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KVĚTEN 2006
ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ číslo 5
Rooseveltova 15 z 549 57 Teplice nad Metují z
(491) 581207 , e-mail: mhff@teplicenadmetuji.cz
Oslavy zahájí starosta města Teplice nad Metují
750 let Lachova
pan Milan Brandejs ve 13 hodin.
Vážení přátelé, dámy a pánové, příznivci
Ke zpříjemnění odpoledne vystoupí postupně
Lachova.
mažoretky z Meziměstí, hudební soubor žáků
Dovolujeme si vás pozvat na oslavu u příležitosti
Základní umělecké školy z Broumova, taneční
založení obce Lachova, které se bude konat
kroužek žáků ze Základní školy v Teplicích nad
v sobotu 3. června 2006 od 14 hodin v prostorách
Metují, módní přehlídky historických kostýmů.
areálu penzionu Kačeří.
K tanci a poslechu bude hrát a bavit Broumovanka
Program:
do pozdních hodin.
14.00 hod. – začátek hudební produkce
14.30 hod. - slavnostně zahájí starosta Teplic
nad Metují pan Milan Brandejs
15.00 hod. – vernisáž výstavy historických
fotografií s doprovodnými materiály o historii
Lachova
15.30 hod. – pokračování hudební produkce,
volná zábava
“Na modrém štítu zlatý stoupající srpek Měsíce,
Historie obce Dědov
zdobený třemi stříbrnými májkami.”
Vesnice Dědový byla založena někdy kolem
r.1256 opatem Martinem na levém břehu řeky
Metuje, severozápadně od města Police, a to s
právem německým /t.j. s dědičnou rychtou/.
Tehdejší známé jméno obce bylo Wes Jawor.
Domníváme se, že název obce vznikl podle velkého
množství javorů, které zde rostly. Roku 1395 se
připomíná "Villa Diedova". Tato obec patřila k
panství polickému. Až roku 1534 byla zanešena
pod názvem Wes Jawor. Jméno Mohren se objevilo
poprvé teprve roku 1652. Podle nejstaršího urbáře
(Zlatý měsíční srpek pochází z někdejšího
z roku 1406 měla obec Dědový 1,5 lán mimo
obecního pečetidla, zatímco májky upozorňují na
svobodný půllán rychtářův /šolcův/. Z lánu polí
dávný obyčej oslav májového svátku.)
platili hospodáři vrchnosti jen 16 grošů ročně.
Pokud jde o platy naturální, odváděli Dědovští
750 let obce Dědov
vrchnosti z každého lánu po 1,5 korci/
Dovolujeme si oznámit, že dne 17. června 2006
pravděpodobně 0,5 korce žita, 0,5 korce ovsa a 0,5
se uskuteční oslava 750 let od vzniku obce Dědov.
korce pšenice/, dále z každého lánu dva kury o
Zahájíme setkáním na penzionu Klučanka v 10
Naroz. P. Marie a o Vánocích a 12 vajec o
hodin. Poté se procházkou přesuneme podél řeky
Velikonocích. Roboty byly tyto: orání na panských
Metuje k místu oslavy. Cestou zastavíme u
polích, z každého lánu 24 záhony třikrát do roka,
pomníku obětem první světové války, dále
a to dvakrát na ozimi a jednou na jaři , k tomu
navštívíme výstavu o historii obce v bývalé škole.
dovezení obilí do panských stodol , sušení a
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svážení sena do klášterního dvora , chodění na hon
, o Vánocích dovezení 1 vozu dříví do kláštera atd.
Kdo neměl koní, konal různé ruční práce. Na
zemskou obecní berni přispívala obec Dědový 48
grošů. Koncem 14. století stál v Dědovém mlýn
patřící dědičnému šolcovi , který jej také asi sám
postavil. V Dědovém byla totiž dědičná rychta ,
držitel statku , k němuž rychta patřila , byl eo ipso
rychtářem čili šolcem. Byl to vlastně představený
obce , který předsedal i soudu , na němž zasedali
konšelé dosazení vrchností. K těmto soudům tam
zajížděl probošt polického kláštera. Šolcové byli
povinni poskytnouti obědem, jeho čeledi a
konšelům. Na tyto výdaje musil každý hospodář
přispět 2 penězi. Šolcové byli osvobozeni od
roboty , naproti tomu byli vrchnosti zavázáni
vojenskými službami.
Obec Dědový byla králem Zikmudem dne 1.
prosince 1420 zapsána panu Matěji Salavovi z Lípy
, sezením na Skalách , později však zase vrácena
vrchnosti. Za husitských válek byla tato obec
zpustošena, ještě r.1547 připomíná se tu pustina,
kterou zdědil soused polický Jan Biskupův po
Mikuldovi, sousedu polickém, pravděpodobně tam
však bylo takových opuštěných statků více.
Podle urbáře z r. 1727 bylo v Dědovém 7 sedláků a
14 domkářů, z nichž 9 přibylo v době od r. 1654 do
r. 1727. Dědovští patřili robotou ke dvoru
klášternímu v Polici, kromě šolce, čili svobodníka.
Sedmiletá válka zasáhla i do dějin Dědového, tak
na př. dne 17. dubna 1757 táhlo tudy značné pruské
vojsko, dne 22. července 1758 došlo tu k šarvátce
mezi Prusy a rakouskými husary. Dne 23. ledna r.
1757 vzbouřili se tu sedláci proti vrchnosti, přitáhli
do Police, předložili tam nový "urbář" a
prohlašovali, že už nechtějí robotovat. Pak se však
zase uklidnili a vrátili se s nepořízenou domů.
Roku 1870 čítala obec Dědový 42 domy a 383
obyvatel. Roku 1892 byla tato obec přidělena k
soudnímu okresu teplickému, zůstala však
přifařena k Polici. Teprve r.1895 byla také vyfařena
z polické osady a přifařena k Teplicům. Hlasování,
k němuž tehdy došlo, mělo tento výsledek, pro
ponechání u Police hlasovalo 37 lidí, pro přefaření
k Teplicům 11 osob, k volbě se nedostavilo 14 lidí ,
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ale přesto k přefaření došlo.Tím byly přetrhány i
poslední svazky obce Dědového k Polici.
*****************************************
********
Vážení spoluobčané, čtenáři Teplických ozvěn,
dovolím si v krátkosti oslovit všechny ty voliče,
kteří váhají, zda se svým hlasem zúčastní letošních
červnových voleb.
Nechci na tomto místě dělat reklamu ani
antireklamu kterémukoliv politickému uskupení,
které se uchází o post v našem parlamentu. Mým
cílem je pouze snaha o zamyšlení se voliče nad
potřebou vhodit hlasovací lístek do volební urny a
tím, i když anonymně, vyjádřit svůj názor na vývoj
naší společnosti. Vždyť právě tímto činem můžeme
nepřímo ovlivnit stav našich komunikací, kvalitu a
dostupnost ve zdravotnictví a školství, strategii
v oblasti
zaměstnanosti,
hospodaření
nebo
nehospodaření v sociální politice…
Je třeba si uvědomit, že svou volební neúčastí
volič nepřispěje nikomu jinému, než právě
politické straně nebo politickému směru, které by
volil ze všeho nejméně.
Pevně věřím, že procentuální zastoupení voličů
v našem městě ukáže, že nám vývoj v naší
společnosti není lhostejný. Přinejmenším si važme
práce lidí, kteří na nás voliče čekají ve volebních
místnostech.
Milan Brandejs, Váš starosta
VOLBY DO Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR dne 2. a 3. června 2006
Vážení občané,
ve dnech 2. - 3. června 2006 se budou na území
České republiky konat volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky.
Volby se konají v uvedených dvou dnech, v pátek
od 14.oo hodin do 22.oo hodin a v sobotu od 8.oo
hodin do 14.oo hodin.
Způsob hlasování se řídí zákonem č. 247/1995
Sb., o volbách do Parlamentu české republiky, ve
znění pozdějších předpisů.
Právo volit má každý občan České republiky,
který alespoň druhý den voleb dosáhne věku 18 let
a je přihlášen v obci k trvalému pobytu. Každý
hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Před
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okrskovou komisí musí oprávněný občan prokázat
svoji totožnost a státní občanství ČR platným
občanským průkazem, nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním pasem. Neprokáže-li
volič svou totožnost a občanství České republiky
tímto způsobem, nebude mu umožněno
hlasování.
Při volbách se každý oprávněný volič po
obdržení úřední obálky, popřípadě i hlasovacích
lístků, musí odebrat do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků. Pokud se volič
neodebere do prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků, nebude mu hlasování
umožněno. Volič vloží do úřední obálky 1 vybraný
hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může přitom
zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2
kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku
vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné
písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na
posuzování hlasovacího lístku vliv.
Hlasovací lístky spolu s pokyny ke způsobu
hlasování budou všem voličům doručeny domů
nejpozději 3 dny před termínem konání voleb.
Ze závažných, zejména zdravotních důvodů,
může oprávněný občan požádat o umožnění
hlasovat mimo místnost pro hlasování do tzv.
přenosné hlasovací schránky.
Prosíme všechny oprávněné občany, kteří o toto
budou žádat, aby se včas přihlásili na Městském
úřadu v Teplicích nad Metují.
Volební okrsky v Teplicích nad Metují:
Okrsek č. 1 - Teplice nad Metují střed
V zasedací místnosti městského úřadu v přízemí
budovy, ul. Rooseveltova čp. 15.
Pro voliče z Teplic nad Metují - střed, Kamence,
Horních Teplic, Bučnice, Střmenského podhradí a
Nových Dvorů.
Okrsek č. 2 - Dolní Teplice
V hasičské zbrojnici v přízemí, ul. Palackého čp.
91.
Pro voliče z Dolních Teplic, Lachova, Bohdašína a
Jiráskových skal.
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Okrsek č. 3 - Zdoňov
V přízemí bývalé MŠ Zdoňov, Zdoňov čp. 158.
Pro voliče ze Zdoňova.
Okrsek č. 4 - Javor
V přízemí bývalé MŠ Javor, Javor 23.
Pro voliče z Javora a Dědova.
ing. Blanka Fichtnerová tajemnice MěÚ
60 let organizovaného sportu v Teplicích nad Metují
60.výročí organizovaného sportu v Teplicích n.Met. slaví letos
fotbalisté a volejbalisté Je jistě potěšitelné, že oba oddíly, fotbalový
a volejbalový, které mají v TJ Slavoj Teplice n. M. nejvíce členů,
v běžném sportovním i společenském dění dobře spolupracují a
nezdravá řevnivost prakticky neexistuje. Historie obou sportů se
pochopitelně ubírala svými specifickými cestami, a proto dějiny,
pravidla a jejich vývoj byly, jsou a zůstanou snad jedinými
objektivními realitami, které je nutno označit jako rozdílné.
Podívejme se dnes velmi stručně na evoluci volejbalu, tohoto
oblíbeného, krásného, dynamického, byť nekontaktního sportu /pro
někoho třeba naštěstí nekontaktního/.
Volejbal vznikl v roce 1895 v USA a o rok později obdržel i první
jednotná pravidla. V našich zemích se počátek volejbalu datuje
rokem 1919, o jeho rozšíření a popularitu se postaraly trampské
osady, kde se hrály i první organizované soutěže – I.,II. a III.
trampská volejbalová liga. V roce 1946 se vytvořil samostatný český
volejbalový svaz a v roce 1949 se v Praze konalo první mistrovství
světa mužů. Ženy se dočkaly o 3 roky později v Moskvě. V roce
1964 byl volejbal zařazen do programu OH /Tokio/. Na konci 80.let
byly zřízeny dlouhodobé profesionální soutěže celosvětového
dosahu – Světová liga mužů a Světové Grand prix pro ženy.
Rok 1996 pak znamenal zařazení druhé volejbalové disciplíny –
beachvolejbalu – do programu OH. Volejbal tak má jako jediná
míčová hra na OH dvě disciplíny.
První volejbalová pravidla z r. 1896 povolovala některé kuriozity,
např. dribling nad hlavou, podání s dopomocí spoluhráče, hra po
odrazu od předmětu mimo hřiště apod. Toto bylo zrušeno v roce
1910. V r. 1917 byl stanoven počet hráčů na šest, v r. 1922 pravidlo
tří doteků na míč pro družstvo. Rok 1944 stanovil rozměry hřiště
18x9 a víceméně dodnes platnou výšku sítě pro muže /243 cm/ a pro
ženy /224 cm/, rok 1945 pak mezinárodně sjednotil pravidla. V r.
1950 byla zavedena útočná čára a povolena clona podání /byla
zrušena v r. 1976/. Rok 1968 umožnil konečně přesah bloku přes síť
a umožnil rovněž blokování podání /zrušeno v r. 1987/. Od r. 1977
má družstvo tři doteky na míč a nezapočítává se mezi ně blok,
používají se anténky a tři míče s podavači. Rok 1992 povolil dotek
sítě bez souvislosti „s akcí hraní míčem“ a od r. 1994 je povoleno
podání z celé šíře koncové čáry /i smečované/ s limitem 8 sekund,
odbití míče celým tělem /tedy i nohou/, vícenásobný dotek při
prvním odbití míče, zřízení hráče „libero“ aj.
Tolik velmi stručně minulost. A jaká je přítomnost?
Volejbalový oddíl TJ Slavoj Teplice n.M má t.č. 63 členů a 5
družstev – všechna jsou zařazena do okresních mistrovských soutěží.
1 družstvo hraje I.třídu OP /ženy A/, 2 družstva II. třídu OP /ženy B
a muži A/, 1 družstvo III. třídu OP /muži B/ a 1 družstvo žákyň,
které hraje soutěž rovnou o přeborníka okresu. Přebor okresu
Náchod je soutěž doslova nabitá – je v ní zařazeno víc družstev, než
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má např. celý kraj Karlovy Vary. S tím pochopitelně souvisí i její
úroveň – naši diváci určitě potvrdí, že je velmi slušná a je na co se
dívat Máme nadstandardní hráčské zázemí – šatny, sprchy s teplou
vodou, klubovnu atd. Máme turnaje, z nichž některé lze již nazvat
tradičními – O pohár starosty města a O štít Teplických skal, máme
slušnou organizační strukturu.
Historii tvoří lidé, historii volejbalového oddílu lidé navíc obětaví,
nadšení, hráči, funkcionáři, diváci. Tak tomu bylo a chci věřit, že
bude i nadále.Všem patří náš upřímný dík.
A úplně na závěr mi dovolte ještě dvě poděkování: především p.
Miroslavu Sýkorovi, který stále patří mezi nejlepší volejbalové
rozhodčí na okrese, a našim divákům, jejichž přízně, povzbuzování a
objektivity si nesmírně vážíme.
Milan Ulrich, předseda VO

POZVÁNKA
na oslavy 60. výročí organizovaného fotbalu a
volejbalu v Teplicích nad Metují, které se
uskuteční v sobotu
10. června 2006
od 13,00 hod. ve sportovním areálu TJ Slavoj
Teplice n.M.
Program: 1. od 13,00 přátelské utkání ve volejbalu
žen
2. od 14,30 přátelské utkání ve volejbalu
mužů
3. od 16,00 přátelské utkání ve fotbalu
V průběhu oslav po celou dobu jejich trvání je
zajištěno občerstvení a od 16,00 hudební produkce
skupiny RELAX z Police nad Metují.
V altánu na fotbalovém hřišti bude instalována
výstavka k historii teplického fotbalu a volejbalu.
Po skončení sportovních utkání budou oslavy
pokračovat hudební produkcí, tancem a opékáním.
V případě nutnosti si pořadatelé vyhrazují právo na
změnu programu.
Vstupné na celý program: 30 Kč muži
15 Kč
ženy, důchodci a
dorost 15-18 let
děti do 15 let zdarma
Na setkání a Vaši účast se těší pořadatelé

FOTBALOVÝ TURNAJ
O POHÁR STAROSTY MĚSTA
TEPLICE NAD METUJÍ
14. ročník
Semifinále: 19. května 2006

1. zápas: Státní správa x VDO Siemens Adršpach
od 16.30
2. zápas: Komap Dědov x Fans (teplická mládež)
od 17.30
A jak dopadlo semifinále:

Státní správa x VDO Siemens Adršpach 5 x 5, na
penalty
5 x 6 vyhrál VDO Siemens Adršpach.
Komap Dědov x Fans (teplická mládež): 2 x 3
Finále: 9. června 2006 od 16.30 hod.

O třetí místo bude bojovat: Státní správa x Komap
Dědov
O první místo: VDO Siemens Adršpach x Fans
Přijďte fandit !!!
************

4

5
Divadlo DUHA Polná uvádí pohádku

v kině v Teplicích nad Metují
ČERT A KÁČA
Pondělí 5. června 2006
v 10.00 hodin

Vstupné: 30,-Kč
************
SOU společného stravování Teplice nad Metují

Dne 10. 5. 2006 pořádala Hotelová škola Světlá a
OA Velké Meziříčí oslavy 29. Gastrodne. Při této
příležitosti byly vyhlášeny soutěže míchaných
nápojů Martini & Bacardi Cup 2006 Carribean Soft
Fabri Cup 2006.
Běh číšníků – v trojboji a v kategorii cukrářské
,,UKAŽ CO UMÍŠ“. Do soutěže míchaných nápojů
Martini & Bacardi Cup 2006 jsme přihlásili i žáky
naší školy.
A zde jsou naše výsledky:
1. místo Vojtěch
Novák
10. místo Jakub Roth
15. místo Dominik Šrůtek
( z 24 soutěžících ).
Při hodnocení musí žáci odborné komisi ukázat, jak
zvládají techniku, obtížnost, jistotu, produktivnost,
efektivnost, bezpečnost, vhodnost použitých
pomůcek, práci rukou, přesnost dávkování,
provedení, čas, všeobecnou prezentaci, chuť,
vzhled, ozdobu a vůni nápoje.
Receptura musí být původní a dosud nepřihlášená
v žádné barmanské soutěži. V každé soutěži se
připravuje přesný počet porcí v určeném časovém
limitu.
Lidé si často myslí, že namíchat drink za barem je
jednoduché, ale zdání klame. I když se nepracuje
na čas, drink musí mít dobrou chuť a přilákat vás i
očima.
Na soutěže jezdíme rádi, už proto, že občas
přivezeme i nějakou tu výhru a hlavně si vozíme
nové a nové poznatky z barmanství i gastronomie.
A nyní si můžete namíchat náš vítězný Long drink:
TEMPTATION ( POKUŠENÍ )
3 cl
Martini bianco ( Martini )
2 cl
Bacardi ÓRO
( Bacardi )

5

2 cl
Vaniglia
( Franzini )
1 cl
Sirup Mandarine ( Fabbri )
5 cl
Banana Lemon–džus ( Chiquita )
střik 1 Limetová šťáva
dolít
Mattoni
( Mattoni )
ozdoba sklenice – Papaya

Dobrou chuť !
Fichtnerová

UOV

I.

Kino Teplice nad Metují
Závěrečný koncert ZUŠ Teplice nad Metují
a ZUŠ Broumov
13. června 2006 v 16 hodin
Vstupné dobrovolné
Srdečně zveme!!

Kultura v okolí
Česká Metuje slaví výročí
Ve dnech 27. – 28. května 2006 bude obec Česká
Metuje slavit výročí 600 let od první písemné
zmíňky o obci a zároveň se bude konat sjezd
rodáků. Obecní úřad a pořadatelé zvou všechny
příznivce obce a rodáky k návštěvě České Metuje
v těchto dnech.
Hronov:
3.6. v 19.30 Jiráskovo divadlo – Prodaná nevěsta
Police nad Metují:
29.5. v 19.30 Kolárovo divadlo – Věra Martinová
(koncert)
Rtyně v Podkrkonoší:
27.5. – 28.5. – Koletova Rtyně (mezinárodní
hudební festival)
Broumov:
27.5. v 19 hod. Městské divadlo: Koncert Vivat
Mozart
Sokoli opět zahnízdili v Teplických skalách
Skalnatá území Broumovska vždy patřila mezi nejvýznamnější
hnízdiště sokola stěhovavého (Falco peregrinus) v České republice.
Ve 40. až 50. letech minulého století zdejší populace čítala okolo 4
až 6 hnízdících párů. Přímým pronásledováním ze strany člověka a
důsledkem používání nešetrných chemických přípravků v
zemědělství, jako např. DDT, druh během krátkého období vymizel
nejenom z Broumovské vrchoviny, ale i z velké části evropského
areálu rozšíření. Po roce 1970 se tak na našem území objevoval
pouze sporadicky a hnízdiště zůstala na dlouhou dobu opuštěná.
Koncem devadesátých let se na Broumovsku začali vzácně
objevovat sokoli z divoké populace a v roce 2000 úspěšně zahnízdil
první pár. Do současnosti se za období 6 let podařilo doložit celkem
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9 případů hnízdění, z toho 5 úspěšných, ze kterých vyletělo celkem
11 mláďat. Vzhledem k početnosti a pozitivnímu trendu vývoje
populace v Broumovské vrchovině se kriticky ohrožený sokol
stěhovavý stal jedním z předmětů ochrany nedávno vyhlášené Ptačí
oblasti Broumovsko, která je součástí evropské soustavy chráněných
území NATURA 2000.
V roce 2005, po více než padesáti letech, zahnízdili sokoli také
ve skalním masívu Chrámových stěn v Teplických skalách, které
patří mezi jeho historická hnízdiště. Díky přímé
ostraze hnízda a klidovému režimu na lokalitě pár v tomto turisticky
exponovaném místě úspěšně vyhnízdil a odchoval 3 mláďata.
Silným stativovým dalekohledem se ornitologům podařilo odečíst
značení ptáků, a tak dnes víme, že samice je původem ze Saska a
samec ze severních Čech. V letošním roce se pravděpodobně stejný
pár opět na atraktivní skalní stěnu vrátil. V současnosti samice,
střídavě se samcem, sedí na vejcích v hnízdě v těsné blízkosti
turistické stezky.
Podobně jako v loňském roce byl v této lokalitě zaveden takový
prohlídkový režim na turistickém okruhu, který zajistí klid po dobu
hnízdění. Ostrahu hnízda zajišťuje Správa CHKO Broumovsko ve
spolupráci s ornitology a dobrovolníky z organizace KODAS.
Jedním z důvodů ostrahy hnízd je zabránění případnému vykradení
hnízda nelegálními obchodníky se zvířaty. Největším nebezpečím
pro snůšky a sokolí mláďata je však přítomnost lidí v blízkosti
hnízda. Je-li samice rušena, opouští na delší dobu hnízdní dutinu. V
případě chladného počasí tak může dojít k zastydnutí vajec nebo
podchlazení a úhynu malých mláďat. Hnízdo navíc zůstává
nechráněno proti predátorům, kteří mohou zničit snůšku anebo
ukořistit mláďata. Za slunečného počasí naopak hrozí dehydratace
mláďat, pokud je vyrušená samice nemůže účinně stínit.
Turisté mohou i nadále obdivovat většinu skalních útvarů a navštívit
vyhlídkový okruh vedoucí přes divoké skalní plošiny s vyhlídkami
na skalnaté Anenské a Teplické údolí a dále projít po opravené
kamenné cestě do Vlčí rokle. Koncem června bude plně
zprůchodněn i úsek okolo Chrámových stěn, kde v případě
úspěšného vyhnízdění bude možné mladé sokoly i s rodiči s trochou
štěstí zahlédnout. V loňském roce se to podařilo několika stovkám
návštěvníků. Další mohli i s odborným výkladem sledovat ostatní
dravé ptáky, kteří lokalitu Chrámových stěn využívají k hnízdění
anebo zde krouží ve vzdušných proudech.
V letošním roce by Správa CHKO Broumovsko ráda rozšířila
možnosti odborného výkladu a pozorování s pomocí kvalitní optiky
pro všechny milovníky přírody, kteří se rozhodnou při své návštěvě
Broumovska zavítat i do Teplických skal. V případě úspěšného
hnízdění bude nejvíce k vidění v červnu, kdy jsou dorůstající
mláďata intenzivně krmena, vylétají z hnízda a učí se létat a lovit.
Na závěr chceme velmi poděkovat všem návštěvníkům skal, že
respektováním opatření ochrany přírody napomohou k úspěšnému
vyhnízdění jednoho z přibližně dvaceti párů sokolů stěhovavých,
které v současnosti hnízdí na území České republiky.
Ing. Petr Kuna, Správa CHKO Broumovsko
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Dne 15.5. 2006 na slavnostním setkání u
příležitosti Světového dne Červeného kříže
převzala RNDr. Jaroslava Šubíková Pamětní list
za dlouholetou záslužnou činnost v ČČK. Za
Skalní záchrannou službu převzal stejné ocenění
náčelník Bohumil Šustek. Setkání se uskutečnilo
pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu ČR
v Praze. Ocenění předával prezident ČČK RNDr.
Marek Jukl, Ph.D. a čestná prezidentka V.
Špidlová.
Jaroslava Šubíková
Pacienti Oblastní nemocnice Náchod získali
nový mobilní rentgen a ultrazvuk
Během uplynulých dvou měsíců byl v Oblastní nemocnice
Náchod zprovozněn nový rentgenový přístroj s určením pro použití
na operačních sálech. Jedná se o nejnovější mobilní rentgenový
přístroj s C ramenem, který umožňuje provádět všechna dnes známá
speciální vyšetření na tomto druhu zařízení. Přístroj umožňuje
digitální postprocesingové zpracování získaných obrazových
informací. Předcházející snímky pacienta z minulých vyšetření lze
zobrazit na referenční monitor jako porovnání se současným
zobrazením. Samozřejmostí je možnost distribuce a archivace
v digitální formě.
Tímto novým přístrojem byl nahrazen již nevyhovující více jak 13
let starý a velmi poruchový mobilní rentgen. Nový přístroj daleko
méně zatěžuje pacienty i personál zářením a umožňuje některé
specializované ortopedické a chirurgické výkony.
Pořízením nového mobilního rentgenového přístroje postupně
pokračuje digitalizace Oblastní nemocnice Náchod, která je
nezbytná pro další zkvalitňování poskytované léčebné péče.
Pacienti Oblastní nemocnice Náchod získali rovněž v uplynulých
týdnech nový ultrazvukový přístroj, umístěný na radiologickém
oddělení. Také tento přístroj patří mezi špičková moderní
digitalizovaná diagnostická zařízení s velkou škálou možností
využití pro více klinických oborů. Umožňuje podobně jako mobilní
rentgen, digitální záznam obrazů, možnost vytváření pacientské
databáze nebo vypálení pacientské studie na CD.
Ing. Josef Šimurda, řed. Oblastní nemocnice Náchod a.s.
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KNIŽNÍ NOVINKY - VÝBĚR
Dyke Tom Hart: Mraky nad rájem (Pravdivý příběh
o dobrodružství a přežití v nemilosrdné přírodě na
hranicích Panamy s Kolumbií.)
Kessler Leo: Operace Dlouhý skok (S představiteli
tří nejmocnějších zemí chtěli Němci skoncovat na
konferenci tzv.“Velké trojky“ r.1943. Plán operace
nazvaný Dlouhý skok byl velice odvážný.)
Smetana Miloš: Jan Tříska (Dramatický životní
osud charismatického herce. Po úspěšné kariéře v
Čechách emigroval Tříska do Ameriky. Jak
probíhalo toto nesnadné a napínavé životní údobí?
Sipeky Edita: Vysoká škola hubnutí (Hubnutí v
pohodě, bez tabletek, diet a namáhavých cviků. S
autorkou knihy proběhla v dubnu beseda i v
Teplicích nad Metují.)
Sutcliffeová Katherine: Oddanost (Marie se stane
společnicí muže, z něhož se po úrazu stal ležící
„netvor“.Ona však k němu trpělivě hledá cestu.)
*****************************************
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 29. dubna 2006 si v Teplicích nad Metují
připomněli a oslavili padesáté výročí uzavření
manželství Marie a František Štěpánkovi. K
významnému jubileu jim na Bishcofstein, kde jako
mladí novomanželé začínali, přišla popřát rodina,
přátelé a známí. Také my se připojujeme k zástupu
gratulantů a
„zlatým novomanželům“ přejeme hodně štěstí !!!

DISTRIBUCE Teplických ozvěn
Kulturní komise na své schůzi dne 11. dubna
2006 rozhodla o distribuci a místech, kde budou
pro občany k dispozici Teplické ozvěny.
Distribuční místa: hlavní plánovaný odběr novin Infocentrum Teplice nad Metují.
Další místa s menším počtem ks novin: potraviny
na Kamenci, potraviny Kubečkovi, nákupní
středisko, konzum U Lídy, městská knihovna,
Dědov, Bohdašín, Lachov, Zdoňov.
Pokud budou na výše jmenovaných místech TO
rozebrány, k dostání budou poslední výtisky
v infocentru.
SDRUŽENÍ
SPOTŘEBITELŮ
ČESKÉ

OBRANY
REPUBLIKY

OTEVŘELO

PORADNU

PRO

SPOTŘEBITELE,

KDE VÁM POMŮŽEME VYŘEŠIT VAŠE PROBLÉMY PŘI
NÁKUPECH, OPRAVÁCH A REKLAMACÍCH
KANCELÁŘ SE NACHÁZÍ V TÝNIŠTI NAD ORLICÍ
ČAPKOVA 803
300 METRŮ OD NÁDRAŽÍ ČD VEDLE SÍDLA POLICIE ČR
AREÁL BÝVALÉ PORS, BUDOVA U BRÁNY VLEVO 1.
PATRO SE SVÝMI DOTAZY SE NA NÁS MŮŽETE
OBRACET :
OSOBNĚ PO TELEFONICKÉ DOHODĚ NA UVEDENÉ
ADRESE KAŽDOU STŘEDU 15 – 17 HODIN
TELEFONICKY NA ČÍSLECH: 494 371 638 KAŽDÝ VŠEDNÍ
DEN 8-17 HODIN
NEBO :

494 530 595
NA OBOU ČÍSLECH JSOU TAKÉ ZÁZNAMNÍKY
FAXEM NA ČÍSLECH : 494 530 595 nebo 494 371 638
E – MAILEM NA ADRESE : hradec@spotrebitele.info
PÍSEMNĚ : PORADNA SOS 517 22 ALBRECHTICE NAD
ORLICÍ NA DRAHÁCH 70
VÍCE INFORMACÍ NA : WWW.SPOTREBITELE:INFO
ZA SDRUŽENÍ : JOSEF ČERNÝ - KOORDINÁTOR PRO
HRADECKÝ KRAJ

Podnikatelé k hraničním přechodům a rozvoji
regionu..

*****************************************
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Podnikatelský klub Broumovska se shodl na stanovisku, které
následuje:
V poslední době se na různých úrovních diskutuje o
otázkách týkajících se otevírání našeho regionu a dalších možností a
forem spolupráce s Polskem. Chceme proto touto formou zveřejnit
stanovisko členů Podnikatelského klubu v Broumově.
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Veřejná diskuse o současném stavu a budoucnosti našeho
broumovského regionu, rozjitřená návrhem na otevření hraničních
přechodů pro středně velké nákladní automobily opět ukázala, jak
negativní může být smýšlení nejen široké veřejnosti, ale i
zastupitelů, a jak ve svém důsledku může vytvářet nepříznivý pohled
na celý náš region. Často se jednostranně jako škodlivý trend
zdůrazňuje odliv mladých vzdělaných lidí a v jeho důsledku
nebezpečí vylidňování regionu. Všeobecně se používají argumenty,
které se opírají o tvrzení, že zde ubývá vhodných pracovních míst.
Jako záchrana před tímto úpadkem se hledá řešení v turistickém
ruchu, což vytváří dojem přeceňování významu tohoto oboru na
zaměstnanost v regionu. Vzniká tak začarovaný kruh, který také
svědčí o tom, že se hlavně „jen debatuje“ a skutečná východiska se
nehledají.
Bylo by dobré se podívat na celou záležitost i z druhé
strany. Historicky se Broumovsko řadí k oblastem s velmi dobrým
pokrytím průmyslovou činností, s tradicí bohaté zemědělské výroby,
nemalý podíl tvoří i péče o lesní porosty. Byla doba, kdy potřeba
pracovní síly dávala prostor pro uplatnění polských pracovníků.
Řešení každého problému regionu bylo vždy více než obtížné, přesto
odsud vzešlo a působilo zde plno progresivních, chytrých a
pracovitých lidí, kteří byli známi svým umem nejen v regionálním
měřítku, ale po celé Evropě.
Ani dnes nelze říci, že tato tradice pominula. Působí zde
řada firem, které se přes nemalé překážky dokázaly prosadit i
v celosvětovém měřítku. Řada firem se svým zaměřením a úrovní
zařadila mezi špičkové specialisty ve svých oborech, řada firem
prostě poctivě podniká a dává tím příležitost uplatnit se desítkám
pracovníků. Tyto firmy zaměstnávají velkou část místních obyvatel a
jejich dnešním problémem, který je brzdí v dalším rozvoji, je
nedostatek vzdělaných a kvalifikovaných lidí. Z těchto pohledů je
pak stav v regionu více optimistický a jeví se v pozitivní
perspektivě.

Domníváme se, že je třeba společně hledat
rovnováhu mezi rozvojem průmyslové činnosti,
zemědělství, turistického ruchu, rozvojem
infrastruktury a ochranou naší přírody a dalšími
podstatnými aspekty pro náš život. Region má
potenciál růstu, pokud bude usilovat o otevření se
do všech světových stran. Místo, kde žijeme,
odkazy minulých generací, dovednost lidí, nám
dává příležitost udržet tempo a úroveň s náročnou
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Evropou. Budoucnost nenajdeme v odmítání,
naříkání a stěžování si na problémy. Dívejme se na
nové a jiné věci ne jako na ohrožení, ale jako na
příležitost. Vždyť i větší otevření hraničních
přechodů by mohlo být příležitostí k rozvoji
pracovních příležitostí, větší přeshraniční
obchodní spolupráci, snížení dopravních nákladů a
na konec i příležitostí k získání peněz na rozšíření
či obnovu silniční sítě, dobudování nebo provedení
oprav a úprav chodníků, zlepšení infrastruktury
obcí. A ochrana přírody? Věřte, že většina
„malých“ lokálních topných zdrojů, které dosud
provozujeme, jsou o mnoho větším nebezpečím pro
naše životní prostředí a přírodu, než pár automobilů
navíc.
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.
23.5. 2006
25.5. 2006
27.6. 2006
29.6. 2006
Autoškola Fiedler s.r.o., Šalounova 87, Broumov

www.autoskola-fiedler.wz.cz
TEPLICKÉ OZVĚNY*Vydává Město Teplice nad Metují
(IČO: 273 139) 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 25.5.2006
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