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ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ číslo 1
Rooseveltova 15  549 57 Teplice nad Metují   (491) 581207, www.teplicenadmetuji.cz/ozveny
Wichtrejův příkop v teplických skalách.
Franz Wichtrei, z Kamence.
Kdo by je neznal, divoce romantické a krásné teplické skály.
Nejenom místní, ale i ostatní lidé z celého světa obdivují
tento zázrak přírody. V letních měsících se sem dostaví
mezinárodní publikum, tisíce návštěvníků z Berlína i z Prahy,
z Olomouce i z Brna a vůbec z celého Německa. Skalní
město navštívil již Göethe a musel být okouzlen, neboť si
svůj pobyt u nás prodloužil a u kováře vedle hotelu Astoria
(dnes Koruna) kde bydlel, si nechal čerstvě okovat koně a
opravit a prohlédnout cestovní kočár. Takovéto práce se tehdy
nedělaly někomu, kdo jenom projížděl okolo.
A tak tisíce cizích návštěvníků skal procházelo okolo
Spiskeho – později Zocherova domu, ve kterém se nacházela
i moje kolébka. Tento velmi starý dům byl k vidění i na
mnoha pohlednicích a rytinách. A já jsem byl hrdý na to, že
to byl také můj rodný dům. Po odsunu v roce 1945 jsem byl
zase hrdý na to, že když se mě někdo v Německu zeptal
odkud pocházím, mnozí říkali: „Ach Wekelsdorf (Teplice),
tam to znám, tam jsem byl v nádherných skalách, to je
nejhezčí část Vaši staré vlasti“. Někteří si vzpomněli i na
Skalní chrám a na skvělou akustiku při hře na flašinet, ale
také na flašinetáře Vinze Assmanna, mého souseda. Tyto
poznatky z cizími lidmi, ve mne probouzely vzpomínky na
již zapomenuté vyprávění mých rodičů a prarodičů, ale také
již dávno zemřelých sousedů, o skalách a o tamním životě
mých předků a spoluobčanů.
Jedna ze zajímavých informací vyprávěných „od úst
k ústům,“ je historka naší rodiny, o tajemné strži v teplických
skalách, tehdy nazývané: „Wichtrejův příkop“. Při cestě od
pensionu „Eldorado“ (dnes „Orlík“) do skal, bylo možné si
objednat placeného průvodce, který návštěvníky vedl okolo
našeho domu a dále k ozvěně. Zde se střílelo z kanonů, k
tomuto účelu upravených. Dále vedla cesta do skal okolo
raubířského hradu, který se nachází vpravo. Asi na této
úrovni šla již tehdy málo znatelná stezička dolů doleva,
k úzké divoké strži, která od pradávna nesla jméno naší
rodiny: Wichtrejův příkop. Protože tato část skal nebyla do
roku 1945 písemně zpracována, byla to ta tajemnější část naší
přírody. Proč strž nesla pojmenování Wichtrejův příkop,
nikdo nevěděl. Někteří se domnívali, že se tam někomu
z naší rodiny mohlo něco stát. Dle vyprávění i starých
sousedů, byli moji předci všichni vysocí, širokoramenní,
statní lidé a vyznačovali se mimořádnou lidskou silou. Tou
byl znám i můj otec, Laurenz Wichtrei. Naši drtičku na
obilí obsluhoval ručně a sám. U jiných to dělali 3 - 4 lidé!
Když mi bylo 8 roků, tak jsme spolu přitáhli vlastníma
rukama po silnici až od Broumova na voze, do kterého se
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normálně zapřahaly jenom krávy, těžkou mašinu, hoblovku.
Tehdy si lidé ze Stegreifen (dnešní Kamenec) povídali: „Ten
Laurenz se asi zbláznil“. Zemřel v roce 1954 v bývalé NDR,
ve svých 76 letech. Tři těžké mrtvice udolaly i tohoto
mimořádně silného člověka.
Dle vyprávění mého otce i dědy, byli moji předci sedláci,
dřevorubci, pálili uhlí v milířích a vyráběli šindele. Někteří
pamatovali ještě rytíře z hradu Střmenu a byli u nich i
částečně zaměstnáváni, jako žoldnéři. (Zřejmě jenom
v čase bojů). Od nepaměti se zde tradovalo, že loupeživí
rytíři uschovávali svoje naloupené cennosti právě ve
Wichtrejově příkopu. Tato divoká strž byla k tomu jako
stvořená. Nebyla daleko od hradu a rytíři ji mohli snadno
kontrolovat a hlídat. Později, jako vždy ve středověku vznikla i tady pověst, že jednou v roce na pašijovou neděli,
byly truhly s nakradenými poklady ve strži otevřeny a mohl si
každý vzít, co chtěl. A truhly hlídal, jeden již dávno zemřelý
Wichtrei. Každý rok jsme se tam s klukama ze Stegreifen
(z Kamence) vypravovali, ale nakonec nám to strach nikdy
nedovolil a odložili jsme to vždy o rok! Takže dodnes
nevíme, jak to vlastně s tím pokladem ve Wichtrejově strži,
doopravdy bylo!
Napsal: Franz Wichtrei z Wekelsdorfu - Stegreifen,
Spiskeho, později Zocherův dům.
Po roce 1945: Wiesbaden – Biebrich.
Přeložil, zkrátil a článek v češtině přizpůsobil: B. Sýkora.
Nezkrácený originál tohoto mimořádného článku z historie
Kamence, je u mne k disposici. Za podklady děkuji hajnému
v Teplicích n. M., panu Tomáši Milatovi.
Teplice nad Metují, 10.11.2012.
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Ordinace MUDr. Varcholové v Teplicích uzavřena
Již dlouho avizované ukončení pracoviště praktického lékaře
pro dospělé MUDr. Varcholové v budově mateřské školy se
stalo nenávratně skutečností. Paní doktorka mi první lednový
týden předala klíče od ordinace a vzhledem k tomu, že za
svého manžela, který se odstěhoval a koná praxi záchranáře
na Olomoucku, nesehnala náhradu, ruší teplickou ordinaci.
Všechny své pacienty bude obsluhovat v ordinaci
v Meziměstí.
Dovolím si na tomto místě vyjádřit lítost nad
nesplněným předsevzetím, že se pokusím vyjednat minimálně
jeden, nejlépe dopolední ordinační den, který by zajistil
alespoň částečnou obsluhu. Především pak pro starší
spoluobčany by tato služba postačovala pro pravidelné
prohlídky s možností předpisu receptů, odběrů krve a dalších
potřebných úkonů.
Vše co dnes zbylo ze Zocherova domu – foto: M. Bobek
Dodatek:
Tato strž je nám horolezcům známá. Nikdy neměla žádný
název a její staré jméno jsme do 29.10.2012 neznali! V
padesátých letech minulého století jsme strž používali jako
zkratku z Nového světa: Bludiště – Velký amfiteátr –
Ozvěna, kdy zde bylo lezení ještě povoleno. V posledních
letech je zde pobyt a jakákoliv činnost zakázána! Strž je
v současné době neprostupná. Po několika bouřkách do ní
shora napadaly nahoře vyvrácené stromy a velké balvany.
(Poznámka: B.Sýkora.).

Vážení spoluobčané,
se začátkem nového roku 2013 si dovolím několik
málo řádků s komentářem toho, co se kolem nás děje. Vězte,
že mne, stejně jako Vás, zaskočila zpráva o vyhlášení
amnestie prezidenta republiky, která nepochopitelně
omilostňuje nejenom nedbalostní „činy“, ale i společensky
závažné kauzy, kterými jsou např. miliardové trestné činy.
Není jiné cesty, jak těmto křivdám zabránit, než využít svého
občanského volebního práva a s rozvahou vyjádřit svůj názor
při volbách na všech úrovních. První a k tomuto tématu
nejzávažnější
příležitost
máme
již
v lednových
prezidentských volbách. Stejně důležitá, a v našem systému
parlamentní demokracie ještě důležitější, je volba do
parlamentu ČR, která nás čeká až v příštím roce. Je však třeba
si svůj názor připravovat již dnes, abychom všichni znali
odpověď na otázku koho volit.
Závěrem si dovolím popřát všem hlavně pevné
zdraví a optimistického ducha. Víra ve spravedlnost a
nepodlehnutí splínům je to, co je nadějí pro budoucí generace.
Ty si nezaslouží splácet lhostejnost svých předků. Pravda
vítězí, a protože to dnes zrovna tak nevypadá, pak je třeba
věřit, že se nacházíme v rozehraném utkání, kdy se i našim
přičiněním blížíme ke zvratu k lepšímu.
Milan Brandejs, Váš starosta
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Ordinační hodiny v Meziměstí:
Po: 7-13 a 14-18
Út: 7-12, 12:30 – 15:30 pro objednané, především pak na
preventivní prohlídky
St: 7-12
Čt: 7-13
Pá: 7-13.
Plánované návštěvy objednávejte na telefon. číslech:
491 582 394, 728 784 498.
Akutní případy budou vyřízeny přednostně po nahlášení u
zdravotní sestry.
Milan Brandejs, Váš starosta
MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 8/2012
O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU
SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ,
VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ
KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují se na svém zasedání
dne 10.12.2012 usnesením č. 24/14/2012 usneslo vydat na
základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s
ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
„vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Město Teplice nad Metují touto vyhláškou zavádí místní
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále
jen „poplatek“) na území města Teplice nad Metují.
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(2) Řízení o poplatku vykonává Městský úřad Teplice nad
Metují1) (dále jen „správce poplatku“) a v řízení ve věcech
poplatku postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
(dále jen „daňový řád“), není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o
místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoveno
jinak.
Čl. 2
Poplatník
(1) Poplatek platí2):
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt,
b) fyzická osoba, které byl podle zákona upravujícího pobyt
cizinců na území České
republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na
dobu delší než 90 dnů,
c) fyzická osoba, která podle zákona upravujícího pobyt
cizinců na území České republiky
pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší
3 měsíců,
d) fyzická osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana
podle zákona upravujícího azyl
nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího
dočasnou ochranu cizinců,
________________________________________________
1) § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
místních poplatcích“)
2) § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit
správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo
pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm.e) vyhlášky je povinen
ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené
k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li tato
stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem,
uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato
stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit
orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází,
a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud
nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt
nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede
poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna
stavba s bytem.

e) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke
stavbě určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více
osob, jsou povinny platit
poplatek společně a nerozdílně.

(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je
poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne,
kdy nastala4).

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit
jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo
bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce.
Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou
povinny městskému úřadu oznámit jméno, popřípadě jména,
příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 je povinen ohlásit správci
poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15
dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla,
případně doložit existenci skutečností zakládajících
osvobození.
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(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci
povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové
povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny
vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo
rodinnému domu.
(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území
členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu
Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo
Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce
v tuzemsku pro doručování3).

____________________________________________________________________________

3) § 14a odst. 1zákona o místních poplatcích
4) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
Čl. 4
Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku činí 600,- Kč a je tvořena:
a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 350,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je
stanovena na základě skutečných nákladů města
předchozího roku na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
Skutečné náklady za rok 2011 na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu činily: 1 011 434,- Kč a byly
rozúčtovány takto:
Náklady 1 011 434 : 1 992 (1 992 počet osob s pobytem na
území obce včetně staveb určených k individuální rekreaci,
bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba) = 508,- Kč. Z částky je stanovena sazba
poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) ve výši 350,- Kč.
(2) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny
vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo
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rodinného domu v průběhu kalendářního roku, se poplatek
platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních
měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním
roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je
pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto
měsíce5).
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. a) až d) je
splatný:
a) jednorázově a to nejpozději do 31.03. příslušného
kalendářního roku,
b) nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do
31.03. a do 30.06. příslušného
kalendářního roku.
(2) Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. e) je
splatný:
jednorázově a to nejpozději do 30.06. příslušného
kalendářního roku.
(3) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti
uvedeném v odst. 1, je poplatek
splatný nejpozději do
posledního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.
Čl. 6
Osvobození a úlevy
(1) Od poplatku se osvobozují:
a) poplatníci dle čl. 2 odst. 1 písm. a) s trvalým
pobytem v domově důchodců,
b) poplatníci dle čl. 2 odst. 1 písm. a) s nepřetržitým
pobytem mimo území ČR po celý kalendářní rok,
a to jen v případě, že byt nebo dům nepronajímají
osobě, která nemá v Teplicích nad Metují trvalý
pobyt,
c) poplatníci dle čl. 2 odst. 1 písm. f), kteří mají na
území města ve svém výlučném vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci a zároveň
jsou poplatníky dle čl. 2 odst. 1 písm. a),
___________________________________________
5) § 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích
d) třetí a další nezaopatřené dítě, které žije ve
společné domácnosti s nejméně dvěma
nezaopatřenými sourozenci.
(2) Úleva se poskytuje:
a) poplatníkům dle čl. 2 odst. 1 písm. a) umístěným
v sociálním, zdravotnickém a vězeňském zařízení,
trvá-li jejich pobyt déle než 3 po sobě následující
měsíce v příslušném kalendářním roce, platí poměrnou
část poplatku,
b) ve výši 180,- Kč poplatníkům dle čl. 2 odst. 1 písm.
a) od 70 let výše, včetně celého kalendářního roku, ve
kterém poplatník dovrší 70 let,
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c) ve výši 180,- Kč poplatníkům dle čl. 2 odst. 1 písm.
a), kteří studují a jsou přechodně ubytováni mimo
území města.
d) poplatníkům dle čl. 2 odst. 1 písm. a) se poskytuje
úleva ve výši 120,- Kč, pokud poplatek uhradí
jednorázově do 31.03. příslušného kalendářního roku.
(3) Nárok na osvobození a úlevy je třeba doložit. Úlevy dle
odst. 2 se nesčítají.
Čl. 7
Navýšení poplatku
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve
správné výši, vyměří mu městský úřad poplatek platebním
výměrem nebo hromadným předpisným seznamem6).
(2) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část
těchto poplatků může městský úřad zvýšit až na trojnásobek;
toto zvýšení je příslušenstvím poplatku7).
Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek
nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a
jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný
zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako
poplatník.
(2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný
zástupce, vyměří městský úřad poplatek jednomu z nich.
Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 7/2011 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vydaná dne 21.11.2011 s účinností od 01.01.2012.
(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této
vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
______________________________________________
6) § 11 odst. 1zákona o místních poplatcích
7) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 01.01.2013.
Milan Brandejs, starosta
Mgr.Radim Války, místostarosta

HODNOCENÍ ČINNOSTI ČČK MO v Teplicích
nad Metují v roce 2012.
14.1. Dřevorubecké závody v Adršpachu – zdrav. dozor
Bornová, Šubíková.
11.2. Slalom na lyžích v Teplicích nad Metují – děti. Zdrav.
dozor Bornová, Poláková.
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24.2. Teplický ProPadák – slalom na lyžích dospělí. Zdrav.
dozor Šubíková.
25.2. Pořadatel SNOW – slalom na lyžích dospělí. Zdrav.
dozor Čorejová
16.3. Valné shromáždění ČČK MO v Teplicích n.M.
15.4. Aprílová osmička – závody horských kol. Zdrav. dozor
Čorejová, Poláková, Šilhánová. Úrazy: zlomený kotník,
naražené rameno.
27.5. Dětský den – zdrav. dozor a výpomoc při dětských
soutěžích - zdrav. dozor Šubíková
30.5. Pohárový závod silničních kol - zdrav. dozor Šubíková,
Klimešová (není členka ČČK). Úrazy: přeražená spodní
čelist.
3.6. Rallye Sudety silniční cyklistický maraton – zdrav. dozor
Klennerová, Šilhánová, Šubíková. Úrazy: tržné rány a
odřeniny v obličeji, naražené stehno, odřené a naražené
koleno a bok, tržná rána loket.
21.6. Oblastní studijní středisko mladých zdravotníků OS
ČČK Náchod, figurant a rozhodčí – Klennerová, Špimrová.
5.-7.7. MTB TRILOGY Broumovsko. Etapový závod
horských kol - zdrav.dozor Šilhánová
22.-27.7. SUDETY CHALENGE etapový závod horských
kol – zdrav. dozor Šilhánová.
11.8. Bike confest v Polici n.M. – cyklistické závody – zdrav.
dozor Šilhánová.
23.-26.8. Mezinárodní horolezecký filmový festival – zdrav.
dozor Šilhánová, Hažmuková (není člen ČČK). Úrazy:
odřeniny, spáleniny, zlomené předloktí .
8.9. RALLYE SUDETY 18. ročník závodů horských kol –
zdrav. dozor Šilhánová, Šubíková a zdravotnice ČČK
Jaroměř. Úrazy: odřeniny, tržné rány, naražený hrudník.
13.9. Přednáška Dr. Šubíkové v Klubu seniorů v Adršpachu
(Inkontinence- příčina, pomůcky, výživa seniorů – obecně,
při nemoci, po operaci, křečové žíly – prevence, léčba.
25.10. Přednáška Dr. Šubíkové v Klubu seniorů v Teplicích
n.M. (chřipka- historie, příznaky, léčba, komplikace,
prevence- očkování, imunita).
V roce 2012 jsme nasbírali a odeslali 3,5 kg sušených
léčivých rostlin (květ černého bezu, kontryhel nať a květ
lípy).
Zprávu zpracovala RNDr. Šubíková Jaroslava, předsedkyně
ČČK MO Teplice n.M.

PODĚKOVÁNÍ



Děkujeme všem přátelům a spoluobčanům za
projevenou soustrast, květinové dary a účast při
rozloučení s naším milovaným manželem a tatínkem
panem Jiřím Kotyzou.
Děkujeme.
Manželka a dcery.
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ZÁPIS ŽÁKŮ
DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V TEPLICÍCH NAD METUJÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2013 – 2014
Ředitelství Základní školy a Mateřské školy
v Teplicích nad Metují upozorňuje rodiče dětí narozených
v době od 1. září 2006 do 31. srpna 2007 a dětí,
kterým byl odložen začátek školní docházky o 1 rok,
na povinnost zápisu do 1. třídy základní školy.
Zápis se bude konat v budově základní školy,
Rooseveltova 106,
Teplice nad Metují

ve středu 6. 2. 2013 od 13.30 do 17 hodin
a ve čtvrtek 7.2.2013 od 13.30 do 17.hodin.
Informace pro rodiče: V případě vyššího počtu žáku budou
otevřeny dvě třídy.

K zápisu se dostaví děti v doprovodu
jednoho z rodičů nebo zákonného
zástupce.
Vezměte s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Mgr. Radim Války, ředitel školy

Informace k zápisu do 1. třídy pro rok
2013/2014
Zápis dětí do první třídy se koná v Základní škole Teplicích
nad Metují ve středu 6.2.2013 a ve čtvrtek 7.2.2013 vždy od
13,30 hodin. Prosím rodiče, aby se informovali v mateřských
školách o časovém harmonogramu pro zápis.
Zápis proběhne ve třídách prvního stupně
s možností
využití interaktivních tabulí a pomůcek. Rodičům a dětem
nabízíme v tyto dny prohlídku tříd na prvním stupni a jejich
vybavení.
V případě vyššího počtu zapsaných dětí otevřeme dvě první
třídy (v souladu se školským zákonem). Podrobnější
informace získají rodiče při zápisu.
Mgr. Radim Války, ředitel školy

Silvestrovský vejšlap
Tradičně na Silvestra jsme se opět sešli,abychom se prošli a
pobavili při plnění „pohádkových“ úkolů.
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Tentokrát jsme se vydali směrem na Horní Teplice, trasa byla
vhodná pro malé i velké, takže jsme byli rádi, že se k nám
přidali rodiče s malými dětmi i senioři. Počasí nám přálo a
tak jsme zdrávi doputovali až do cíle - restaurace Kamínek.
Děti zde čekala přesladká odměna – pohár a nám přišla vhod
teplá polévka. Rozcházeli jsme s přáním pevného zdraví
v novém roce, které přejeme i všem obyvatelům Teplic nad
Metují. Děkujeme Městu za finanční příspěvek a manželům
Ilce a Jirkovi Novotným za přípravu této akce.
Za ASPV Líba Hažmuková
a za všechny:
Silvestrovský vejšlap
Bylo bláto, byl i led,
ale vešlap se nám „poved“.
Sluníčko nám k tomu svítilo,
pochodování i s úkoly se všem líbilo.

p. Tůmové a p. Winterové. Během celého dne panovala při
vyrábění příjemná vánoční atmosféra, za kterou děkuji všem
zúčastněným.
Čas letí a my se ani nenadějeme a bude tu jaro a s ním i
Velikonoční výstava, která letos začne již 4. března. Kdo by
měl chuť se na ní podílet a ukázat něco ze svého umění, má
příležitost. My budeme rády za jakýkoliv příspěvek.
Za IC Teplice nad Metují Klára Borůvková

Ohlédnutí za Vánoční výstavou

Zpráva o činnosti Klubu seniorů v Teplicích
nad Metují v roce 2012.

Jako již tradičně se v průběhu prosince uskutečnila v našem
informačním centru vánoční výstava. Pod názvem výstavy
Kouzlo vánočních pohlednic mohli návštěvníci shlédnout
pohlednice se zimní a vánoční tématikou, které posbíraly a
poté naaranžovaly K. Thérová a L. Hažmuková. Za jejich
přispění něčím novým, bych jim velice ráda poděkovala.
Další dík patří všem šikovným občanům Teplic, kteří nám po
výzvě uveřejněné v listopadových Teplických ozvěnách,
nosili k vystavení své výrobky. Kdo výstavu navštívil, jistě
mi dá za pravdu, že bylo co prohlížet. Jako vždy jsme zde
vystavovali koberečky, perníčky, betlémy, výrobky z pedigu,
výrobky z MŠ, ZŠ a praktické školy. Nově nám pak přibyly
perníkové chaloupky, které sklízely velký úspěch, práce
klientů z Domova Dolní zámek, ukázka krásně nazdobeného
cukroví, ručně vyráběné náušnice, dřevěné stromečky, nebo
třeba háčkované čepice a šály.

Kdo chtěl, mohl se k nám připojit v sobotu 15. prosince na
vánočních dílnách. Letos se sešlo asi 12 maminek s dětmi,
které si vyzkoušely práci s ovčí vlnou, ozdobily perníčky,
vyrobily si ozdobičky na stromeček, vánoční přáníčka, nebo
skládané papírové koule. Za upečení perníčku pro děti děkuji
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SEMINÁŘ V MATEŘSKÉ ŠKOLCE
12. prosince 2012 v podvečer proběhl v Mateřské školce
v Teplicích n.M. seminář na téma: „ Jak svou komunikací
ovlivňujeme chování dětí“. Přednášela Ing. Taťána Blažková
– poradce pro komunikaci. Seminář se maminkám moc líbil a
děkuji také p. Heleně Šikutové za zprostředkování.
Za kolektiv maminek Z. Bornová.

1.3. Mgr. L. Šikut a Mgr. M. Mráz – Poustevna známá a
neznámá, historie a záhady tohoto objektu, přednáška
s promítáním i o kostelu P. Marie Pomocné na Kamenci.
15.3. PHDr. M. Moravcová – seznámení s historií o zámku
v Náchodě a v Ratibořicích.
16.5. Zdravotní pomůcky předvedené firmou „Spektrum“matrace, polštáře, deky, ortopedické podložky.
23.5. Výlet do Polska: Evropská barokní perla, tak jmenují
Krzeszőw znalci kultury a umění z celého světa. Oranžerie ve
Walbrzychu je nejstarší zimní zahradou v Polsku. Chelmsko
Šlaskie – dřevěné tkalcovské domky.
7.6. Proběhlo setkání seniorů s dětmi v prostorách MŠ, kde
byl v tělocvičně připraven krásný bohatý program
s pohoštěním.
28.6. Slavnostní posezení před prázdninami všech členů v
„Restaurantu Vojtěch“.
10.10. Podzimní výlet: Mlýn „Dřevíček“ u Stárkova, funkční
mlýn z třicátých let dvacátého století. Kudowa Zdrój –
tržnice.
25.10. RNDr. J. Šubíková – přednáška o zdravotních
problémech při nachlazení, chřipce apod.
22.11. Knihovnice B. Blažková nás seznámila s knížkou o
příběhu „Suchodolské kapličky“ dle publikace Ireny Jirků.
6.12. Na předposledním setkání jsme pozvali děti z MŠ, které
nám předvedly pohádku, zatančily, zazpívaly k vánočním
svátkům a věnovaly nám dárek – stromečky. Děkujeme dětem
a p. učitelkám.
20.12. Na ukončení roku 2012 bylo slavnostní posezení
s vánoční výzdobou a pohoštěním.
Děkujeme Městu Teplice nad Metují a infocentru za
spolupráci s naší organizací a přejeme v roce 2013 hodně
zdraví a osobní pohody.
Za klub seniorů A. Jirmannová a H. Klennerová
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ŠKOLA
VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU

Dne 11.12. 2012 se jako každoročně v tělocvičně základní
školy konal tradiční vánoční turnaj ve stolním tenisu.
Chlapci i děvčata byli rozděleni do dvou skupin.V první
kategorii žáků 6.a 7. ročníku bojovalo ve 45 zápasech 10
účastníků systémem každý s každým /rozhodčí p. uč. Ulrych/.
Výsledky: 1.místo J. Bartoníček 6.tř., 2. místo D. Kretschmer
7. tř., 3. místo T. Řeháček 7.tř.
Druhá kategorie žáků 8. a 9.ročníku byla vzhledem k vyššímu
počtu soutěžících odehrána vyřazovacím systémem /rozhodčí
p. uč. Karlík/. Patnáct mladých sportovců vybojovalo ve 25
zápasech následující pořadí: 1. místo D. Kretschmer 9.tř. , 2.
místo J. Kalaš 8.tř. , 3. místo A. Habart 9.tř.
Z putovního poháru se nakonec radoval Dominik Kretschmer
z 9. třídy, který vyhrál dramatické střetnutí vítězů obou
kategorií.
Vydařenou akci uzavřelo následující den v přednáškovém
sále základní školy slavnostní vyhlášení výsledků spojené
s předáním diplomů a věcných cen.
Za ZŠ Jiří Karlík

Vánoční dílny a jarmark 2012
Těšení se na Vánoce si děti, jako již tradičně v posledních
letech, zpříjemnily vánočními dílnami a jarmarkem.
Vánoční dílny proběhly v úterý 18. prosince. Děti mohly
tvořit, péct cukroví či zdobit perníčky. Všechny výrobky dětí
byly určeny na jarmark, který se konal hned druhý den.
Dopoledne se ještě učilo, potom následovala příprava, třídy a
chodby se zdobily na jarmark, který je určen pro rodiče žáků
a širokou veřejnost.
Návštěvníci shlédli a mohli si zakoupit spoustu krásných a
nápaditých výrobků, ochutnat cukroví, dát si v klidu kávu, čaj
i míchané nápoje, zakousnout sendvič, párek v rohlíku či
vafli.
Ti tvořiví mohli vyrobit kytičky z organzy, obrázek technikou
enkaustika, mýdlo či ozdobit polystyrénovou kouličku
mašličkami, vánoční aranžmá z přírodnin na stůl a bambulky
z vlny.
V 15 hodin si všichni mohli zazpívat na schodech vánoční
písničky a koledy a v 16 hodin v přednáškovém sále
zhlédnout operu „Budulínek“, kterou nastudovala se žáky II.
třídy paní učitelka Magda Kalašová s hudebním doprovodem
pana učitele Milana Ulricha a žáků Kateřiny Pfeiferové a
Jáchyma Kalaše.
Děti se snažily být dobrými hostiteli a musím říci, že se jim to
docela podařilo.
Věříme, že se obě akce vydařily ke spokojenosti všech
zúčastněných a samozřejmě děkujeme všem, kteří nám
pomohli (paní Věře Prokopové, slečně Ivaně Malíkové, paní
Kateřině Therové a paní Martině Svědíkové) .
Dana Švecová

Myslivecké sdružení SKÁLY Teplice nad Metují
děkuje všem dětem, které se zúčastnily sběru
kaštanů pro zimní přikrmování lesní zvěře.
Předseda MS Petr Metelka
Florbal ve škole
Už druhým rokem chodí žáci z prvního stupně do
florbalového kroužku. V letošním roce chodí i žáci ze 6.
třídy.
V listopadu se tito žáci zúčastnili turnaje v Novém Městě nad
Metují. Byl to turnaj, pořádaný florbalovou asociací ČR a
naši si nevedli špatně.
V prosinci jsme uspořádali turnaj ve sportcentru pro mladší a
starší žáky. V každé kategorii se zúčastnila čtyři družstva,
dokonce i jedno dívčí.
Vítězem starší kategorie se stalo družstvo žáků 7. třídy,
vítězem mladší kategorie bylo družstvo složené převážně
z žáků 5. třídy.
Radim Války
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Stromolezectví
Stromy jsou součástí našeho života od nepaměti.
Znamenají pro nás důležitou, nepostradatelnou, ale tak
samozřejmou kulisu, že je snad ani nevnímáme.
A přitom stačí jen tak málo, jako například vykácet část
stromořadí podél cesty, kterou denně jezdíme autem a už se
jaksi necítíme.
Je to, jako bychom se ocitli někde jinde. Známé zatáčky se
náhle zrádně zalamují, rovinky jsou jaksi delší a cesta nám
připadá nějaká moc úzká. A stačilo tak málo: jen z těch
známých kulis odebrat pár stromů.
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Máme štěstí, že žijeme v době,která nás na každém kroku
obklopuje úžasnými velikány starými stovky let. Je plná
nových, svěžích stromů, jež jsou součástí každého
dostavěného domu, montážní haly, parkoviště, sídliště.
A právě proto, abychom si mohli pohled na toto široké
spektrum stromů náležitě a v klidu vychutnat, je tu obor
zvaný arboristika, neboli péče o stromy, který bych Vám
chtěl přiblížit.
Snad každý z nás se už někde v parku, na ulici, či jinde
setkal s tím, že ze stromů visí barevná lana, něco většinou
také velmi barevně vyvedeného se pohybuje v koruně, něco
neméně barevného se pohybuje pod stromem a chytá to větve
padající shora.
Tak to jsou arboristé.
Arborista je v podstatě takový zahradník pracující na
zahrádce zvané strom a stará se o to, aby byla pěkná, čistá,
uklizená, bezpečná a zdravá, bez škůdců a chorob.
Rád bych Vám v další části prozradil odpovědi na otázky,
které nám nejčastěji pokládáte, tak, abyste si udělali přesnější
obrázek o naší práci.
Otázka první: „Jak se na strom vůbec dostanete?“
Pokud přijdeme k menšímu stromu, samozřejmě použijeme
žebřík. V případě, že už by to ze žebříku nešlo, vybalí
stromolezec ze své pracovní tašky tenké, padesátimetrové
nahazovací lanko a na jeden konec uváže pomocí uzlu
nahazovací váček.
Stoupne si pod stromem na vhodné místo a snaží se ručně,
nebo za pomocí praku vyhodit lanko s váčkem, aby obloukem
přeletělo korunu stromu. Pokud se mu to podaří tak, aby
lanko vedlo přes vhodné rozvětvení v horní partii koruny
stromu, naváže na jeden jeho konec výstupové lano, přetáhne
ho přes rozvětvení zpátky k sobě a uváže jeden konec k patě
stromu.
Druhý, volný konec použije k výstupu do koruny stromu.
Otázka druhá: „Jak po laně?“
K pohybu po výstupovém laně se používá celá řada
stoupacích blokantů. Jedna z variant, které používáme i my je
kombinace tří blokantů:
1. Ruční stoupací blokant, známý pod obchodním
názvem Jumar.
2. Prsní blokant připevněný karabinou a popruhem
k sedacímu úvazku.
3. Nožní blokant, tzv.Pantin, upevněný za pomoci
řemínku k vnitřní straně boty v oblasti kotníku.
Otázka třetí: „Co děláte dál, pokud jste v koruně?“
Po dosažení nejvyššího bodu na výstupovém laně, se
stromolezec v koruně zajistí ke kmeni stromu kmenovou
smyčkou. Jedná se o lano opatřené na jednom konci
karabinou a na druhém opět blokantem. Už jsem se zmínil o
sedacím úvazku. Jde o podobnou bezpečnostní pomůcku,
jakou používají horolezci, jen upravenou pro práci. Hlavní
rozdíl mezi naším pracovním úvazkem a horolezeckým je
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v tom, že úvazek určený k práci je po stranách opatřen
kovovými kroužky, které slouží k upevnění kmenové smyčky.
Pokud stromolezec dosáhne po velkém úsilí tohoto
okamžiku, může si oddechnout, protože právě absolvoval
cestu na pracoviště. No a může začít pracovat. Ale o tom až
v příštích kapitolách, v kterých si něco řekneme o samotné
práci v koruně, o technologických postupech při řezu stromů,
o kácení stromů lanovou technikou a poradím Vám, jak
odstranit pařez.
Bc. Petr Potocký
Článek pro vás připravily Okrasné zahrady arboristika
s.r.o. , mob.: 606 080 802, www.arboristika.com

ODPADY – Nápojové kartony
Vážení a milí čtenáři,
nápojové kartony, které jsou známé i jako tetrapaky jsou
krabice na mléko, džusy, víno a jiné potraviny. Nápojové
kartony jsou ze sedmdesáti procent tvořeny vysoce kvalitním
papírem, který obalu dodává potřebnou tuhost, a dalšími
vrstvami, jako jsou polyetylenové fólie, případně hliníková
fólie, které zajišťují nepropustnost obalu vůči kapalinám,
plynům, nebo UV záření. Takto vrstveným obalům se říká
kompozitní, nebo také kombinované obaly. Právě proto, že
jsou tyto krabice vyráběny z velmi kvalitního papíru, jsou
cennou surovinou pro výrobu kvalitního recyklovaného
papíru. Proto se již od roku 2003 na různým místech ČR
sbírají, dotřiďují a zpracovávají.
Použité nápojové kartony v domácnosti je dobré vypláchnout
velmi malým množstvím vody a nechat okapat, tak zabráníte
případnému vzniku zápachu a můžete je tak doma neomezeně
dlouhou dobu skladovat. Pak je již stačí odložit na správné
místo. Symbolem pro sběr nápojových kartonů jsou oranžové
samolepky, které označují nádobu, do které je možné
nápojové kartony odložit. Obce mají několik možností, jak
nápojové kartony sbírat. Jednak je možné nádoby sbírat do
samostatných nádob a kontejnerů, jako například v Praze,
Liberci, či Olomouci, nebo do již stávajících kontejnerů na
papír, nebo na plasty. Tuto variantu zvolilo i město Vysoké
Mýto, která je z hlediska provozních nákladů nejlevnější.
V takovém případě se jen na kontejner s plasty nalepí
oranžová samolepka, a nápojové kartony se mohou sbírat do
jedné nádoby společně s plastovými obaly. Obsah barevných
kontejnerů se totiž v každém případě musí ještě dotřídit na
dotřiďovací lince, kde se musí zbavit nečistot, roztřídit na
jednotlivé druhy a slisovat, a teprve potom je možné je předat
k recyklaci. V případě Vysokého Mýta se tak z obsahu
žlutého kontejneru vytřídí jedna hromádka navíc – nápojové
kartony. Nápojové kartony je možné sbírat i do plastových
pytlů, tato metoda je vhodná hlavně do zástavby s rodinnými
domy.
Vytříděné a slisované nápojové kartony se převážejí do
papíren, kde se rozvlákňují stejně jako sběrový papír. Takto
se získá velmi dlouhé papírenské vlákno a výmět, tvořený
polyetylenem a někdy i hliníkem, který je možné dále
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zpracovávat, buď na nové výrobky, nebo na jednotlivé
suroviny, nebo se po důkladném vysušení mohou použít pro
výrobu energie. V naší republice nápojové kartony
zpracovávají papírny ve Větřní. Druhou variantu pro
recyklaci nápojových kartonů je výroba stavebních desek. Při
tom se nápojové kartony nadrtí na malé kousky, rozprostřou
se do formy a při teplotách přes 200°C se lisují. Roztavený
polyetylen funguje jako pojidlo, které celou desku pevně
spojí. Výsledný materiál se používá podobně jako
sádrokarton, ale vyrábějí se z něj i tepelně izolační panely, ze
kterých se staví celé domy. V Česku už jich stojí několik
desítek a staví se nové. Celý systém provozuje společnost
Flexibuild z Brna, ale jedná se o technologii již vyzkoušenou
a fungující. V jiných zemích se do desek přidávají další
plnidla a pak slouží k výrobě nábytku, školních lavic a dalších
výrobků.

kteří založili náchodskou firmu Vella. Téma se věnuje konci světa,
který jsme (opět) zdárně přežili. Do Zpovědnice usedl herec a režisér
Braňo Holiček, kterého znáte jako Honzu Dvořáka ze seriálu
Vyprávěj. Profil vám představí Novoměstskou filharmonii, Příběh
přiblíží spisovatelku Astrid Lindgrenovou a Servis nabídne kulturní
události roku 2013. Ani v novém roce samozřejmě nechybí přehled
akcí. V něm najdete i představení Hra o manželství s Chantal
Poullain a Jiřím Schmitzerem, které v rámci kulturní sezóny
Náchodský Swing uvádí můžete vidět už 30. ledna v Kolárově
divadle v Polici nad Metují.
Pěkné počtení a spokojenost v roce 2013 přeje Hana Stoklasová

U nás v Teplicích nad Metují se nápojové kartony
dávají do žlutých kontejnerů na plasty.

Pronajmu byt 2+1, 65m2 v Horním Adršpachu.V
případě zájmu volejte 605519010.
První Swing roku 2013 přináší Jedenáctku statečných
První vydání Náchodského Swingu roku 2013 je na odběrných
místech. V lednovém čísle a v dalších deseti letošních vydáních vás
čeká nový typ rozhovoru. Na místě Osobnosti Swingu se na čas usadí
Jedenáctka statečných. V Tématu se dočtete o konci světa, v Příběhu
zavzpomínáte na Astrid Lindgrenovou a Servis nabídne kulturní
události roku 2013.
Aktuální vydání časopisu Náchodský Swing přináší čtenářům
novinku. V lednovém čísle se setkáte s novým rozhovorem.
Osobnost Swingu v roce 2013 nahradí Jedenáctka statečných. Ta
vám zprostředkuje svět podnikatelů, kteří za svůj úspěch vděčí
vlastní práci a píli. Jako první se představí Petr Huček a Ivan Žák,
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Sdružení dobrovolných hasičů v Adršpachu
Vás srdečně zve na

který se koná v sobotu dne 9.2.2013 od 20.oo hod
v jídelně
Adršpach
k tanci a poslechu hraje

FONTÁNA
Vstupné 80,- Kč
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