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ČERVEN 2006
ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ číslo 6
Rooseveltova 15 z 549 57 Teplice nad Metují z
(491) 581207 , e-mail: mhff@teplicenadmetuji.cz

Oslavy 750 let obce
17. června 2006 slavila obec Dědov 750 let.
Samotná obec Dědov má 31 obyvatel, ale
protože k Dědovu patří i obec Javor, žije zde 99
obyvatel. Vesnička je trochu zamotaná, protože
dříve se používal název pouze Dědov a to horní a
dolní.
Později vznikl název Javor ( dle stromů, které zde
rostou), letos by slavil 652 let. Stále je ale vžitý
název Dědov.
Oslavy začaly v 10.00 hod srazem u
Klučanky a průvodem se přemístily před prodejnu
Tůmových, kde byl připraven hlavní program.
Průvod se zastavil u pomníku padlých z 1. svět.
války, který je opraven, dále pokračoval k bývalé
škole, kde byla instalována výstavka o historii obce
a jak se žilo na vsi.
Ve 13.00 oslavy zahájil pan starosta Milan
Brandejs, protože patříme pod město Teplice nad
Metují. Nejprve přivítal nejstarší občanku obce,
která v lednu oslavila 100 let, toho času žije
v Domově důchodců v Polici nad Metují paní
Emílii Ságnerovou a nejmladší občánky dvojčata
Aničku a Jakuba Gajslerovi, kteří v srpnu oslaví
první narozeniny.
Poté přivítal vzácného hosta – poslance Parlamentu
ČR pana Hanuše, „dědováky“ a ostatní hosty.
Poděkoval místostarostovi panu Radimu Válkymu
za přípravu oslav, se kterou mu pomáhali manželé
Tůmovi, poděkoval i manželům Thérovým a
Rudolfovým, kteří pomáhali při instalování výstavy
a dále L. Hladíkovi ml.
Krátkou bohoslužbu sloužil pan farář z Teplic
nad Metují. Poté začal zábavný program, kde
vystoupili: dětská dudácká kapela z Broumova,
mažoretky z Meziměstí, taneční kroužek z ZŠ
Teplice nad Metují, módní přehlídka dobového
oblečení – předváděl spolek žen ze Suchého Dolu.
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Starosta vítá nejstarší občanku (100 let) Emílii
Ságnerovou a nejmladší dvojčátka Aničku a Jakuba
Gajslerovi, která budou mít v srpnu 1 rok. Na
fotografii je dále z leva starosta města Teplice nad
Metují p. Milan Brandejs, místostarosta p. Radim
Války, poslanec Parlamentu ČR p. Hanuš jako
poslední zleva stojí p. Erich Rudolf – tlumočník.
Zájemci si mohli prohlédnout historická vozidla,
ukázky starých řemesel, které předváděly ženy
z Křinic. Bylo také připraveno bohaté občerstvení –
kůzlečí guláš, prase a beran na rožni, pivo. Kdo
zaváhal, tak už měl jenom tácek s hořčicí.
Dle odhadu zde bylo na 700 návštěvníků, přibližně
350 zhlédlo výstavu. Někteří si výstavu přišli
„vychutnat“ v neděli.

Výstava historie obce, život na vsi , ukázka řemesel
- předvádí p. Schwarz s manželkou.
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Všem hrála k tanci i poslechu dechová hudba
Broumovanka. Celou oslavu komentoval p. Falta
ml. z Jetřichova.
Přesto, že v 10.00 hod ještě pršelo a počasí
nahánělo po bouřce hrůzu, náhle se vyjasnilo a
sluníčko nám přálo až do konce večera. Myslím, že
se oslavy zdařily a návštěvníkům se zde líbilo.
Chtěla bych připomenout, že výstava, která je
v bývalé škole potrvá až do 15.10.2006, bude
otevřena na vyžádání na telefonu 736 763 031 p.
Tůmová.
Děkuji městu Teplice nad Metují, hlavně panu
místostarostovi Radimu Válkymu za pevné nervy
při
přípravě
oslav.
Anna Tůmová
***************************************************************************************************

Sokoli v Teplických skalách minulý víkend
úspěšně vyvedli mláďata
Na okruhu Teplickým skalním městem již druhou
sezónu sokoli stěhovaví vyvedli svá mláďata. Loni
to byli tři mladí sokoli, kteří se vylíhli v dutině
skalního útvaru nazývaného Chrámové stěny. Dvě
z těchto mláďat po vyspění hnízdo úspěšně opustili.
Třetí mládě nemělo tolik štěstí a podlehlo
zraněním, která při prvním pokusu o let utrpělo.
Letos se rodičovskému páru na prakticky stejném
místě vylíhla hned čtyři mláďata. Bylo opět nutné
učinit určitá opatření, aby dospělí sokoli, citliví na
vyrušení, mláďata zdárně odchovali. Po projednání
s provozovatelem skalního okruhu a městem
Teplice nad Metují Správa CHKO Broumovsko
vydala nařízení, jímž částečně omezila pohyb
turistů po prohlídkovém okruhu skalním městem.
Při běžném provozu by totiž turisté bývali
procházeli necelých 20 m pod hnízdem. To mohlo
způsobit vyplašení dospělých sokolů zahřívajících
vajíčka, popř. chránících již vylíhlá mláďata.
Opuštění hnízda rodiči může mít za následek
podchlazení vajec, nebo mláďat. Nepřítomnosti
rodičů mohou využít i jiní draví ptáci a snůšku
zničit. Z těchto důvodů byla lokalita Chrámových
stěn po celou dobu hnízdění také střežena ochránci
přírody. Návštěvníci skal nebyli i přes tato opatření
v podstatě o nic ochuzeni. Ti, kteří v tomto období
prošli tak zvanou Sibiří a Anenským údolím až ke
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skalnímu útvaru Herynek, měli příležitost
dalekohledem sledovat na Chrámových stěnách jak
hnízdící sokoly, tak i několik párů poštolek
obecných i přelety krkavců velkých. Ostraha dle
momentálních možností poskytovala zájemcům
informace popř. i kvalitní optiku pro pozorování.
Toho využily i některé školy a v rámci výletu si
vyslechli odborný výklad strážců a ornitologů, při
kterém dalekohledem sledovali dění v protější
stěně. Štěstí však neměl každý, mimo jiné také
proto, že strážci byli nuceni zasahovat i proti
opakovanému narušování vyznačené chráněné zóny
ze strany neukázněných turistů.
V úterý 13. června z hnízda vyletěla první dvě
mláďata. Zbylá dvě mláďata rodiče vyvedli o
víkendu 16. a 17. června. Od pondělí 19. června je
turistický okruh opět průchodný bez zvláštních
omezení. Loni se některým návštěvníkům první
lety mláďat podařilo v okolí Chrámových stěn
přímo vidět a i letos lze v tomto týdnu mláďata s
trochou štěstí spatřit také.
Čtyři mláďata, to je opravdu dobrý výkon a
ochránci jsou pyšní na tento úspěch. Jejich
poděkování patří nejen všem dobrovolných
strážcům a pomocníkům, partnerům z organizace
KODAS, ale i ukázněným turistům. Poděkování
patří za pochopení situace také zástupcům města
Teplice nad Metují a provozovateli skalního
okruhu, společnosti Teplické skály , za vstřícné
jednání a pomoc při propagaci ochranných
opatření. Nezbývá než si přát, aby všechna čtyři
mláďata přežila kritické období prvních dvou let a
úspěšně se zapojila do početně stále ještě slabé
populace sokola stěhovavého ve střední Evropě.
Jiří Spíšek
U s n e s e n í č. 32
z veřejného jednání Zastupitelstva Města
Teplice nad Metují
konaného dne 18. května 2006

Zastupitelstvo Města Teplice nad
Metují
schvaluje
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32/1
Závěrečný účet obce za rok 2005 a zprávu o
výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2005.
32/2
Rozbor hospodaření k 31. 3. 2006.
32/3
Směrnici k provedení inventarizace
32/4
Dodatek č. 1 ke směrnici o hospodářské činnosti.
32/5
Výsledek hospodaření PO Základní škola a
Mateřská škola Teplice nad Metují a jeho rozdělení
do rezervního fondu a fondu odměn.
32/6
Uzavření smlouvy o výpůjčce VAK Náchod a.s.
v částce 1.600.000 Kč se splatností 5 let na
financování stavby „Prodloužení vodovodu Dolní
Teplice“.
32/7
Přijetí dotace z Programu obnova vesnice na rok
2006.
32/8
Podpis smlouvy o dílo na akci Stavební úpravy
skladu na p.č. 209 s dodavatelem Radek Myška stavební firma.
32/9
Provedení oprav místní komunikace firmou
Technické služby Postoloprty.
32/10
Záměr pronájmu části p.č. 305/3, k.ú. Teplice nad
Metují.
32/11
Záměr prodeje nemovitostí:
- p.č. 7/1, 421 m2 a p.č. 7/2, 468 m2, k.ú.
Dolní Teplice,
- p.č. 571, 627 m2, k.ú. Zdoňov,
- část p.č. 328/1, k.ú. Teplice nad Metují,
- část p.č. 665, k.ú. Zdoňov,
- p.č. 98/1, 151 m2 k.ú. Zdoňov.
32/12
Prodej p.č. 153/1, 209 m2 a p.č. 153/2, 160 m2,
k.ú. Lachov manželům Heřmánkovým za cenu
kupní 18.605 Kč.
32/13
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Podmínky k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
s panem Hoblakem k prodeji p.č. 401/1 PK a p.č.
401/3, k.ú. Teplice nad Metují.
32/14
Milana Brandejse – jako zástupce Města Teplice
nad Metují na jednání valné hromady VAK Náchod
a.s. dne 9. 6. 2006.
32/15
Odpisový plán DHM pro PO ZŠ a MŠ Teplice nad
Metují.
32/16
Změnu organizačního řádu Města Teplice nad
Metují.
32/17
Vyřazení majetku z evidence PO Základní škola a
Mateřská škola .
32/18
Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25.000 Kč
na opravu společenské místnosti v místní faře.
32/19
Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 2.000 Kč
na rekreaci Marka Svatoše Ústavu sociální péče
Markoušovice.
32/20
Úpravy rozpočtu v měsíci dubnu a květnu 2006.
b e r e na v ě d o m í
32/21
Uzavření nájemních smluv:
- s panem Ottou Pohlem na užívání bytu v čp.
118, ul Rooseveltova,
- s paní Pavlínou Novotnou na užívání bytu v čp.
94, ul. Horní,
- s panem Janem Schejbalem na užívání bytu
v čp. 13, ul. Horní,
- s panem Jaroslavem Vaňkem na pronájem
kiosku na koupališti pro rok 2006.
32/22
Rozbor hospodaření k 31.3.2006.
zamítá
32/23
Žádost pana Průši o prodej p.č. 36/2 v k.ú. Lachov.
32/24
Žádost Jarkovských o odprodej p.č. 411/1, k.ú.
Zdoňov.
32/25
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Žádost Bernarda Lainky o odprodej salaše se
st.p.č. 120, k.ú. Libná a dále i o směnu p.č. 154/1 a
p.č. 154/3, k.ú. Libná a p.č. 1521/2, 1516/2 a
1527/4, k.ú. Zdoňov.
32/26
Žádost pana Doležala o odprodej části p.č. 237/1,
k.ú. Teplice nad Metují.
Teplice nad Metují, 22. 5. 2006
Radim Války, místostarosta
Milan Brandejs,
starosta
------------------------------------------------------------------------Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky konané ve dnech 2. – 3.6. 2006
Teplice nad Metují :
Seznam voličů – 1498
Počet platných hlasů – 944
Platné hlasy v procentech nejvíce volených stran:
Občanská demokratická strana …………290 hlasů,
30,72 %
Česká str. sociálně demokratická……….279 hlasů,
29,55 %
Strana zelených………………………… 70 hlasů,
7,41 %
Komunistická str. Čech a Moravy……..143 hlasů,
15,14 %
Křest.demokr. unie - Čs.str.lid. ……….. 66 hlasů,
6,99 %
-------------------------------------------------------------------------

Platnost občanských průkazů
Vážení občané,
jak jsme Vás již informovali, dochází podle
současně platných právních předpisů (zák.č.
328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění
pozdějších předpisů) k postupnému vyměňování
občanských průkazů bez strojově čitelné zóny.
Připomínáme další aktuální termíny výměny
dokladů, kdy je občan ČR povinen požádat o nový
OP s ohledem na výrobní lhůty.
U občanských průkazů:
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- vydaných do 31.12.1996 ..... podat žádost do
30.11.2006,
- vydaných do 31.12.1998 ....... podat žádost do
30.11.2007,
- vydaných do 31.12.2003 ....... podat žádost do
31.11.2008.
Žádost můžete podat na kterékoliv matrice nebo
úřadu obce s rozšířenou působností
a pokud nedošlo ke změně údajů zapsaných ve
starém občanském průkazu, předkládáte
k vyplněné žádosti tento původní průkaz a 1
fotografii (určenou na doklady). Vyměnit doklady
je nutné i v takovém případě, kdy je v nich uvedena
doba platnosti „bez omezení“.
Výjimkou jsou (dle zákona č. 395/2005 Sb.)
občanské průkazy vydané občanům narozeným
před 1. lednem 1936. Znamená to, že pokud není v
těchto dokladech doba ukončení platnosti
vyznačena konkrétním datem a nedochází ke
změně některého z údajů
v něm uvedených, např. změna rodinného stavu na
ženatý/vdaná, rozvedený/rozvedená, vdovec/vdova
apod., jsou tyto doklady platné.
Informace rádi poskytneme na matrice MěÚ v
Teplicích nad Metují, tel. 491 581 201,
kde jsou také k dispozici tiskopisy a zároveň zde
můžete žádost o vydání nového občanského
průkazu podat - úřední hodiny: pondělí a středa
8,00-11,00 a 13,00-17,00 hod.. Občanům
imobilním nebo s omezenou pohyblivostí nabízíme
pomoc při podání žádosti i převzetí nového
dokladu, je však nutné se předem domluvit s
matrikářkou.
UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNY V OBLASTI
CESTOVNÍCH DOKLADŮ OD 1. ZÁŘÍ
2006
Od 1. září 2006 se mění některé zákony na
úseku cestovních dokladů. Mimo jiné je změna v
tom, že budou vydávány cestovní pasy s
biometrickými údaji - digitální zpracování
fotografie a podpisu občana (biometrické údaje o
otiscích prstů se budou vydávat od 1.5. 2008).
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Žádost o vydání cestovního pasu se strojově
čitelnými údaji lze podat u orgánu příslušného k
jeho vydání podle místa trvalého pobytu žadatele
nejpozději do 21. srpna 2006 - v Teplicích nad
Metují na matrice nabíráme poslední žádosti o
vydání cestovního
pasu 16. srpna 2006
dopoledne a od tohoto data pak budou nabírány
žádosti na Městském úřadu v Broumově.
Od 1. září 2006 budou vydávány
cestovní doklady se strojově čitelnými údaji a s
nosičem dat s biometrickými údaji:
- občanům ve věku od 5 let - do 15 let / doba platnosti 5 let 100,- Kč/
- občanům starším 15 let
/ doba platnosti 10 let - 600,- Kč

cestovní pasy bez strojově čitelných údajů:
- občanům mladším 5 let

/ doba platnosti 1 rok - 50,- Kč /

cestovní doklady bez strojově čitelných údajů ve
zkrácené lhůtě
- občanům ve věku od 5 let - do 15 let
/ doba platnosti
6 měsíců - 1.000,- Kč /
- občanům starším 15 let / doba platnosti 6 měsíců - 1.500,- Kč/

Od 1. září 2006 se již nebudou provádět zápisy
dětí do cestovních dokladů. Pokud byl zápis občana
mladšího 15 let proveden v cestovním dokladu jeho
rodiče přede dnem 1. září 2006, může i po
uvedeném datu tento občan mladší 15 let
vycestovat bez vlastního cestovního dokladu, spolu
s rodičem.
Jana Záleská,
matrikářka
Divadlo Most uvádí
divadelní představení JEPTIŠKY aneb Klášterní
divadlo milosrdných sester autora Dana Goggina
v Lachově na Kačeří
v pátek 30. června 2006
Jedná se o muzikálovou show, komedií plnou
písniček, živé kapely a především příjemné a lehké
zábavy.
Začátek ve 20.30 hodin

Po představení bude večer hudebně doprovázet
skupina “Petr Kalandra revival band”
Nebude chybět tradiční občerstvení a možná bude i
ohňostroj…
Vstupné: dobrovolné
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Zveme Vás na druhý ročník nohejbalového
turnaje trojic
V Teplicích nad Metují, který se koná 8.7.2006
od 9 hodin.

Nohejbalový turnaj se bude hrát na 2
antukových kurtech dle platných pravidel
ČNS na 3 dopady.
Přihlášky předem, nebo v průběhu prezentace od
8.00h do 8.45h.
Maximální počet týmů je omezen na 16.
Účast zájemců není výkonnostně limitována.
Startovné je 50,- Kč za každého účastníka.
Občerstvení po celý den v areálu zajištěno.
Po vydařeném loňském turnaji se těšíme na
opětovnou kvalitní účast týmů a dobrou zábavu.
Info a přihlášky na tel. 776843806
nebo e-mail – studiocomp@seznam.cz
-------------------------------------------------------------------------

Automobilové orientační soutěže jsou
v polovině sezóny
Autoklub škoda Teplice nad Metují
reprezentují v mistrovstvích České republiky tři
posádky. Jako už mnoho let je z nich nejlepší
posádka úřadujících mistrů ČR
Jaroslav Holman – Ing.Ladislav Poláček.
Ta i v letošním roce dokazuje své kvality a
důrazně jde za svým cílem, kterým nemůže být nic
jiného než obhajoba mistrovského titulu. Po šesti
z deseti kol vede suverénně mistrovství a vždy se
umístila „na bedně“, když 3x vyhrála, 2x byla
druhá a 1x třetí. Dalšími reprezentanty Teplic jsou
Ing.Černý – Ing.Radvan. Ti zatím nemají plný
počet soutěží, protože první dvoukolo rozhodovali,
ale v dalších čtyřech kolech dokázali, že patří mezi
absolutní pětku v mistráku. V podzimních bojích
své umístění zcela určitě ještě vylepší a pokusí se
prodrat na třetí místo v mistrovství. Poslední
posádkou reprezentující teplický autoklub je
Sobota – Prokopec. Ti bojují v MČR zdravotně
postižených motoristů. Vedou si též dobře a po
čtyřech kolech ze šesti jsou na stříbrné příčce. Na
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titul mistrů to již asi nebude, ale i titul vicemistrů
ČR je cenný. Podrobnosti a výsledky jednotlivých
kol je možné najít na www.aoscz.info .
Za autoklub Teplice nad Metují
Stanislav Klimeš
A jak dopadl TURNAJ
O
POHÁR
STAROSTY MĚSTA v pátek 9. června ?
VDO Siemens Adršpach x Fans (teplická mládež)
- 4:2
Státní správa x Komap Dědov – 7:6
Pořadí: 4. místo Komap Dědov
3. místo Státní správa
2. místo Fans (teplická mládež)
1. místo VDO Siemens Adršpach

Blahopřejeme!!!!
Volejbalový turnaj O pohár starosty města
V sobotu 24.6.2006 se na kurtech TJ Slavoj
Teplice nad Metují uskuteční tradiční volejbalový
turnaj smíšených družstev O pohár starosty města.
Připomínáme proto naší sportovní veřejnosti
zásady, jimiž se tento bude řídit:
- turnaj je otevřený, jak pro registrované, tak
pro neregistrované hráče
- v každém družstvu musí být alespoň dvě
ženy (dorostenky, žákyně)
- družstva budou přednostně tvořit sestavy
dle bývalých občanských výborů:
Teplice střed, Horní Teplice, Dolní Teplice,
Kamenec, Bohdašín, Lachov,
Dědov-Javor, Zdoňov, Adršpach
- smíšená družstva mohou dále tvořit ostatní
oddíly naší TJ (FO, LO, ASPV, běžkaři…),
dále mládež do 18-ti let apod.
- každé družstvo musí mít název dle
bývalých občanských výborů, v ostatních
případech libovolný
- startovné 200 Kč za družstvo
- ostatní regule budou sděleny před
zahájením turnaje
- předpokládaný časový harmonogram:
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8,00 prezentace / 8,45 rozlosování do
skupin / 9,00 slavnostní zahájení turnaje
Výbor VO srdečně zve všechny hráče, sportovce,
příznivce a diváky !!!
Tepličtí sportovci slavili…
V sobotu 10.června slavili tepličtí sportovci,
zejména pak fotbalisté a volejbalisté, 60 let od
založení svých sportovních odvětví ve Slavoji
Teplice nad Metují. Oslav se zúčastnilo více než
350 sportovců, příznivců a fanoušků, bývalých
hráčů či odchovanců a dalších hostů, kteří je
využili nejen k osobním setkáním a besedám, ale
jak se na sportovce sluší i k přátelským utkáním.
Volejbalistky a volejbalisté sehráli vzájemná utkání
družstev A a B (včetně bývalých hráčů), která
skončila sice vítězstvím áček, ale až v pátých
setech a nejtěsnějším možným výsledkem 15:13,
resp.16:14. Zkrácená hra v pátém setu je vždy i
otázkou štěstí, a málokterý z diváků by se divil,
kdyby výsledky byly opačné…
Fotbalisté si připravili pro sportovní a diváckou
veřejnost skutečnou lahůdku – v přátelském utkání
se střetla mužstva Slavoje Teplice n.M. „A“,
přeborníka okresu Náchod v ročníku 2005-2006,
s výběrem teplických legend a hostů. Utkání hrané
s patřičným nasazením, ale v ohleduplném,
přátelském duchu skončilo smírně 3:3, když za
mužstvo Teplic skórovali O.Fejfar, T. Řeháček a
T.Mucha, za výběr pak Míra Vodehnal a dvakrát
Pepa Semerák. Za legendy dále nastoupili:
Kalašové Dušan a Radek, Šimonové Daniel a
Jakub, Kudláčkové Luboš a Láďa,
Mucha
Miroslav, Vacek Karel, Hataš Jan, Hitschfel
Martin, Szabó Robert, Fiedler Luděk + hosté Karel
Havlíček a Jirka Kuneš. Zvláštní poděkování patří
nejen hráčkám a hráčům, ale i rozhodčím a těm,
kteří jim pomáhali.
K důstojnému průběhu oslav přispěla vtipná a
kultivovaná výstavka fotografií, trofejí a maket
obou oddílů, bezproblémová a dobře zorganizovaná
forma občerstvení, jakož i živá hudba skupiny
RELAX z Police n.M. a doprovodná zvuková
kulisa.
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A tak díky všem, kteří se na přípravě a vlastním
průběhu podíleli – členům TJ, Městu Teplice n.M.
a dalším přátelům a příznivcům. Bylo na co
vzpomínat, bylo na co se dívat, bylo, je a bude
v přátelském sportovním duchu o čem mluvit
za výbor TJ Slavoj a výbory FO a VO
Milan Ulrich

•

•

2. regionální zahrádkářská výstava
Letos opět připravuje výbor výstavy regionální
zahrádkářskou výstavu v Teplicích nad Metují.
Bude se konat 1. – 3. září v hotelu Sokol a
přilehlých parcích s větší účastí vystavovatelů,
prodejců a bohatším doprovodným programem.
Obracíme se na všechny pěstitele a příznivce
přírody v naší oblasti, aby včas přemýšleli čím
přispějí k vysoké úrovni výstavy. Uvítáme
zapůjčení výpěstků květin, ovoce, zeleniny,
pokojových rostlin a pod., ale i různé vázy, ošatky
a obdobné výrobky. Součástí výstavy budou i
expozice všeho přírodního a máme zájem i o
exponáty související s přírodou i její ochranou.
Pamatujte prosím na tuto akci, ojedinělou v našem
okrese a až budete vyzváni mějte připraveny Vaše
příspěvky. Ukažme, že umíme.
Groh
Luděk,
ředitel výstavy
Každá zahrádka má svá zvířátka
Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu v Teplicích nad Metují v rámci příprav na
regionální výstavu vyhlašuje výtvarnou soutěž na
dané téma.
• soutěžit mohou děti ve dvou kategoriích:
1. kategorie - do 8 let
2. kategorie - nad 8 let
• obrázky mohou mít velikost A4, A3, na
druhé straně čitelně uveďte jméno dítěte
a jeho věk
• výtvarná technika je libovolná
malí výtvarníci se mohou zaměřit na vše, co na
zahrádce souvisí se životem zvířat, např.
pozorování a krmení ptáčků po celý rok, krásní a
zajímaví návštěvníci hmyzí říše jako jsou motýli
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•

nebo brouci, divoká zvířata /netopýři,
lasičky/ obývající různé zahradní přístřešky,
domácí miláčci - nejen psi a kočky, kteří
zpříjemňují pobyt na zahradě, život zvířat
pod zemí, atd. – fantazii ani smyslu pro
humor se meze nekladou.
obrázky budou vystaveny a vyhodnoceny
na regionální zahrádkářské výstavě
v Teplicích nad Metují konané koncem
srpna 2006, autoři vítězných prací budou
odměněni
soutěžní práce odevzdejte do 15. srpna
2006 paní Haně Zápotočné do městské
knihovny
TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST!!
***

SLAVILI JSME DEN DĚTÍ

V neděli ráno 21.5. jsme s obavami hleděli na
zamračenou oblohu. Ovšem sluníčko se na nás
usmálo a dětský den mohl začít. Tento rok jsme se
sešli v parku před naším stadionem. Nejdříve
děvčata z tanečního kroužku a aerobiku předvedla
svá vystoupení. Po nich pan kouzelník bavil svými
kouzly děti i mnohé rodiče. Kluci se hlavně těšili
na střelbu ze vzduchovky, na stanovišti pana
Miloše Řeháčka. O hudební program se staral
Tomáš Vybíral. Občerstvení zajišťovala restaurace
“Na hřišti”.
Děkujeme všem sponzorům: Městu Teplice nad
Metují – za finanční pomoc a úklid parku, Sdružení
rodičů, p. Kohlovi, p. Kubečkové – Potraviny,
manželům Vodehnalovým – Potraviny, p. Šubíkové
– lékárna, firmě Granit Lipnice a samozřejmě
všem, kteří se organizačně na pořádání dětského
dne podíleli.
Za ASPV TJ Slavoj Libuše
Hažmuková
KINDERIÁDA

Již potřetí jsme se rozjeli soutěžit do našeho
krajského města na Kinderiádu – zábavnou
atletikou, kterou pořádá firma Ferrero a odbornou
garanci nad Projektem drží Český atletický svaz.
Děti se takto mohou seznámit s atletikou a
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atmosférou opravdových závodů. Po loňském
velkém úspěchu, kdy jsme se dostali do
celostátního kola v Praze, jsme chtěli opět podat
dobré výkony. Letos se zde za velmi chladného a
deštivého počasí sešlo 31 družstev z celého našeho
kraje.
Nás reprezentovali: Jan Hampl, Kamila
Otradovská, Petr Kleiner, Michaela Řezníčková,
Nikola Burešová, Martin Brádle, Michael Moravec
a Nikola Otradovská. Děti se snažily, ale přední
místa jsme letos bohužel neobhájili. Přesto dětem
děkujeme za reprezentaci naší školy na krajském
zápolení.
Za ZŠ Libuše
Hažmuková
KNIŽNÍ NOVINKY - VÝBĚR
Pilous Vlastimil: Východočeské hory od Jizery po
Tichou Orlici (Východní Čechy, a pro nás
především Broumovská vrchovina, tak jak je ještě
někdy neznáme. Publikace se liší od rize
turistických také spíše poeticky působivými než
popisnými fotografiemi.)
Haman Aleš: Epizoda z 60.let – korespondence
Václava Havla a Aleše Fetterse (Náchodský
středoškolský
profesor
a
jeho
drobná
korespondence s Václavem Havlem. Komentář
Aleše Hamana přibližuje dobové okolnosti a
ovzduší snah o kritiku režimu, umožněnou
politickým uvolněním v 60.letech.)
Cornwellová Patricia: Stopa (Kay Scarpettová je
požádána hlavním soudním lékařem o pomoc při
objasňování záhadného úmrtí čtrnáctiletého
děvčete. Instituci, kterou kdysi budovala, nachází v
žalostném stavu, nový šéf je intrikánský alibista.
Prostě je třeba začít úplně znovu.)
Robertsová Nora: Modrý záliv (Úspěšný mladý
malíř se vrací po dlouhé době domů. Temné
tajemství, které léta skrýval, by teď mohlo ohrozit
jeho budoucnost i lásku.)
Petiška Eduard: O nejbohatším vrabci na světě (S
vrabčákem Rozcuchánkem nechce nikdo kamarádit,
protože je sobecký a nedělí se o zrníčka. Jakpak to
s ním dopadne? Bohatě ilustrováno Zdeňkem
Milerem.)
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*****************************************
********
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 10. června 2006 jsme v obřadní síni
Městského úřadu
v Teplicích nad Metují přivítali narozené občánky:
* Lukáše Tučka,
* Filipa Hrubého,
* Matyáše Ježka,
* Adama Pouznara,
* Marii Mrázovou,
* Terezu a Kristýnu Novotných.
Rodičům srdečně blahopřejeme.
*****************************************
********
Kultura v okolí:
Police nad Metují: Výstava fotografií Mirek Šmíd
(1.6. – 30.7. 2006), síň muzea v klášteře, výstava
otevřena každý den mimo pondělí 9-12 a 13 –
16.30 hodin.
Hronov:
Kamelot (koncert) 14.7. ve 21 hod., park , vstupné
80,-Kč
Promenádní koncert 16.7. v 15 hod. (Relax
Band),park
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Nové analyzátory v Oblastní nemocnici Náchod
a.s.
Dne 16.6.2006 byly v Oblastní nemocnici Náchod a.s.,
nemocnici Opočno, slavnostně uvedeny do provozu nové
analyzátory.
Potřeba nových analyzátorů vznikla počátkem roku 2006, kdy
došlo ke spojení Oblastní nemocnice Náchod a.s. s Opočenskou
nemocniční a,s. Oddělení laboratorní medicíny Oblastní nemocnice
Náchod a.s. pod vedením prim. MUDr. Josefa Hornycha se tak
rozšířilo o nové pracoviště – pracoviště klinické biochemie a
diagnostiky v nemocnici Opočno.
Bylo nutné řešit přístrojové vybavení laboratoře. Stávající
vybavení bylo zastaralé, byly používány rozdílné metody
s odlišnými výsledky, které nebyly srovnatelné s laboratořemi
náchodského regionu.
3 analyzátory v celkové hodnotě 6 mil. Kč byly do nemocnice
Opočno dodány v období únor – duben 2006 formou leasingu. Jedná
se o tyto analyzátory :
● COBAS Integra 400+ (ROCHE) – slouží pro biochemická
vyšetření
● MIDITRON M (ROCHE) – slouží pro chemickou analýzu
moče
● Immulite 2500 (DPC Czech) – imunoanalýza – slouží pro
vyšetření speciálními metodami
Před dodávkou analyzátorů došlo ke drobným stavebním
úpravám, byla instalována nová stanice na přípravu speciálně
upravené vody. Zavedení nového laboratorního informačního
systému umožnilo zásadní změny v organizaci provozu, zejména
zavedení čárového kódu pro identifikaci vzorků.

Celá akce vedla k urychlení provozu, výrazně se
snížila možnost záměny odebraných vzorků. Veškeré
výsledky laboratorních vyšetření se odesílají do
nemocničního informačního systému a jsou k dispozici
pro všechna zdravotnická zařízení Oblastní nemocnice
Náchod a.s. Vše usnadňuje a urychluje práci lékařů.
Ing. Josef Šimurda ředitel nemocnice,Oblastní nemocnice Náchod

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.
27.6. 2006
29.6. 2006
25.7. 2006
27.7. 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.*
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