016, kterým dochází k úpravě
rozpočtu města na straně příjmů a výdajů shodně o 269.630
Kč.
Usnesení č. 13/12/2016
Prodej p.č. 350, trvalý travní porost, 998 m2, k.ú. Horní
Teplice a sepis kupní smlouvy s E. M. a O. M. za podmínek
předkupního práva a s výhradou zpětní koupě pro Město
Teplice nad Metují a podmínek smlouvy za cenu kupní 74.030
Kč.
Usnesení č. 14/12/2016
Prodej části p.č. 511/1, ostatní plocha, k.ú. Zdoňov panu S. M.
po odměření pozemku a vyhotovení geometrického plánu.
Usnesení č. 15/12/2016
Prodej p.č. 133/1, trvalý travní porost, 1.460 m2, k.ú. Horní
Teplice panu J. H. za podmínek práva předkupního práva a
s výhradou zpětní koupě pro Město Teplice nad Metují a
podmínek smlouvy za cenu kupní 103.100 Kč.
Usnesení č. 16/12/2016
Směnu pozemku p.č. 1566/2, 1.443 m2, lesní pozemek
z majetku pana B. L.
za p.č. 1480/1, 1.506 m2, lesní
pozemek z majetku města Teplice nad Metují bez vzájemného
dorovnání rozdílu výměry směňovaných pozemků.
Usnesení č. 17/12/2016
Prodej částí pozemků p.č. 4/2, trvalý travní porost, 75 m2 a
p.č. 4/3, trvalý travní porost, 161 m2, obě k.ú. Bohdaším panu
S. H., po dosažení zletilosti a po odměření a vyhotovení
geometrického plánu.
Usnesení č. 18/12/2016
Prodej pozemků p.č. 243/5, 163 m2, k.ú. Zdoňov za cenu
kupní 8.520 Kč paní T. Š.
Usnesení č. 19/12/2016
Podání žádosti o převod pozemku p.č. 137/1, trvalý travní
porost, k.ú. Horní Teplice Státnímu pozemkovému úřadu
s odůvodněním, že pozemek bude využit pro realizaci
výstavby jednoho rodinného domku.
Usnesení č. 20/12/2016
Podání žádosti o převod pozemků p.č. 651/9, ostatní plocha,
10 m2, p.č. 84/4, ovocný sad, 4.525 m2, p.č. 84/7, ovocný sad,
448 m2, p.č. 87/1, zahrada, 397 m2, p.č. 714/3, ostatní plocha,
189 m2, vše k.ú. Teplice nad Metují Státnímu pozemkovému
úřadu s odůvodněním, že na pozemcích zamýšlí v budoucnu
vystavět domov pro seniory.

Usnesení č. 21/12/2016
Odprodej dvou ks nepotřebných vyřazených chatek z ATC
panu I. C. a panu O. S. za cenu 15.000 Kč.
Usnesení č. 22/12/2016
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 9/2012, o stanovení podmínek pro
pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných
sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a
diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném
k zajištění veřejného pořádku ze dne 10.12.2012.
Usnesení č. 23/12/2016
Výjimku z počtu dětí ve třídě mateřské školy v ZŠ a MŠ
Teplice nad Metují pro školní rok 2016/17 z počtu 24 dětí na
28 dětí.
bere na vědomí
Usnesení č. 24/12/2016
Pronájem nebytového prostoru v čp. 279, Náměstí Aloise
Jiráska, Teplice nad Metují a uzavření nájemní smlouvy s paní
I. N.
Usnesení č. 25/12/2016
Pronájem bytu v čp. 118, ulice Rooseveltova 118, Teplice nad
Metují a uzavření nájemní smlouvy s paní E. D.
Usnesení č. 26/12/2016
Pronájem části p.č. 601/1, ostatní plocha, k.ú. Javor u Teplic
nad Metují a uzavření nájemní smlouvy s paní E. S., bytem
Svatojánská 673, Hradec Králové.
Usnesení č. 27/12/2016
Pronájem p.č. 648, 3.059 m2, trvalý travní porost, k.ú. Zdoňov
a uzavření nájemní smlouvy s paní Ž. V. s podmínkou
oplocení stromů na pozemku.
Usnesení č. 28/12/2016
Pronájem části p.č. 113, trvalý travní porost a části p.č. 658/1,
ostatní plocha, obě k.ú. Teplice nad Metují a uzavření nájemní
smlouvy s panem M. J.
Usnesení č. 29/12/2016
Pronájem p.č. 517/1, ostatní plocha, 998 m2, k.ú. Zdoňov a
uzavření nájemní smlouvy s panem S. M.
Usnesení č. 30/12/2016
Pronájem p.č. 571, ostatní plocha, 627 m2, p.č. 574/1, ostatní
plocha, 438 m2, 611/1, ostatní plocha, 69 m2 a 610, trvalý
travní porost, 1.547 m2, vše k.ú. Zdoňov a uzavření nájemní
smlouvy s panem B. L.
Usnesení č. 31/12/2016
Pronájem části, 235 m2, p.č. 276/3, trvalý travní porost, k.ú.
Zdoňov a uzavření nájemní smlouvy s panem B. L.
Usnesení č. 32/12/2016
Pronájem kiosku na koupališti pro roky 2016 až 2018 uzavření
nájemní smlouvy s panem J. J.
Usnesení č. 33/12/2016
Informaci o škodách na lesních porostech způsobených lesní
zvěří.
Usnesení č. 34/12/2016
Informaci o záměru vybudovat workoutové hřiště a doplnit
dětské hřiště v parku a ve školce o nové hrací prvky.
revokuje
Usnesení č. 35/12/2016
Usnesení č. 07/11/2016 ze dne 09.05.2016.
zamítá
Usnesení č. 36/12/2016
Žádost T. Š. o odkup p.č. 179/1, trvalý travní porost, 2.284
m2, k.ú. Zdoňov.
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schvaluje a pověřuje

Uzavírky Javor a Česká Metuje
V termínu 11. 7. 2016 - 6. 11. 2016
Z důvodu úplné uzavírky silnice III/30110 v obci Teplice nad
Metují, místní části Javor a silnice II/301 v České Metuji bude
provoz na linkách dopravce CDS Náchod (linka 640107 a
640108) dočasně upraven.
Spoje z Police nad Metují do Teplic nad Metují budou
vedeny po objízdné trase přes Lachov. Vybrané spoje
zajedou z Teplic n. Met. do Dědova.
V úseku Police nad Metují – Česká Metuje a zpět budou z
tohoto důvodu vedeny zvláštní spoje. Ty budou z
provozních důvodů vedeny v jiné časy, než původní spoje
linky 640107. Na části označených spojů bude možné
cestovat bez přestupu z Č. Metuje a Žďáru do Teplic n. M. a
opačně. Doprava na směny do KOMAPu bude zajištěna.
Po dobu uzavírek budou bez obsluhy zastávky:
Teplice nad Metují, Dědov, u mostu
Česká Metuje, Vlásenka
Věnujte prosím pozornost změnám.
Jízdní řády jsou zveřejněny www.idos.cz a na zastávkách.

Usnesení č. 37/12/2016
Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení elektrických
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV
(NN) číslo 16_SOBS01_4121205698 pro lokalitu v ulici Za
Školou a pověřuje starostu k jejímu podpisu.
Teplice nad Metují 29. června 2016
Milan Brandejs, starosta
Mgr. Radim Války, místostarosta

Informace o vydání voličského průkazu k volbám do
zastupitelstev krajů

Ve dnech 7. a 8. října 2016 se budou konat volby do
zastupitelstev krajů. Volič, který nebude moci volit ve
volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán,
má již nyní možnost podat žádost o vydání voličského
průkazu, který bude platný pouze v územním obvodu daného
kraje. Žádost je možné podat na obecní (městský) úřad v
místě trvalého pobytu následujícími způsoby:
- v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem voliče,
- v elektronické podobě podepsané uznávaným el.podpisem
voliče,
- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové
schránky,
- osobně na městském úřadu.
Lhůta pro doručení písemné žádosti o vydání voličského
průkazu končí 30. září 2016, konec lhůty pro osobní žádost o
vydání voličského průkazu je 5. října 2016 do 16:00 h.
Na případné dotazy rádi odpovíme - tel. 491581201 nebo
491581207.

Informační materiál platí do 06. 11. 2016
Přehled vybraných spojů z Teplic n.M. do Dědova a zpět

Odj. Dědov - Příj. Teplice nám. /
5:29
- 5:36
6:33
- 6:41
7:38
- 7:45
10:33so,sv. - 10:42
11:53
- 12:01
13:53
- 14:00
15:15so,sv. - 15:22
16:53
- 17:00

Jana Záleská, pracovnice na úseku EO MěÚ Teplice n.M.

Nabízíme Vám k pronájmu nebytové prostory v centru
města, nám. Aloise Jiráska, čp. 279, Teplice nad Metují.
Nebytové prostory se nacházejí v přízemí bytového domu,
užitná plocha cca 47 m², vchod přímo z ulice, výloha,
parkování před provozovnou, sociální zázemí (WC,
umyvadlo), teplá a studená voda, centrální vytápění s vlastním
měřením. Objekt je vhodný pro prodejny, služby a malé
výrobny, atd. Informace p. Zápotočný, tel.: 491 581 201.

Odj. Teplice - Příj. Dědov
10:54 so,sv. - 11:03
12:57
- 13:05
15:05
- 15:13
16:00
- 16:07
18:00
- 18:07
20:40
- 20:47

ŠKOLA
Tři dny kriminalistiky

Zpráva: na ZŠ v Teplicích nad Metují došlo k vraždě!
Kdy? V úterý 21. června 2016.
Ihned nastoupil tým techniků, aby zajistil základní stopy a
nedošlo k poškození důkazního materiálu. Hned druhý den
nastoupilo 6 skupin kriminalistů, 6 „mordpart“, aby zjistily
především motiv vraždy a ten napomohl k odhalení vraha.
„Mordparty“ tvořené žáky páté, šesté a sedmé třídy postupně
během následujících tří dnů prošly těmito pracovišti:
daktyloskopie, laboratoř, písmo, bertillonáž, stopa, střela,
forenzní entomologie, detektivka, rekonstrukce a mrtvá
schránka.
Zjištěné důkazy velmi pečlivě schraňovaly, doplňovaly a na
základě nich dedukovaly, jak to všechno mohlo být a kdo je
pachatel. Jednotlivé „mordparty“ doprovázeli vybraní žáci
osmé a deváté třídy. Jejich úkolem bylo hlídat docházku,
dohlížet na práci a ochraňovat sesbírané důkazy. Po projití
všemi pracovišti došlo k setkání všech zúčastněných
v přednáškovém sále školy.

Nabízíme Vám k pronájmu nebytové prostory v centru
města, nám. Aloise Jiráska, čp. 279 (provozovna masáží),
Teplice nad Metují. Nebytové prostory se nacházejí v přízemí
bytového domu, užitná plocha cca 24 m², vchod přímo z ulice,
parkování před provozovnou, sociální zázemí (WC,
umyvadlo, sprcha), teplá a studená voda, centrální vytápění s
vlastním měřením. Objekt je vhodný pro služby a malé
výrobny, atd. Informace p. Zápotočný, tel.: 491 581 201.
Informace z komise k projednávání přestupků
V poslední době se množí stížnosti na chování některých
spoluobčanů a rekreantů, kteří svým chováním porušují místní
vyhlášky, jako např. zákaz používání křovinořezů, sekaček a
ostatních hlučných strojů v sobotu po 18:00 hodině a
o nedělích a svátcích. Dále se v našem městě rozmáhá volné
pobíhání psů a popíjení alkoholu na veřejnosti mimo
restaurační předzahrádky.
Komise k projednávání přestupků může tyto nešvary
postihnout, ale nelze to řešit jen na základě telefonického,
případně ústního oznámení. Oznamujte své podněty k řešení
přestupkových situací písemně nebo osobně na MěÚ,
s uvedením osoby přestupce, místa, dne a hodiny přestupku.
Bez těchto údajů nelze věci řešit.

Za každou mordpartu vystoupil zástupce a seznámil všechny
zúčastněné se svými zjištěními a dedukcemi, to znamená, že
vysvětlil motiv vraždy a identifikoval vraha. Pravdě se
přiblížily všechny „mordparty“, ale zcela přesná byla
skupinka 5 A, kterou tvořili žáci:
Kamila Cabrnochová, Kristýna Matoušová, Anna Geislerová,
Patrik Miller, Ondřej Horák, Jana Nováková, Jonáš Kohl,
Michaela Zápotočná, Evžen Kordan a Eliška Zápotočná.

Jindřiška Nováková, referentka HSO
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Bohaté zdoňovské léto
Rád bych Vás informoval o některých akcích, které se v létě
konají ve Zdoňově: 3.7. od 19 hod jsme spolu se slovutnými
umělci Štěpánem Rakem a Alfredem Strejčkem vzdali hold
Otci vlasti Karlu IV v kostele Nejsvětější Trojice v pořadu
VIVAT CAROLUS QUARTUS. Byl to nezapomenutelný
zážitek.
30. 7. od 19:30 hod se uskuteční již tradiční COUNTRY
BÁL. Od 29. do 31. 7. budou opět probíhat satsangy setkání
s
indickým
učitelem
Šrí
Brahmamem
(www.brahmamzdonov.cz). Od 5. do 21. 8. zde bude bohatý
program se skvělým holandským duchovním učitelem
Naropou
(http://www.naropa.eu/cs/events/letni-pobyt-vceske-republice/).
Rozhovor
s
ním
najdete
na
http://cestyksobe.cz/naropa-spocinuti-v-cistem-byti/13037. 13.
8. od 20 hod u Stana Coenderse (č.p. 31) se uskuteční skvělý
koncert , který Vás dobije mocnou energií NA VLNÁCH Ondřeje Smeykala a Jardy Mugrauera
(http://www.smeykal.com/135/cz/na-vlnach/). Dále se nám na
18. 8. od 20 hod v č.p. 84 podařilo uspořádat jediný koncert v
ČR výborné japonské klavíristky a zpěvačky Hiroko
Matsumoto, s kterou společně vystoupí skvělý český
houslista Tomáš Mach.
(www.tomasmach.eu, www.facebook.com/MachMusic). Více
se o akcích dočtete v detailních článcích (Ozvěny č.6, 7/8) a
na webu. Srdečně zveme.

Patří jim chvála a poděkování za precisní práci zejména proto,
že byli nejmladší. Celkové výsledky všech skupin ale byly
velmi vyrovnané, snažili se všichni!
Že to byla jenom hra, vůbec nevadilo. Naopak. Žáci navázali
na práci deváťáků v hodinách chemie – v březnu ve spolupráci
s VŠCHT v Praze se na škole uskutečnila akce kriminalistika
a forenzní analýza. A právě díky především děvčat z deváté
třídy mohla celá akce proběhnout. Bez nich by to opravdu
nešlo. Vždyť na projektu pracovala 2 měsíce, dala svůj volný
čas, vymyslela zápletku, připravila časový harmonogram tak,
že vše klaplo. Jim patří velké poděkování. A ještě jedno
poděkování, stejně veliké, možná o trošičku větší, patří paní
učitelce Mgr. Kateřině Plné, která se rozhodla celou akci –
vypůjčenou ze ZŠ Rokytnice – na závěr školního roku
zrealizovat. Také ona věnovala volný čas, soboty a neděle a
byla garantem celé akce.
Na úplném závěru byli úspěšní žáci odměněni, protože
k odhalení byla potřeba spolupráce žáků, pečlivost, trpělivost,
logické myšlení, představivost, snaha a zápal. Našli se i žáci,
kteří svým chováním rušili ostatní. Proto byli z práce své
„mordparty“ vyloučeni a skupina přišla o potřebné
ohodnocení – lístečky pinkertony.
Závěrem poděkování za úspěšnou akci všem, kteří se
zúčastnili a přispěli svými nápady a přičiněním.
Dana Švecová

Sběr papíru – květen 2016
V květnu vyhlásilo vedení Základní školy a Mateřské školy
soutěž mezi jednotlivými třídami ve sběru papíru. Letos se
sbíral nejen papír a karton, ale i pet víčka.
Již po polovině sběru bylo jasné, že opět nasbíráme větší
množství druhotných surovin.
Nakonec se číslo sebraného papíru ustálilo na úctyhodných
9 692 kilogramů.
K tomu se přidalo ještě 48 kilogramů víček z pet lahví.
Pořadí výherních tříd :
1. 4. třída 1 808 kg
2. 6. třída 1 535 kg
3. 3. A třída 1 091 kg

Ze Zdoňova Petr Kohl

Na Vlnách
Ondřej Smeykal - didgeridoo, elektrodidgeridoo
Jaroslav Mugrauer - bicí nástroje, kora

Zdoňov č. p. 31 13.8. 20hod vstupné dobrovolné (dop. 100 Kč)

Během programu oba aktéři propojují tradiční i
experimentální pojetí etnických nástrojů, využívají možnosti
soudobé elektroniky i syrovosti akustického zvuku. Večer se
opravdu proměňuje. Jako na vlnách se mohou posluchači
roztančit v “rozjetých” rytmech elektroniky a bicí soupravy či
zaposlouchat do jemných pasáží africké harfy Kory a
didgeridoo.
Český hráč na australský domorodý nástroj Ondřej Smeykal
vás ve svém dalším počinu opět zve na organickou svébytnou
hudbu, fúzi worldmusic, taneční hudby, experimentálního
ambientu.

Mezi nejlepší sběrače patří Filip Hrubý 522 kg, Anna
Borůvková 447 kg a Lukáš Oubrecht 393 kg.
Utržené peníze za sběr byly rozděleny do tříd, nejlepší sběrači
z každé třídy byli sladce odměněni.

Mgr. Anna Válkyová, zástupce ředitele

Ondřej Smeykal - Na co se můžete těšit:
„Koncert je ambientní, poslechový, ale místy zabouří i k
tanci…. Trvá cca 3h, a má 3 části o cca 45 -50minutách, s
přestávkami.
V první části představuji didgeridoo, hraji solově průřez
různých svých období a stylů hry na tento nástroj. V druhé
části pracuji s didgeridoo a elektronikou a doprovází mne
Jarda na bicí nástroje…..to je taková tanečnější část. Ve třetí
části hraje Jaroslav na Africkou harfu - koru, a já jej
doprovázím.
Kora je speciální archaická harfa ze Západní Afriky, která si
svou podmanivou melodikou získala mnoho fanoušků po
celém světě.
Koncert se odvíjí z velmi poslechové části přes tanečnější
momenty opět do klidu, mezi jednotlivými částmi jsou pauzy,
ať si uši odpočinou…“
(Převzato z www.smeykal.com, kde si můžete poslechnout i
ukázku.)Vřele doporučuji hlavně milovníkům relaxační hudby
a worldmusic

Florbal ve škole
Ve školním roce 2015/2016 ve škole fungoval florbalový
kroužek, který byl rozdělen do tří kategorií. Celkem bylo ve
florbalovém kroužku zapsáno 45 žáků od 3. ročníku až po 9.
ročník, včetně dívek. Žáci se během roku zúčastnili řady
turnajů a také jsme pořádali místní školní turnaje, rozdělené
do dvou kategorií. Florbalový kroužek funguje už 5 let a hráči
získávají i úspěchy na turnajích. Hrajeme ve sportovní hale,
jak v zimě tak i v létě. Každý rok v rámci výměnné návštěvy
pořádáme turnaj mezi naší školou a školou v Jaworzyně
Slaské.
Na posledním červnovém školním turnaji vyhrálo turnaj
mladších žáků družstvo ve složení Tomáš Jarkovský, Vin
Tran, David Scholz a Šimon Križan.
Ve starší kategorii zvítězilo družstvo ve složení Tomáš
Zápotočný, David Martečík, Vojta Prokop a Adéla
Nevoránková.
Všem hráčům a hráčkám gratuluji.

Petr Kohl

Radim války
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své „ANO“ si řekli
dne 23. července 2016 v obřadní síni
Milan Šťastný a Petra Kianičková
a
dne 23. července 2016 v Adršpachu ve „stodole“
Tomáš Studník a Barbora Bezoušková.
Novomanželům přejeme hodně štěstí !!!
Zlatá svatba
Dne 16. července 2016 v Lachově oslavili zlatou svatbu
manželé Josef a Jindřiška Hornychových. Starosta Milan
Brandejs vyzdvihl ve svém projevu nejen výjimečnost
dlouholetého soužití manželů, ale také jejich aktivitu v
různých oblastech společenského života.
Do dalších společných let přejeme zlatým manželům hlavně
pevné zdraví a ještě mnoho sil.
J.Záleská, matrikářka

12. regionální zahrádkářská výstava v Teplicích nad
Metují.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v
Teplicích nad Metují pořádá ve spolupráci s územním
sdružením ČZS okresu Náchod a Městem Teplice nad Metují
okresní 12. regionální zahrádkářskou výstavu ve dnech 2.- 4.
září.
Na výstavě budou expozice zahrádkářských organizací okresu
Náchod, specializovaných organizací citrusářů, kaktusářů,
bonsajistů, květinářů a dalších partnerských organizací.
Neméně zajímavé ukázky prací historických řemesel. Po
celou dobu výstavy Vám bude k dispozici zahrádkářská
poradna. V přilehlém parku stánkový prodej zahrádkářských
potřeb, rostlin a mnoho dalšího, bude zde předvádět své umění
řezbář motorovou pilou. Bohatý doprovodný program: denně
hudební koncerty, odborná poradna, prodej zahrádkářských
potřeb. Ukázky historických řemesel, atrakce pro děti.

TEPLICKO-ADRŠPAŠSKÁ 33
TURISTICKÝ POCHOD – POCHOD
PRO RADOST
Letos 17. září 2016 to bude již po
sedmadvacáté, co se v prostředí Teplicko skal půjde turistický pochod Teplicko-

adršpašských
adršpašská 33.
Rekapitulace loňského ročníku
Na startu se v loňském roce sešlo 1 585 účastníků z celé
České republiky, Slovenska a Polska. Jedná se tak o absolutní
rekord v celé historii pořádání tohoto unikátního turistického
pochodu.
Nejvzdálenějšího
účastníka
evidujeme
z Portugalska. Zjišťujeme, že se k nám turisté vrací
opakovaně, čehož si moc vážíme. V letošním roce jsme navíc
poprvé zajišťovali dvě hromadné přihlášky. „Byl jsem zde
v loňském roce, a tak se mi to tady líbilo, že jsem letos vzal své
kolegy ve dvou autobusech .“ odpověděl ředitel jedné firmy.
Mnozí z účastníků, kteří přišli na dlouhou 50tku, si ještě
museli svítit čelovkami. „Jezdím jsem pravidelně, jelikož mám
rád místní přírodu a skvělou atmosféru tohoto pochodu“
odpověděl i náš stálý účastník Petr Maršálek, který startoval
už v 5:45 ráno, aby byl mohl vyjít úplně první. Pro ostatní
trasy byl start naplánován od sedmi do deseti hodin. Největší
nápor účastníků nás však čekal mezi osmou až devátou
hodinou. Prezentace však na tento nápor byla připravena a
odbavení všech turistů proběhlo bez žádných výrazných
problémů.
Pro děti na nejkratší šestikilometrové trase jsme již po druhé
zorganizovali dětský pohádkový les. Letos se sedmi
pohádkovými zastávkami. „Bylo to bezvadně strávené
dopoledne. Mockrát pořadatelům děkujeme, budeme chodit

Program:
pátek 2. 9.:
sobota 3. 9.:

13 – 18 hodin Klapeto
9 – 12 hodin Broumovanka
13 – 18 hodin veselá trojka Evy Ducháčové
neděle 4. 9.:
10 – 16 hodin Modeus - Nývlt
po celý den mažoretky Bábinky Hronov
Výstava bude otevřena denně od 8 do 18 hodin v neděli pak
do 16 hodin.
Vstupné 50,- Kč, děti do 15 let zdarma, vstupenka platí po
celou dobu konání výstavy.
Přijďte se podívat, nabízíme Vám program i na celý den s
prohlídkou našich pískovcových skal. Celý východočeský
region včetně polského příhraničí Vám nabízí mnoho
zajímavostí kulturních i odborných.
V případě Vašeho zájmu o bližší informace včetně ubytování
se na nás obraťte:
e-mail: grohovi@tiscali.cz, tel.: 603 541 225
Srdečně Vás zvou pořadatelé.
Obracíme se na všechny spoluobčany – pokud víte nebo
máte něco zajímavého a pěkného – prosíme o zapůjčení na
výstavu, exponáty budou přijímány ve čtvrtek 1. září po celý
den. Uvítáme též šikovného aranžéra, který by byl ochoten
spolupracovat na přípravě výstavy, ozvěte se na uvedený
kontakt, domluvíme se.
L. Groh
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Město Teplice nad Metují za podpory Královéhradeckého kraje pořádá

Partneři festivalu

Losování o věcné ceny

Bohoslužba za zemřelé horolezce

Rock Point Český pohár v Boulderingu,
Ocún Boulder park – závod pro děti,
Mistrovství ČR mládeže v Boulderingu,
venkovní projekce na hřišti,
Běh Teplickými skalami, lezení pro
veřejnost, Věšák, Jóga, Trick line,
Pletení hlav, Spára, Širočina

Koncerty:
Anna K. & Band, Abraxas, Pumpa,
Queens Of Everything,
Vyhoukaná sowa, Echt!

Hosté festivalu:
Adam Bielicki, Ján Smoleň,
Čestmír Lukeš, Wide Boyz
(Tom Randall a Pete Whittaker)

Výstavy fotografií Víta Ludvíka
a Ivo Sedláčka

Soutěžní projekce filmů z celého světa

Program:

25. – 28. 8. 2016 – Teplice nad Metují – www.horolezeckyfestival.cz

Generální partner festivalu

33. MEZINÁRODNÍ HOROLEZECKÝ

Design, tisk: Tisk Ofset a.s. Úpice. Foto: Pepe Piechowicz

Partnerské regiony

Sponzoži a partneři

Teplice n. M.

Partnerské obce

TEPLICE NAD METUJÍ – 10. ZÁŘÍ 2016

PŘEDPOKLÁDANÉ PRŮJEZDY MTB ZÁVODU: Teplice n. M. (8.00–9.00), Bišík (8.10–9.20), Adršpach (8.25–9.30), Zdoňov (8.40–10.30), Vernéřovická studánka (8.50–11.00), Bohdašín (9.05–11.30), Honský Pas (9.15–11.40), Amerika
(9.30–12.30), Slavný (9.50–13.00), Martínkovice (10.05–13.15), Božanov (10.20–14.00), Machov (10.40–15.00), Žďárky (11.00–16.00), Vysoká Srbská (11.10–16.10), Nízká Srbská (11.20–16.30), Bělý (11.30–16.50), Suchý Důl
(11.40–17.00), Hlavňov (11.50–17.15), Hvězda (12.00–17.45), Pěkov (12.10–18.00), Ostaš (12.20–18.15), Dědov (12.30–18.30), Bišík (12.40–19.00), Teplice n. M. (12.50–19.30).

www.redpointteam.cz

PROGRAM NA NÁMĚSTÍ:
5.00 – start běh, koloběžky a jednokolky (113, 60 a 33 km)
6.00 – bikerské snídaně u startu
7.30 – vítězové běhu, koloběhu a jednokolek na 33 km v cíli
8.00 – start horská kola 113 km
8.30 – start horská kola 60 km
9.00 – start horská kola 33 km
9.30 – vítězové běhu, koloběhu a jednokolek na 60 km v cíli
10.00 – vítěz horských kol na 33 km v cíli
11.00 – vítěz horských kol na 60 km v cíli
12.45 – vítěz horských kol na 113 km v cíli
13.00 – květinové vyhlášení 113 km (muži)
14.15 – vítězka horských kol na 113 km v cíli
14.30 – květinové vyhlášení horských kol 113 km (ženy)
15.00 – vítěz koloběhu a jednokolek na 113 km v cíli
16.00 – vítěz běhu na 113 km v cíli
18.00 – vyhlášení výsledků 33 km
18.30 – vyhlášení výsledků 60 km
19.00 – vyhlášení výsledků 113 km
19.30 – tombola věcných cen
20.00 – after party

jednokolky, koloběžky, běh

SUDETY

RALLYE

SPECIALIZED

22. ročník maratonu horských kol na 113 km, 60 km a 33 km

Design, tisk: Tisk Ofset a.s.
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každoročně. Máme dvě malé děti, tak jsme šli jen pohádkový
les. Děti šlapaly statečně a postavičky v lese měly ohromný
úspěch.
Počasí jste objednali nádherné, prostě jedním slovem
parádička.“ napsala na náš facebookový profil Kateřina
Černá.

Janeiro bych rád napsal několik důležitých informací o, možná
ještě ne tak známém, viru Zika.
O co jde?
Jedná se o virus z čeledi Flaviviridae (rod: Flavivirus), který
způsobuje horečku Zika. Ta se projevuje zejména vysokými
teplotami, bolestí hlavy i kloubů a nezřídka kdy i vyrážkou.
Projevy samotné nemoci povětšinou nejsou pro pacienta život
ohrožující. Velmi nebezpečný je ale tento virus pro těhotné
ženy, neboť může způsobit vývojovou poruchu mikrocefalii,
což je tělesné postižení, při němž dochází k chybnému vývoji
mozku plodu již v matčině děloze.
Jak a kde se virus šíří?
K přenosu dochází bodnutím infikovaných komárů rodu
Aedes aegypti. V únoru 2016 byl potvrzen možný přenos z
člověka na člověka, a to pohlavním stykem s infikovanou
osobou či provedením krevní transfuze. Nákaza byla
zaznamenána v některých zemích Afriky a Asie. Od roku
2015 se virus dramaticky šíří zejména ve státech střední a
Jižní Ameriky. Za poslední dva měsíce zaznamenaly přenos
viru tyto země: Brazílie, Argentina, Mexiko, Kolumbie,
Dominikánská Republika, Ekvádor, Panama, Puerto Rico,
Venezuela, Maledivy, Šalamounovy ostrovy, Thajsko,
Vietnam, Filipíny a mnohé další.
Odkud se virus vzal?
První výskyt tohoto viru byl zaznamenám v roce 1947 u opic
v ugandském pralese Zika (což přeloženo z gandštiny
znamená „přerostlý“). První případy přenosu viru na člověka
byly zaznamenány v roce 1954 v Nigérii.
Jaké je riziko nákazy v ČR?
Vzhledem k hlavnímu způsobu přenosu viru komáry je riziko
nákazy v ČR nízké, neboť zde nejsou tak příhodné podmínky
pro jejich množení. Různá opatření však připravují
jihoevropské státy, kde jsou tyto podmínky o poznání
příznivější. Riziko je pak samozřejmě spojeno s návštěvou
oblastní, ve kterých se v současné době virus vyskytuje a s již
prokázanými způsoby přenosu viru z člověka na člověka,
zejména cestou nechráněného pohlavního styku. Dalším, ne
tak často zmiňovaným rizikem, je možnost zavlečení
infikovaných komárů, a to zejména leteckou dopravou.
Dle informaci MZČR byly v 25. února 2016 zaznamenány dva
případy nákazy v České republice. V obou případech se
jednalo o turisty, kteří navštívili zasažené oblasti. Nadále platí
doporučení případnou cestu do zasažených oblastí důkladně
zvážit (a to zejména těhotným ženám).
Jak se mohu bránit?
Proti onemocnění dosud neexistuje lék. Jedinou ochranou a
prevencí tedy zůstává ochrana před komářím bodnutím. Ta se
dá realizovat použitím repelentů a nošením oblečení světlé
barvy pokrývající co největší část těla. V infikovaných
oblastech je dále doporučeno spát pod moskytiérou, a pokud
je to možné, zamezit líhnutí komárů zejména odstraněním
stojatých vod.
V souvislosti s nadcházejícími olympijskými hrami brazilská
vláda zahájila rozsáhlou kampaň, jejich cílem má být omezení
výskytu komárů a taktéž osvěta obyvatel, jak se proti
případnému nakažení bránit. Problémy pak nastávají zejména
ve „favelách“, kde je úroveň hygieny tradičně na nízké úrovni.
Nadále panují obavy, že virus má pandemický potenciál a
Světová zdravotnická organizace (World Health Organization,
WHO) odhaduje, že v následujících několika letech bude
nakaženo 3 až 4 milióny lidí.

Co nového v letošním ročníku?
Start letošního ročníku je průběžný, od 7:00 do 10:00 (start
50km trati od 6:00) a to z koupaliště v Teplicích nad Metují
dne 17. 9. 2016.
Bude připraveno pět pěších tras (TA 6 – dětský pohádkový
les, TA16, TA25, TA33, TA50), a dvě trasy cyklistické
(CYKLO30 a CYKLO 50).
Startovné na místě 33 Kč, pro děti do 12 let zdarma. Lze si
zapsat i své čtyřnohé miláčky.
Předem přihlášení turisté formou online přihlášek na
www.ta33.cz budou mít možnost získat pamětní triko pochodu
a slevu na startovném.
Na cestu bude každý vybaven propozicemi s popisem
aktuálních tras a s přehlednou mapou. Všechny trasy mimo
turistické značení budou dodatečně vyznačené naším
značením. Po zdolání vytyčené trasy každý dostane v cíli
diplom a pamětní odznak.
Na dětském pohádkovém lese budeme mít pro děti připraveno
celkem deset zastavení s pohádkovými postavami.
V areálu koupaliště bude připraven doprovodný program,
bohaté občerstvení, budou hrát živé country kapely. Hlavní
kapelou budou TAXMENI z Prahy a dále tradiční Slaveňáci a
Adept Blues Band. Pro maminky bude opět přítomna výtvarná
dílna Bosorka a pro děti skákací hrad, prolézačky a malování
na obličej. Od 18:00 hod, po oficiálním ukončení pochodu,
proběhne v areálu koupaliště taneční zábava.
Pokud tedy máte chuť strávit příjemné chvíle v krásném
prostředí Adršpašsko-teplických skal, neváhejte a přijďte se
přihlásit ke startu Teplicko-adršpašské 33.
Akce se bude konat za každého počasí.
Veškeré informace a přehled tras na www.ta33.cz
Staňte se fanoušky na:
www.facebook.com/TeplickoAdrspasska33
OZNÁMENÍ
Společnost Medica - Langer s.r.o. - akreditované školící
pracoviště MZČR na všech svých pracovištích
(ordinace Broumov, Police nad Metují, Teplice nad Metují)
přijímá nové pacienty těchto zdravotních pojišťoven:
111 - VZP | 201 - VoZP | 211 - ZPMV | 205 - ČPZP | 207 OZP | 209 - ZPŠ | 213 - RBP
Pacienti se mohou hlásit v příslušných ordinacích dle
ordinačních hodin a budou ošetřeni ihned bez nutnosti
objednání, jak činila společnost Medica - Langer s.r.o. po
celou
dobu
22
leté
činnosti
v
regionu.
Ordinující lékař, školitel MUDr. Langer Jaromír a školenec v
oboru všeobecné praktické lékařství MUDr. Langer František
nebudou v době letních prázdnin (červenec, srpen, září)
čerpat žádnou dovolenou.

Salve,Dr.Langer

ZIKA VIRUS – STRUČNĚ V OTÁZKÁCH A
ODPOVĚDÍCH
Vzhledem k současné situaci ve světě, k období dovolených a
k blížícím se olympijským hrám v Brazilské metropoli Rio de

www.medica-langer.cz, (www.facebook.com/medicalanger/)
Použité zdroje:
- ICTV Taxonomy History for Zika. International Committee on
Taxonomy of Viruses
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- RETTICH, František. Virus Zika - přenos - komáři. Státní zdravotní
ústav
- MACHALA, Ladislav. Máme se bát viru zika? Vesmír, 2016-02-02
- Virus zika nakazí až čtyři miliony lidí, odhaduje WHO. Američané
mění prázdninové plány. Aktuálně.cz, 2016-01-28
- Brazílie tiskne katalogy s radami, jak se bránit viru zika. Proti
komárům vyšle i armádu. Aktuálně.cz, 2016-01-28
Salve, Dr. Langer

Liberce a jeden tým z Polska. Podle hráčů měl turnaj
vynikající úroveň a byl špičkově zorganizován.
Týmy byly rozděleny do dvou skupin po šesti, z nichž první
dvě mužstva postupovala do čtvrtfinále a ostatní mužstva se
utkala v předkole o zbývající místa ve čtvrtfinále. Ve finále se
nakonec utkala mužstva Cosa Nostra z Liberce, za který
chytal bývalý brankář Slovanu Broumov Pavel Martin, a
Druźyna Pierściena z Polska. Zápas skončil vítězstvím Cosy
Nostry 3:0. Souboj o třetí místo mezi FC Sylvárovem ze
Dvora Králové a Božanovem dopadl vítězně pro Sylvárov 2:1.
Nejlepším hráčem byl zvolen Jacek Cebulski z týmu Druźyna
Pierściena, nejlepším brankářem se stal Tomáš Kareš z FC
Sylvárov. Na turnaji startovala i jedna žena, Denisa Pokorná v
týmu Mirin tým, nejstarším učastníkem byl 57letý Jiří Jeník z
týmu Cosa Nostra.
"Chtěl bych vyzvednout čin fair play Petra Vigláše z týmu
Mirin tým, který si nechal dát gól v době, kdy se jeho tým
dostal do vedení, ale branka padla, když Mirin tým vracel
balón soupeři a omylem skončil v brance. Celý turnaj zvládla
dvojice rozhodčích Radek Kalaš a Filip Svoboda, kteří nám i
pomohli s výběrem nejlepších hráčů na turnaji. Poděkování
patří sponzorům a lidem, kteří pomohli s organizací,
především Josef Ježek, Antonín Borůvka, Heinz Patzelt,"
zmínil příjemnou událost a ty, kteří s turnajem pomohli jeden
z organizátorů Tomáš Mucha.
O tom, že se turnaj povedl, svědčí dojmy samotných hráčů
turnaje. Občerstvení bylo na jedničku, na nic se nečekalo,
kebab byl dobrý nápad. Zahráli jsme si parádní fotbal, ke
kterému přispěli i rozhodčí, hlavně Radek Kalaš. A káď s
vodou byl parádní nápad v tom horku, navíc skvělé hřiště,
jedno z nejlepších na okrese," podělil se se svými postřehy
Ondřej Gago z Božanova.
Miroslav Láník z Mirin týmu ocenil organizaci turnaje. "Byla
super, nemělo to chybu. Jestli bude turnaj i za rok, tak určitě
přijedeme. Tomáš Picha z týmu FC Sylvárov: "Občerstvení
famózní, pivo mi moc chutnalo. A systém turnaje skvělý."
"Super turnaj se vším všudy, jen hřiště bylo na nás moc
dlouhé," komentoval s úsměvem turnaj i neúspěch týmu Jan
Rolník z FK Mario.
Celkové pořadí

Pohár Teplických skal 2016 - SG 40+

Fotbalový turnaj starých gard nad 40 let se hrál v sobotu 23. 7.
2016 poprvé a pro úspěch zúčastněných jsme přislíbili
pokračování i v příštím roce. Hrálo se na šířku velkého hřiště cca 60x40m, 6+1 hráč, 1x20min. Celkem 6 zúčastněných
družstev se utkalo systémem „každý s každým“.
Konečné pořadí:
1. Broumov 2. Velichovky 3. Teplice
4. Stárkov
5. Stěžery
6. Lípa n.O.

Poděkování sponzorům:
Teplické skály s.r.o., Granit Lipnice (kamenictví Teplice
n.M.), Josef Ježek - Občerstvení Na hřišti, Pivovar Olivětín,
Ing. Jaroslav Lád - ZD Ostaš Žďár n.Met.
Díky všem za účast a podporu.
Podobného turnaje jsme se zúčastnili koncem června
v Dolanech, kde se nám podařilo ještě lepší umístění:
1. Velichovky 2. Teplice 3. Dolany
4. Skřivany 5. Ležák Č. Skalice
Cenu pro nejstaršího hráče turnaje převzal teplický Honza
Mach.

1.Cosa Nostra (Liberec), 2. Druźyna Pierściena (Polsko)
3. FC Sylvárov (Dvůr Králové), 4. Božanov (Božanov)
5. Sestry v akci (Broumov), 6. FC Hafnarfjordur (Zdoňov)
7. AC Božkov (Meziměstí), 8. Young blood (Teplice nad Metují)
9. Ugalagabuga (Broumov), 10. FK Mario (Broumov)
11. Mirin tým (Broumov), 12. Seksi Boyz (Broumov
Tomáš Mucha

Za SG Teplic Milan Brandejs

Rozpis domácích fotbalových utkání:
20.08.2016
Muži Teplice n/M – Dolany
17:00
Dor. Teplice/Mezim.- Předměřice 14:00

Faleristika Teplic nad Metují a okolí

03.09.2016
M: Teplice n/M - Č. Kostelec B 17:00
D: Teplice/Mezim. - No/St.Paka 14:00
Žáci: Teplice/Mez. - Velichovky 10:00
17.09.2016
M: Teplice n/M - SK Babí
D: Teplice/Mez. - Babí/V.Poříčí
Ž: Teplice/Mezim. - Vel. Poříčí

29.pokračování

Psí známky z okolních obcí
K historii psích známek, která byla stručně popsána
v minulém čísle Teplických ozvěn lze dodat snad jen to, že
vedle známek evidenčních se od roku 1909 začaly razit i tzv.
známky
kontumační. Ty měly napomoci v boji proti infekčním
chorobám, zejména vzteklině, a označovaly ty psy, kteří prošli
prohlídkou u veterinárního lékaře. S jejich ražbou začala firma
Karnet & Kyselý a firma Vladimír Podivín na Žižkově.
Jak známky evidenční, tak i kontumační byly raženy
z měkkých kovů a byly zavěšeny na ocelovém závěsu u psího
obojku. O tvrdý ocelový závěs se často dírka na psí známce
prodřela, a tím docházelo k častým ztrátám. Proto se od
začátku 20. let 20. století začala používat různá vylepšení.
Obě firmy, jak V. Podivín, tak i Karnet & Kyselý, začaly

17:00
14:00
10:00

Letní Hafnarfjordur cup 2016

V Teplicích nad Metují se v sobotu na hřišti místního celku TJ
Slavoj konal 1. ročník fotbalového turnaje v malé kopané Letní Hafnarfjordur cup 2016. Do Teplic nad Metují přijelo
dvanáct mužstev z Broumovska, Trutnovska, jedno mužstvo z
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používat výztuž kolem otvoru známky, čímž se zamezilo
jejímu prodírání. Jednalo se vlastně o jednoduchý dutý
ocelový nýtek, vsazený do očka známky. Firma V. Podivín
toto uchycení ještě zdokonalila a na začátku 30. let 20. století
opatřila otvor takzvaným pancéřkem. Po této úpravě se otvor
u známek prodřel jen výjimečně a známky se takřka
neztrácely.
Evidenční čísla na psí známky byla ražena individuálně a
v menších obcích to byla čísla povětšinou dvojmístná,
případně trojmístná. Ve větších obcích a městech to byla čísla
trojmístná až čtyřmístná.
Na evidenčních psích známkách byl vyražen nejen název obce
či města, ale také v mnoha případech letopočet. Ve větších
obcích a městech se každý rok vydávaly známky nové,
tvarově odlišné od té předchozí, pochopitelně i
s aktualizovaným letopočtem.
Jiná situace ale bývala v menších obcích, které jeden typ psí
známky musely používat po několik let. Zde se pak setkáváme
s případy, že při vyražení evidenčního čísla psa byla přeražena
také poslední číslice v letopočtu, po této úpravě pak jeden typ
psí známky tak mohl být používán po několik let.
Chtěl-li však obecní strážník zkontrolovat platnost psí známky
pro daný rok, po takovéto úpravě ji už neidentifikoval
z bezpečné vzdálenosti a musel si známku přečíst na psím
obojku pěkně zblízka, a to se asi každému pejskovi nemuselo
líbit.

Ve spodní řadě zleva: známka z Bohdašína s opisem
BODISCH, POL. BEZ. BRAUNAU a vpravo známka
z Lachova s opisem: LÖCHAU, POL. BEZ. BRAUNAU i./B.

Současná psí známka ze Zdoňova s opisem TEPLICE NAD
METUJÍ a znakem na aversní straně. Na reversní straně je
vyraženo jméno psa, obec a číslo popisné: REX, ZDOŇOV
117.
Známku zapůjčil pan Ladislav Horák, zprostředkoval pan Petr
Kopecký.

Petr Hnyk

Několik starších psích známek z okolních obcí.
Horní řada zleva: známka z Dolního Adršpachu s opisem
NIEDER ADERSBACH, uprostřed známka z Horního
Adršpachu s opisem OBER ADERSBACH BEZ.BRAUNAU,
známka z Horního Adršpachu s letopočtem a opisem
GEMEINDE OBER ADERSBACH, KR.BRAUNAU, 1940.
Ve spodní řadě zleva: známka z Bohdašína s opisem
BODISCH, POL. BEZ. BRAUNAU a vpravo známka
z Lachova s opisem: LÖCHAU, POL. BEZ. BRAUNAU i./B.

PRODÁM v Teplicích nad Metují byt 2+1 s garáží, sklepem a
menším pozemkem u domu.
Telefon: 605 322 828, 602 942 327
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Broumovské stavební sdružení s.r.o. přijme do pracovního
poměru stavebního projektanta. Podmínkou je minimálně
středoškolské vzdělání stavebního směru, praxe v oboru a
znalost práce v CAD. Autorizace výhodou. Nabízíme dobré
mzdové ohodnocení, možnost ubytování, stálou práci,
stravenky. Nástup možný ihned. Životopis zasílejte na
mzdy@bssbroumov.cz. Bližší informace sdělí p. Netík Martin,
777 762 305.
Broumovské stavební sdružení s.r.o. přijme do pracovního
poměru rozpočtáře. Podmínkou je minimálně středoškolské
vzdělání stavebního směru, praxe v oboru a řidičské
oprávnění. Nabízíme dobré mzdové ohodnocení, možnost
ubytování, stálou práci, stravenky. Nástup možný ihned.
Životopis zasílejte na mzdy@bssbroumov.cz. Bližší informace
sdělí p. Netík Martin, 777 762 305.
TEPLICKÉ OZVĚNY * Vydává Město Teplice nad Metují
(IČO: 00273139) nákladem 600 výtisků.
Kontakt: mhff@teplicenadmetuji.cz.Vychází jako měsíčník.
Odpovědná redaktorka Marie Jirmannová. Reg. č. MK ČR E
11959. Redakční uzávěrka je 15. každého měsíce. Za obsah
článku odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy a fotografie
nevracíme.
Tisk: Centrum služeb Broumov s.r.o., dne 28. 7. 2016
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