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ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ

Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují, tel.: +420 491 581 207
Projekt „Nejsme lenoši“ byl úspěšný
Ve školním roce 2013/14 získala Střední škola hotelnictví a
společného
stravování
Teplice
nad
Metují
od
Královéhradeckého kraje dotaci ve výši 14 000 Kč na projekt
s názvem „Nejsme lenoši". Ten si kladl za cíl poskytnout
celoroční nabídku pravidelných mimoškolních aktivit žákům
v Domově mládeže, ale také těm dojíždějícím.
"Zájemcům jsme nabídli pravidelné aktivity ve dvou oblastech
– sportovní a výtvarné. Sportovní kroužky jsme zaměřili na
florbal, tenis a stolní tenis. Výtvarné se zase týkaly
rukodělných prací s použitím různých materiálů. Ke
sportovním účelům jsme zakoupili například kompletní
výstroj pro brankáře florbalu, pak také tenisové rakety a
míčky, sady na stolní tenis, badminton a soft tenis", říká
zástupkyně Ing. Renáta Vajsarová. Cíl byl jediný - docílit
zlepšování fyzické kondice žáků, jejich obratnosti, odolnosti a
kolektivní odpovědnosti. Prostě naučit mládež trávit volný čas
smysluplně. Žáci pod vedením vychovatelů DM využívali
sportovišť v areálu školy, ale také sportovní halu v Teplicích
nad Metují. Se zájmem se pravidelně účastnili všech
sportovních klání, kde vládla ta pravá sportovní atmosféra.
"Výtvarný kroužek probíhal v prostorách DM a žáci si zde
vyzkoušeli různé techniky - malování na sklo a na zeď,
vyráběli si vlastní nástěnky za použití různých druhů výzdoby,
seznámili se se základy drátkování, vytvářeli ozdoby a šperky
z korálků či jiných materiálů.

Další činnost byla zaměřena na výjezdní akce. Tak například
v rámci projektu žáci vyrazili do plaveckého bazénu
v Trutnově nebo na cestopisnou výstavu v Polici nad Metují,"
poukazuje na další volnočasové aktivity vychovatel Pavel
Fiedler. Projekt se setkal s velkým zájmem žáků. A to vedlo k
myšlence, že tímto směrem škola půjde i nadále. A proto se
v projektu bude pokračovat i v následujícím období. V rámci
možností se aktivity rozšíří. "Naší snahou bude do dění zapojit
ještě více žáků. Věříme, že se nám to podaří," uzavírá
vychovatel Fiedler.
Vlasta Drobná, SŠHSS Teplice nad Metují

Zpravodaj města Teplice nad Metují

číslo 7,8

www.teplicenadmetuji.cz/ozveny
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Usnesení č. 03/22/2014
Účetní závěrku PO ZŠ a MŠ Teplice nad Metují sestavenou
k 31.12. 2013.
Usnesení č. 04/22/2014
Změny rozpočtu v dubnu 2014 o 66.000 Kč dle rozpočtového
opatření č. 04/2014.
Usnesení č. 05/22/2014
Změny rozpočtu v květnu 2014 o 230.000 Kč dle
rozpočtového opatření č. 05/2014.
Usnesení č. 06/22/2014
Změny rozpočtu v červnu 2014 o 3.072.000 Kč dle
rozpočtového opatření č. 06/2014.
Usnesení č. 07/22/2014
Uzavření smlouvy č. 12136694 o poskytnutí podpory ze SFŽP
ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na
projekt „Sběrný dvůr – Teplice nad Metují“.
Usnesení č. 08/22/2014
Uzavření smlouvy o přezkoumání hospodaření města Teplice
nad Metují s firmou c.k. audit, s.r.o., Rychnov nad Kněžnou,
Komenského 41.
Usnesení č. 09/22/2014
Uzavření rámcové smlouvy o spolupráci č. RS 1416610132 a
jejího dodatku č. AD 1416610133 na administraci žádosti o
dotaci na akci Cyklostezka Teplice nad Metují – Bučnice
s firmou Profesionálové, a.s., Hradec Králové.
Usnesení č. 10/22/2014
Poskytnou finanční příspěvek ve výši 2.000 Kč pro
Záchrannou stanici pro handicapovaná zvířata v Jaroměři.
Usnesení č. 11/22/2014
Poskytnout finanční příspěvek ve výši 3.000 Kč o.s.
BABYBOX a nadačnímu fondu pro odložené děti STATIM.
Usnesení č. 12/22/2014
Ceník vstupného služeb městského koupaliště Teplice nad
Metují od sezóny 2014.
Usnesení č. 13/22/2014
Prodej p.č. 224/8, ostatní plocha, 77 m2, k.ú. Lachov
oddělené GP 84-64/2014 manželům V. a L. W., bytem Lachov
81, za cenu kupní 6.620 Kč.
Usnesení č. 14/22/2014
Prodej p.č. 834, 1.186 m2, trvalý travní porost, k.ú. Horní
Teplice manželům E. a J. S., bytem Moravcova 875, Kolín za
cenu kupní 61.300 Kč.
Usnesení č. 15/22/2014
Schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o prodeji části
p.č. 599/2, k.ú. Horní Teplice s Bc. J. L., bytem Teplice nad
Metují, Palackého 92 a určuje cenu kupní pro zastavěnou
plochu na 150 Kč za 1 m2 a ostatní plochu za 60 Kč za 1m2.
Platnost smlouvy je do 31.12.2018 a podmínkou pro prodej
pozemku bude právoplatné kolaudační rozhodnutí stavěného
rodinného domu.
Usnesení č. 16/22/2014
Schvaluje prodej p.č. 1048 GP, 1.144 m2, k.ú. Zdoňov
manželům Ing. M. a H. D., bytem Nad Bertramkou 1, Praha 5
za cenu kupní 70.640 Kč.
Usnesení č. 17/22/2014
Schvaluje v rámci svého předkupního práva prodej staveb,
které jsou umístěny na pozemcích ve vlastnictví města Teplice
nad Metují st.p.č. 103/2, st.p.č. 102 a p.č. 175/15, k.ú. Dědov,
zapsány na LV 10001.
Usnesení č. 18/22/2014
Nabytí p.č. 403/4, trvalý travní porost, 338 m2, k.ú. Teplice
nad Metují, odměřený GP č. 337-88/2014, odkupem od
manželů U. za cenu 10.140 Kč.
Usnesení č. 19/22/2014

Vlčí roklí po nových povalových chodnících
V červnu 2014 byly dle plánu dokončeny opravy
dřevěných chodníků na žluté turistické trase ve Vlčí rokli v
národní přírodní rezervaci v Adršpašsko-teplické skály.
Návštěvníci tak mohou znovu projít z Teplických do
Adršpašských skal soutěskou Vlčí rokle přes rašeliniště a
skalní hřeben k Adršpašskému jezírku.
Procházka po hranici skalních měst Adršpašských a
Teplických skal zavede návštěvníka národní přírodní
rezervace do vlhkého a chladného skalnatého údolí, známého
pod jménem Vlčí rokle. Veden žlutou turistickou značkou
v úseku od zastavení u Sedmi schodů přes rašeliniště k
Adršpašskému jezírku si všímavý návštěvník vychutná nejen
nevšední pohledy vzhůru na skalní útvary, ale i pohodlnou
chůzi po nově opravených dřevěných chodnících. Tzv.
povalové chodníky nahradily dožilé a místy neschůdné staré
dřevěné lávky. Kvůli jejich havarijnímu stavu musela Správa
CHKO Broumovsko v roce 2012 stezku uzavřít.
Údolí Vlčí rokle patří mezi nejcennější území národní
přírodní rezervace se zachovalými bezlesými rašeliništi.
Charakteristické jsou zde chladné inverzní polohy s dlouho
vytrvávající sněhovou pokrývkou. Z důvodu jedinečnosti
společenstev Vlčí rokle usilovala Správa CHKO Broumovsko
o odkoupení nejcennějších pozemků do státního vlastnictví.
To se podařilo a nyní pečuje jak o zachování přírodních
hodnot území, tak o technický stav cest a chodníků na
pozemcích státu. Povalové chodníky jsou cestou, jak lze
rozmanitým a místy podmáčeným terénem šetrně prostupovat.
Ve Vlčí rokli provádějí návštěvníky rašeliništěm, lesními
porosty i skalnatými úseky mezi oběma pískovcovými městy
tak, aby taje soutěsky zůstaly krásnými i pro další generace
návštěvníků.
Oprava za 1,8 miliónů korun byla financována z
prostředků Ministerstva životního prostředí v rámci projektu
"Posílení návštěvnické infrastruktury v chráněných územích
ve správě AOPK ČR". Práce probíhaly od března do června
letošního roku. Ve Vlčí rokli byly opraveny turistické
chodníky v délce 467 m, 13 žebříků, 75 schodů, 5
protierozních přehrážek a 9 lávek přes občasné, při jarních
táních vydatné potoky. Veškeré dřevěné konstrukce byly
zhotoveny z modřínového nebo dubového dřeva. Staré, již
nefunkční povalové chodníky byly z místa odstraněny a skrytě
ponechány v lesním porostu k zetlení.
Správa CHKO Broumovsko přeje všem návštěvníkům
Adršpašsko-Teplických skal pevný krok a jistotu nejenom na
nových povalových chodnících Vlčí rokle, ale i jiných
životních cestách.
Slavnostní otevření stezky proběhlo v pátek 11.
července 2014 za účasti ministra životního prostředí
Richarda Brabce.
Luboš Němeček
Usnesení č. 22
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují konaného
dne 23. června 2014
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje
Usnesení č. 01/22/2014
Závěrečný účet Města Teplice nad Metují za rok 2013
s vyjádřením
souhlasu
s celoročním
hospodařením
s výhradami a přijímá opatření k nápravě zjištěných chyb a
nedostatků.
Usnesení č. 02/22/2014
Účetní závěrku Města Teplice nad Metují sestavenou
k 31.12.2013.
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Žádost manželů Z. o prodej p.č. 224/6, ostatní plocha, 96 m2,
k.ú. Lachov oddělený GP 84-64/2014.
Usnesení č. 33/22/2014
Žádost MUDr. L. N. o prodej části p.č. 234/6, trvalý travní
porost, k.ú. Teplice nad Metují.
Usnesení č. 34/22/2014
Žádost manželů T. o odprodej p.č. 89/3, k.ú. Dědov.

Uzavření smlouvy s manželi C., bytem Zámecká 143, Slavkov
o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části p.č. 1023 GP,
spočívající v právu zřízení, užívání, opravy a nezbytné údržby
kanalizace domovní čistírny odpadních vod z rodinného domu
čp. 57 v k.ú. Horní Teplice za jednorázovou úplatu 1.000 Kč
s podmínkami.
Usnesení č. 20/22/2014
Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod komunikace
(darování) č.
III/301 13, včetně pozemkových parcel pod tělesem převáděné
komunikace – p.č. 926/1 o výměře 12.371 m2, p.č. 1065 o
výměře 4.761 m2, p.č. 966 o výměře 3.483 m2, vše ostatní
plochy v k,ú. Horní Teplice a obci Teplice nad Metují, okr.
Náchod, dále části p.č. 645 a p.č. 726, ostatní plochy dle GP v
k.ú. a obci Teplice nad Metují, okr. Náchod z majetku
Královéhradeckého kraje do vlastnictví města Teplice nad
Metují. Jedná se o komunikaci od UB 0431 A 025 –
křižovatka se silnicí č. III/301 10 po konečný UB 0431 A 031
v celkové délce 0,912 km. Zastupitelstvo města souhlasí
s podpisem darovací smlouvy pod podmínkou opravy
komunikace v rozsahu vyrovnání stávajících nerovností a
položení asfaltového povrchu v tloušťce 5 cm.
Usnesení č. 21/22/2014
Použití znaku města Teplice nad Metují TJ. Sokolem Police
nad Metují na propagační materiál organizace dle
předloženého vzoru po dobu trvání aktivit oddílu v Teplicích
nad Metují.
Usnesení č. 22/22/2014
Dodavatelem opravy fasády pro dům čp. 27 a pro dům čp. 22
stavební firmu Myška, Teplice nad Metují, Nádražní 68.

revokuje
Usnesení č. 35/212/2014
Usnesení č. 10/21/2014, č. 11/21/2014, č. 12/21/2014, č.
20/21/2014, č. 21/21/2014, č. 22/21/2014, č. 23/21/2014
z jednání zastupitelstva dne 29. dubna 2014.
Teplice nad Metují 24. června 2014
Milan Brandejs, starosta

bere na vědomí
Usnesení č. 23/22/2014
Přidělení bytu 2+kk v Teplicích nad Metují, Nerudova ul. 189
a uzavření nájemní smlouvy s panem Z. N.
Usnesení č. 24/22/2014
Přidělení bytu 1+kk v Teplicích nad Metují, Horní 10 a
uzavření nájemní smlouvy s panem J. A.
Usnesení č. 25/22/2014
Přidělení nebytového prostoru v Teplicích nad Metují, ulice
Zámecká 27 a uzavření nájemní smlouvy s panem P. V. pro
provozování prodejny tabáku.
Usnesení č. 26/22/2014
Pronájem p.č. 55/1, k.ú. Libná a uzavření nájemní smlouvy se
Svazem skautů a skautek České republiky, 21. oddíl „BOR“
Velké Poříčí.
Usnesení č. 27/22/2014
Pronájem p.č. 603/10 GP, 8.694 m2, k.ú. Teplice nad Metují a
uzavření nájemní smlouvy s paní I. K.
Usnesení č. 28/22/2014
Pronájem p.č. 133/1, 1.892 m2, trvalý travní porost, k.ú. Dolní
Teplice a uzavření nájemní smlouvy s panem R. N.
Usnesení č. 29/22/2014
Pronájem p.č. 344/2, 349 m2, k.ú. Zdoňov a uzavření nájemní
smlouvy s panem M. Š.
Usnesení č. 30/22/2014
Pronájem části p.č. 57/2 o výměře 1.103 m2, ostatní plocha a
p.č. 57/1, 1.452 m2, trvalý travní porost, obě k.ú. Dolní
Teplice a uzavření nájemní smlouvy s panem D. D.
Usnesení č. 31/22/2014
pronájem části p.č. 631/3, ostatní plocha, k.ú. Teplice nad
Metují a uzavření nájemní smlouvy s panem J. D.

Mgr. Radim Války, místostarosta

Zdražení vstupného na teplickém koupališti
Vzhledem k tomu, že teplická veřejnost diskutuje pohnutky,
které vedly zastupitelstvo města ke schválení úpravy ceny
směrem nahoru, dovolím si krátké vysvětlení.
Poslední zdražení vstupného na teplické plovárně bylo
provedeno krátce po listopadové revoluci. Více jak dvacet let
platil ceník, kdy dospělí platili za celodenní vstup 20,-Kč,
mládež 10-15 let platila 15,-Kč a děti 10,-Kč.
Co se za poslední roky změnilo a proč jsme přistoupili k
nepopulárnímu zdražení od léta 2014?
Již deset let je v chodu čistička, která alespoň prostřednictvím
pískového filtru a vločkovače (chemie, která vysráží
nečistoty) pomáhá udržovat čistotu vody na úrovni, která před
jejím spuštěním byla neporovnatelně horší.
Vzhledem k tomu, že jsme si přes tlak hygieny udrželi statut
přírodního koupaliště (jiný režim by byl pro naše koupaliště
likvidační), nebylo nám povoleno chlorování vody,
pouze výše zmíněná písková filtrace a likvidace řas.
Dalším vícenákladem, kromě stále se zdražujících vstupů na
elektřině, vodě atp., je skutečnost, že od roku 2012 zajišťují
provoz koupaliště dva pracovníci. Stanovisko bezpečnosti a
hygieny nám ukládá zajistit průběžnou kontrolu prostoru
koupaliště, což není při průběžném pohybu lidí přes kasu
možné zajistit jednou osobou.
Nezanedbatelným vícenákladem je udržování bazénového
tělesa, které po stránce stavební, ale i nátěrové stojí město čím
dál více peněz.

zamítá
Usnesení č. 32/22/2014

-3-

TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY
V letech minulých jsme používali na nátěr cca 160kg barvy na
beton + ředidlo. Z úsporných důvodů jsme nanášeli pouze
jednu vrstvu barvy, což se ukázalo jako nevhodné šetření na
nesprávném místě. Bylo nám doporučeno držet se
technologického postupu, tedy penetrační nátěr a dvě vrstvy.
Šli jsme cestou stříkání a kromě práce se zvýšila spotřeba
barvy na 400kg.
Pevně věřím, že výše uvedené zdůvodnění je dostatečným
argumentem pro nové ceny, které nadále zůstávají v porovnání
s jinými podobnými zařízeními na spodní hranici.
Nový ceník: dospělí: celodenní 40,-Kč / od 15 hod. 30,-Kč,
mládež do 18 let: celodenní 20,-Kč, od 15 hod. 15,-Kč,
návštěvníci s průkazem ZTP a děti do 100cm výšky mají
vstup ZDARMA.
Milan Brandejs, Váš starosta

například snížili produkci CO2 o 4,9 kg na jednoho občana. Na
druhém místě skončila Vysočina, na třetím Zlínský kraj.
Královehradeckému kraji se díky recyklaci podařilo snížit
produkci skleníkových plynů o 4,0 kg CO2 na obyvatele, což
je celorepublikový průměr.

OBČANÉ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
DÍKY RECYKLACI UŠETŘILI VODU
POTŘEBNOU K VÝROBĚ 35 TISÍC SUDŮ PIVA
Obyvatelé Královéhradeckého kraje v uplynulém roce ušetřili 10
372 MWh elektrické energie, 555 941 litrů ropy a 44 332 000 litrů
vody. Dosáhli toho díky odevzdání nepotřebného elektrozařízení
k recyklaci. V roce 2013 se podařilo obyvatelům vysbírat 462 508
kg televizorů a PC monitorů a 283 335 kg drobného elektra.
Přepočty vyplývají z nejnovější analýzy environmentálního
vyúčtování neziskové organizace ASEKOL, která se zabývá
zpětným odběrem vysloužilých elektrospotřebičů.

„Snaha obyvatel Královehradeckého kraje recyklovat staré a
nepoužívané elektrospotřebiče se vyplácí. Odevzdáním
televizorů, monitorů a drobného elektra ušetřili v loňském
roce 44 332 000 litrů vody, stejné množství je potřeba k
výrobě přibližně 35 465 sudů piva. Díky recyklaci uspořili
také 10 372 MWh elektrické energie, což odpovídá spotřebě
kraje za více než 2 dny,“ říká Kristina Mikulová, manažerka
komunikace společnosti ASEKOL.
Nezisková organizace ASEKOL připravuje environmentální
vyúčtování každý rok. Tato LCA (Life Cycle Assessment)
analýza hodnotí vlivy sběru, dopravy a zpracování
elektrospotřebičů. Výsledky ASEKOL přepočetl na ušetřenou
energii, suroviny a vodu, a také na emise skleníkových plynů
do ovzduší a produkci odpadu. V současné době je dle dat
ASEKOLU v českých domácnostech asi 600 tisíc kusů
odstavených CRT televizorů a 400 tisíc nepoužívaných PC
monitorů. Pokud by se všechny podařilo odevzdat k recyklaci,
ušetřilo by se 779 milionů litrů vody, tedy spotřebu České
republiky na pět týdnů.
V Královehradeckém kraji se společnosti ASEKOL právě
recyklací 745 843 kg televizí, monitorů a drobného elektra
podařilo ušetřit 44 332 m3 vody, tolik v kraji vypijí za 40 dní,
555 941 litrů ropy potřebných na 198 cest z kolem rovníku
a 10 372 MWh, která by pokryla potřeby Královehradeckého
kraje na více než 2 dny.
„Těší nás, že se obyvatelé Královéhradeckého kraje o životní
prostředí zajímají a snaží se aktivně do jeho ochrany zapojit.
Každý spotřebič, který k recyklaci odevzdají, představuje
úsporu. Například recyklací 10 televizorů se ušetří tolik vody,
kolik běžný občan potřebuje na 3 měsíce,“ dodává Kristina
Mikulová.
ASEKOL také spočítal, o kolik kg CO2 skleníkových plynů na
obyvatele se díky recyklaci podařilo krajům snížit produkci
skleníkových plynů. V mezikrajském srovnání si nejlépe vedli
obyvatelé Prahy, sběrem elektroodpadu za loňský rok
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Město Teplice nad Metují za podpory Královéhradeckého kraje pořádá

31. MEZINÁRODNÍ

HOROLEZECKÝ

FILMOVÝ
FESTIVAL
6287Ěæ1Ì352-(.&(
),/0Ţ=&(/e+269Ě7$

Výstavy:
Výstavy fotografií
Josky Rakoncaje
„Himálajská Odyssea“
a Jakuba Šedivého „Langa Khola“

Generální partner festivalu

Křest knihy:
Dina Štěrbová „Touhy a úděl“
Hosté festivalu:
Dina Štěrbová, Eneko a Iker Pou,
Joska Rakoncaj, Jirka Novák,
Marek Holeček, Paul Berntsen,
Alena Čepelková, Jakub Šedivý,
Janek Bednařík
Koncerty:
Tři sestry Banditos, Švihadlo,
Poletíme?, Hebbie Jebbies,
Vyhoukaná sowa
Český pohár v Boulderingu
Běh Teplickými skalami – La Sportiva cross
Venkovní projekce na hřišti
Mistrovství světa ve stavění

Partneři festivalu

28. – 31. 8. 2014

Teplice nad Metují

Bohoslužba za zemřelé horolezce
Losování o věcné ceny

Tisk Ofset a.s. Úpice

Soutěže:
lezení pro veřejnost,
bouldrovka, Drytooling, Trickline,
Mammut Rescyou
aneb Jak z trhliny ven, Speedline,
Silák John, Věšák,
Soft Drytool, Pletení hlav, Spára

w w w . h o r o l e z e c k y f e s t i v a l . c z

Program 31. Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu, Teplice nad Metují
ČTVRTEK 28. 7. 2014
17:00
Vernisáž výstavy fotografií Josky Rakoncaje „Himálajská Odyssea“

18:00

20:00

Prezentace výstavy fotografií Jakuba Šedivého „Langa Khola“
ZAHÁJENÍ 30. MHFF
Projekce filmů: „Co se dělo na třicítce“ 18´(dokument z 30. ročníku MHFF); „Honnold 3.0“
23´33´´(Cena za nejlepší horolez. film 2013, autor P. Mortimer)
Host MHFF: Dina Štěrbová - 30 let od ženského prvovýstupu na Čo-Oju (beseda) a křest
knihy „Touhy a úděl“
Soutěžní filmová projekce

22:00 - 24:00
PÁTEK 29. 8. 2014
09:30 - 12:30
Singing Rock Speedline (soutěž – kvalifikace, finále)
09:30
Vernisáž výstavy fotografií Jakuba Šedivého „Langa Khola“
10:00 - 18:00
Lezení pro veřejnost, Singing Rock bouldrovka, Hudy Drytooling, Mammut Rescyou
10:00 - 18:00
Pletení lanových hlav
08:00 - 12:00
Soutěžní filmová projekce
12:00
Host MHFF: Jakub Šedivý (beseda)
08:00 - 18:00
Soutěžní filmová projekce
12:30 - 14:00
Gibbon Contest, třetí závod Českého poháru v Trickline
14:00 - 16:00
Spára (soutěž – kvalifikace, finále)
14:00 - 24:00
Soutěžní filmová projekce
16:00
Minikurz vaření himálajské kuchyně
16:00 - 17:00
Silák John (soutěž)
17:00 - 20:00
Věšák (soutěž)
18:00
Host MHFF: Marek Holeček (beseda)
19:30 - 21:00
Heebie Jeebies (koncert)
20:00 - 24:00
Soutěžní filmová projekce
21:00
Nesoutěžní projekce: La Dura Dura 27´54´´– Cena diváka 2013
22:00 - 23:30
Tři sestry Banditos (koncert)
24:00 - 02:00
Poletíme? (koncert)
SOBOTA 30. 8. 2014
08:00 - 20:30
Rock Point Český pohár v Boulderingu (kvalifikace a finále)
10:00
Hosté MHFF: Vzpomínka na 30. výročí čtyř expedic v roce 1984 - Cho Oyu, Lhotse Shar,
Everest, Dhaulagiri (beseda s účastníky)
10:00 - 12:00
Soutěžní filmová projekce
10:00 - 18:00
Lezení pro veřejnost, Singing Rock bouldrovka, Hudy Drytooling, Mammut Rescyou
11:00 - 12:00
Mammut Rescyou aneb Jak z trhliny ven (soutěž)
10:00 - 18:00
Pletení lanových hlav
12:00
Host MHFF: Janek Bednařík (beseda)
12:00 - 14:00
Soft Drytool
12:00 - 18:00
Soutěžní filmová projekce
14:00 - 24:00
Soutěžní filmová projekce
16:00
Minikurz vaření himálajské kuchyně
16:00 - 17:00
Hudy Bumerang, Drytooling (finále)
17:00 - 18:00
Hudy Mistrovství světa ve stavění
18:00
Hosté MHFF: Eneko a Iker POU (beseda)
20:00 - 24:00
Soutěžní filmová projekce
21:00
Nesoutěžní projekce: Petzl Roc trip China 23´33´´ - Hlavní cena festivalu 2013
22:00 - 23:30
Švihadlo (koncert)
24:00 - 02:00
Vyhoukaná sowa (koncert)
NEDĚLE 31. 8. 2014
08:00
Bohoslužba za zemřelé horolezce
09:30
10:00
11:30
13:45
14:00

La Sportiva cross - 21. ročník Běh Teplickými skalami (start)
Host MHFF: Paul Berntsen (beseda)
La Sportiva cross (vyhlášení výsledků závodu)
Losování o věcné ceny (slos. vstupenek v hlasování o Cenu diváka)
UKONČENÍ 31. MHFF
Vyhlášení Výstupu roku
Vyhlášení výsledků 31. MHFF a projekce vítězných filmů
Změna programu vyhrazena.

výstav. síň
MěÚ
infocentrum
kino

kino
kino
park
infocentrum
park
park
škola
škola
kino
park
park
škola
školní jídelna
park
park
kino
hřiště
kino
hřiště
hřiště
hřiště
park
kino
škola
park
park
park
škola
park
kino
škola
školní jídelna
park
park
kino
kino
hřiště
hřiště
hřiště
kostel sv.
Vavřince
před kinem
kino
před kinem
před kinem
kino

Český zahrádkářský svaz
Základní organizace Teplice nad Metují,
Územní sdružení Náchod
a Město Teplice nad Metují

10. REGIONÁLNÍ

ZAHRÁDKÁŘSKÁ
VÝSTAVA
5. – 7. září 2014
Teplice nad Metují

v Základní škole a přilehlém parku

Bohatý program:
Expozice zahrádkářských organizací okresu Náchod, specializovaných organizací citrusářů, kaktusářů, bonsajistů,
květinářů, denně hudební koncerty, odborná poradna, prodej zahrádkářských potřeb, rostlin a mnoho zajímavého
zboží. Ukázky historických řemesel, řezbáři, ukázky dálkově řízených modelů a mnoho dalších zajímavostí.
pátek:

9 hodin – průvod městem s mažoretkami
13–18 hodin – Klapeto

neděle: 10–14 hodin – Relax Band
od 13 hodin – dálkově řízené modely

sobota: 9–12 hodin – dechovka Opočenka + mažoretky
13–18 hodin – Slavěňáci + mužoreti ARTrosa

Continental Automotive Czech Republic, s.r.o.
pobočka Adršpach-Horní Adršpach

Otevřeno od 8 do 18 hodin, v neděli do 16 hodin.
Vstupné 40 Kč. Děti do 15 let zdarma.

PARTNERSKÉ OBCE:

20. 9. 2014 – TEPLICE NAD METUJÍ

PŘEDPOKLÁDANÉ PRŮJEZDY ČELA ZÁVODU:
Teplice n. M. 8.00 – START, Bišík 8.10–8.35, Adršpach 8.25–9.30, Zdoňov 8.40–10.30, Vernéřovická studánka 8.50–11.00,
Bohdašín 9.05–11.30, Honský Pas 9.15–11.40, Amerika 9.30–12.30, Slavný 9.50–13.00, Martínkovice 10.05–13.15, Božanov
10.20–14.00, Machov 10.40–15.00, Žďárky 11.00–16.00, Vysoká Srbská 11.10–16.10, Nízká Srbská 11.20–16.30, Bělý 11.30–
16.50, Suchý Důl 11.40–17.00, Hlavňov 11.50–17.15, Hvězda 12.00–17.45, Pěkov 12.10–18.00, Ostaš 12.20–18.15, Dědov
12.30–18.30, Bišík 12.40–19.00, Teplice n. M. 12.50–19.30.

8.00 – start 115 km a 60 km (náměstí)
13.00 – květinové vyhlášení M-ČR MTB XCM 2014 MUŽI (náměstí)
15.00 – květinové vyhlášení M-ČR MTB XCM 2014 ŽENY (náměstí)
16.00 – koncert Pavel Dobeš (koupaliště)
18.00 – vyhlášení výsledků 60 km (kino)
18.30 – vyhlášení výsledků 115 km a M-ČR MTB XCM 2014 (kino)
19.00 – vyhlášení výsledků Českého poháru Znovín Znojmo cup 2014
19.30 – představení a odměnění X a XX SUDETOMANŮ
20.00 – tombola věcných cen
20.00 – koncert Slaveňáci (koupaliště)

SOBOTA 20. 9. 2014

17.00 – otevření kanceláře závodu (městský úřad)
17.00 – otevření výstavní plochy a občerstvení (náměstí)
17.00 – velkoplošná projekce z historie RALLYE SIUDETY (kino)
19.00 – koncert ADEPT BLUES BAND (KINO)
20.00 – zahájení závodu, představení vítězů a účastníků 1. ročníku (kino)

PÁTEK 19. 9. 2014

FINÁLE ČESKÉHO POHÁRU MTB-XCM

MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MTB XCM

RALLYE SUDETY

SPECIALIZED
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mládež a tělovýchovu zorganizovali v roce 1977 jeho první
ročník. Neměli jsme vůbec žádné zkušenosti s pořádáním
turistického pochodu. Řekli jsme si ale, že turistický pochod
jednoznačně do lokality Adršpašsko -teplických skal patří. Jak
se to dělá jsme se snažili zjistit na sousedním, již zavedeném
pochodu - Broumovská šlápota. Po roce příprav jsme
3.9.1977 zorganizovali jeho 1. ročník. Hned na poprvé přišlo
216 turistů, vzpomíná Ivan Cohla. Od samého začátku byly
plánovány dvě trasy. Dlouhá třiatřicítka a krátká šestnáctka.
Jubilejní desátý ročník v roce 1986 navíc mimořádně přinesl i
padesáti kilometrovou trasu. Rekord v počtu startujících padl
v roce 1982. Celkem tehdy přišlo 1087 turistů. To už jsme to
ale dělali ve velkém. Jen pořadatelů na tuto akci bylo kolem
padesáti. Byla to krásná léta. dodává Ivan Cohla. 16. ročník
turistického pochodu se šel 5. září 1992 a pak nastala dlouhá
odmlka.
Na turistickou tradici navázal až po 14 letech obnovením
pochodu jeho 17. ročník, který se šel posledního září 2006.
Znovu zakladatelem této akce byla Martina Tauchmanová
z Teplického infocentra. Od roku 2010 pořádá tuto akci
občanské sdružení Spolek RADOST, který se i nadále snaží
organizovat pochod tak, aby byl nejen kvalitní, ale i dobře
hodnocen jeho účastníky a zároveň propagoval naše
Broumovsko. Snad počty účastníků – 828 z roku 2012 jsou
toho vypovídajícím ohodnocením. Loňský ročník, které
provázelo nevlídné počasí, navštívilo „pouze“ 146. 146
statečných turistů, které nevlídné počasí neodradilo. Snad to
letos bude lepší.
Na Čapím vrchu konečně nová rozhledna
Město Teplice nad Metují s přispěním evropské dotace
administrované Svazem cestovního ruchu BRANKA a
Euroregionem Glacensis otevře na vrchu Čáp (786 m.n.m.) nejvyšší vrchol Teplicko-adršpašských skal novou rozhlednu.
Slavnostní otevření bude 20.září, ve spojení s Teplickoadršpašskou třiatřicítkou. Slavnostní přestřihnutí pásky bude
v 10:00 hod a řádná oslava proběhne na teplickém koupališti,
včetně koncertu Pavla Dobeše, country kapely Slaveňáci a
večerní zábavy se skupinou Adept Blues Band.
Letos dále padesátikilometrová trať, pohádkový les, jubilejní
trika pochodu a online registrace
Novinkou letošního ročníku je přidání, ke tradičním pěším
trasám 33 km, 25km, 16 km, 8 km (pro rodiny s malými
dětmi), jubilejní trasy 50 km. Pro cyklisty máme připraveny
standardně dvě trasy: cyklo 50 km a cyklo 30 km. Krátká trasa
8 km bude upravena ve stylu pohádkového lesa. Malé děti si
budou
moci
na
několika
zastaveních
zasoutěžit
s pohádkovými bytostmi.
Další novinkou je pro startující zvýhodněné startovné a
možnost zakoupení jubilejního trika pochodu k tomuto výročí.
Podmínkou je online registrace na stránkách www.ta33.cz do
20.srpna 2014.
Start letošního ročníku je průběžný, od 7:00 do 9:30 a to z
koupaliště v Teplicích nad Metují dne 20.9.2014. Start 50km
trati lze již od 6:00. Pro účast na slavnostním otevření
rozhledny doporučujeme odchod v 8:00.
Startovné na místě 33 Kč, pro děti do 12 let zdarma. Lze si
zapsat i své čtyřnohé miláčky.

*************************************************
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své „ANO“ si řekli
21. června 2014 u křížku ve Zdoňově
Lukáš Korec a Alžběta Emmerová,
26. června 2014 na Bischofsteině
Martin Lukášek a Zuzana Tomková
a
26. června 2014 v Adršpachu u Skalní kaple
Pavel Oliva a Hana Baslová.
Novomanželům přejeme hodně štěstí !!!
J.Záleská, matrikářka

*************************************************
10. regionální zahrádkářská výstava v Teplicích nad
Metují.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v
Teplicích nad Metují pořádá ve spolupráci s Územním
sdružením ČZS okresu Náchod a Městem Teplice nad Metují
okresní již 10. regionální zahrádkářskou výstavu ve dnech 5. 7. září 2014. Je pořádána i na počest 50. výročí založení
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v
Teplicích nad Metují. Na výstavě budou opět expozice
zahrádkářských organizací okresu Náchod, specializovaných
organizací citrusářů, kaktusářů, bonsajistů, květinářů a dalších
partnerských organizací. Neméně zajímavé budou expozice
řezbářů, okrasných ptáků ve voliérách, shlédnete ukázky prací
historických řemesel. Po celou dobu výstavy Vám bude k
dispozici zahrádkářská poradna. V přilehlém parku bude
rozsáhlý stánkový prodej zahrádkářských potřeb, rostlin a
mnoho dalšího. Projížďky na jezdeckých koních, ukázky
dobrovolných hasičů z Teplic nad Metují, dětský koutek.
Bohatý doprovodný program: denně hudební koncerty.
Postaráno bude i o Vaše občerstvení včetně dobrého burčáku.
Program:
pátek 5.9.
sobota 6.9.

13 – 18 hodin Klapeto
9 hodin průvod městem – dechovka + mažoretky
9 – 12 hodin Opočenka + mažoretky
13 – 18 hodin Slavěňáci + mužoreti ARTRÓZA
neděle 7.9. 10 – 14 hodin Relax Band
Změna programu vyhrazena.
Výstava bude otevřena denně od 8 do 18 hodin v neděli pak do 16
hodin.
Vstupné 40,- Kč, děti do 15 let zdarma – platné na celou dobu konání
výstavy. V případě Vašeho zájmu o bližší informace se na nás
obraťte: grohovi@tiscali.cz,
tel.:603541225
Srdečně Vás zvou pořadatelé.

Máte-li doma něco zajímavého pochlubte se veřejnosti.
Exponáty je třeba doručit do tělocvičny ve škole ve čtvrtek
4.9. během dne. Budou vráceny v neděli po 16 hodině nebo v
pondělí dopoledne. Děkujeme za spolupráci. Luděk Groh

TEPLICKO-ADRŠPAŠSKÁ TŘIATŘICÍTKA
LETOS SLAVÍ
25 LET.
Ano, letos 20. září 2014 to bude již po pětadvacáté, co se
v prostředí Adršpašsko-teplických skal půjde turistický
pochod Teplicko-adršpašská 33.
Byla to krásná léta
Zakladateli a po dlouhou dobu
hlavními organizátory byli Ivan Cohla
a Jan Schejbal, kteří pod MNV
Teplice nad Metují – komisí pro

Na cestu bude každý vybaven propozicemi s popisem trasy a
přehlednou mapou. Všechny trasy budou dodatečně
vyznačené naším značením. Po zdolání vytyčené trasy každý
dostane v cíli diplom a letos naposledy ručně vyráběnou
keramickou medaili. V areálu koupaliště bude připraven
doprovodný program a občerstvení.
Na koupališti vystoupí i Pavel DOBEŠ
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otevřeno dopoledne (9.30–11.30), může však být dodatečně
přizpůsobena potřebám a požadavkům zákazníků. Umístění
prodejny v zadním traktu domu bohužel neumožňuje
představit vám zboží ve výloze, proto se přijďte podívat sami.
Oznámení o speciálních akcích, jako jsou například
ochutnávky s dodávajícími vinaři, najdete včas na poutači
vedle vchodových dveří nebo na pěší zóně.
Marie Schejbalová

Program:
7:00 – 9:30 Oficiální start pochodu.
(Pro účast na slavnostním otevření rozhledny doporučujeme
odchod v 8:00)
10:00 Slavnostní otevření rozhledny
13:00 Vystoupení country kapely Slaveňáci
16:00 Koncert Pavel Dobeš
18:00 Oficiální ukončení pochodu, zahájení večerní zábavy
22:00 Ukončení akce.
Pro všechny, kteří se nebudou chtít zúčastnit pochodu, ale
pouze doprovodného programu, je vstupné zdarma.
Pokud tedy máte chuť strávit příjemné chvíle v krásném
prostředí Adršpašsko-teplických skal, máte chuť s námi
oslavit 25. výročí pochodu a otevření rozhledny na Čapím
vrchu, neváhejte a přijďte se přihlásit ke startu Teplickoadršpašské 33.
Akce se bude konat za každého počasí.
Veškeré informace na www.ta33.cz
Staňte se fanoušky na:
www.facebook.com/TeplickoAdrspasska33
Celá akce by nešla zrealizovat bez města Teplice nad Metují a obce
Adršpach, mediální podpory rádia Český Rozhlas Hradec Králové,
Náchodského deníku, Agentury pro rozvoj Broumovska a
Mikroregionu Policka. Současně by nemohla být zorganizována bez
finanční a technické pomoci soukromých společností (Komap Dědov,
CDS Náchod, Continental Horní Adršpach, Penzion Kovárna –
Bernard Lainka, Broumovské stavební sdružení – Miroslav Netík,
VK Ložiska Police nad Metují, Tomáš Valenta - Stavební dozor.eu,
Myška Radek – stavební firma, Autokemp Bučnice – Věra Kubíková,
Granit Lipnice, Grätz Miroslav – stavební firma, Teplické skály
s.r.o., ZNL - Neoralovi, Zámecký hotel Bischofstein, Večerka –
Sadílkovi, Potraviny – Jarmila Kubečková). Zvláštní poděkování
patří Milanu Brandejsovi, starostovi Města Teplice nad Metují, za
organizační kroky v rámci doprovodného kulturního programu
v souvislosti s otevřením rozhledny. Děkujeme.

Univerzita třetího věku v Broumově zve studenty do
dalšího akademického roku
Od října letošního roku bude opět zahájen další, v pořadí již
čtvrtý, ročník Univerzity třetího věku v Broumově. Přednášky
se konají, jako každý rok, ve dvou semestrech a to od října do
ledna a od února do června, kdy je na poslední hodině tradičně
předáno závěrečné osvědčení. V zimním semestru se zájemci
mohou těšit na přednášky na téma „Památky východních Čech
a jejich tvůrci“. Při přednáškách se bude hovořit o
Broumovském gymnáziu, Pernštejnských Pardubicích a
dalších zajímavých tématech. Letní semestr bude věnován
první světové válce.
Přednášky se konají vždy jednou měsíčně ve čtvrtek od 13:00
do 15:00 v areálu bývalého klášterního gymnázia, v sále
Kreslírna. Univerzitu pořádá ve spolupráci s Univerzitou
Hradec Králové Agentura pro rozvoj Broumovska.
Zájemci, kteří by se chtěli přihlásit na oba nebo i jednotlivé
semestry si mohou vyžádat elektronickou přihlášku na adrese
dana.cernotova@broumovsko.cz nebo osobně v kanceláři
Agentura pro rozvoj Broumovska na adrese Klášterní 1.
Rozpis přenášek a přednášejících:
Zimní semestr

Pavel Borna a celý organizační tým TA33.

Ve středu 16. července 2014 byla v rekonstruovaných
prostorách bývalé elektroopravny (na náměstí pod služebnou
Policie ČR) otevřena Vinotéka v chodbě. Aby bylo možné
tyto prostory pro daný účel využívat, bylo nutné vyhovět řadě
podmínek daných současnou legislativou. Nešlo to úplně
snadno a můj dík patří pracovníkům Města Teplice –
stavebního a bytového odboru – kteří mi pomohli slalom mezi
úředními razítky zdárně absolvovat. Poděkování patří i všem
místním řemeslníkům, kteří s úpravami pomáhali.
Vinotéka zatím nabízí k prodeji kvalitní stáčená a pečlivě
vybíraná nejlepší lahvová vína firmy VINOFOL z vinařství
Novosedly u Mikulova. Co nejdříve by se však měl sortiment
rozšířit i o produkty dalších, méně známých regionálních
moravských vinařů, kteří vyrábějí kvalitní vína a svoji
produkci nedodávají obchodním řetězcům, ale pouze do
specializovaných vinoték.
Interiér prodejny by vám chtěl trochu připomenout doby již
minulé. Většina použitých předmětů a nábytku odpočívala na
půdách a v krabicích, odkud je známí a kamarádi snesli, a
pomohli mi tak při zařizování. Vzhled prodejny ale ještě není
zcela dokončen, finalizace bude pokračovat už za chodu
prodejny.
Prodejní doba je v současné době ve všední dny dělena
polední pauzou (10.00–12.00 a 14.00–17.00), v sobotu je

Památky východních Čech a jejich tvůrci
1. Architekt Dušan Samuel Jurkovič. Projekty, rekonstrukce a
stavby (nejen) na Náchodsku
16. 10. 2014, 13:00, PhDr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
2. Pardubice v proměnách staletí – město s jednou z nejstarších
městských památkových rezervací v České republice
20. 11. 2014, 13:00, PhDr. Oldřich Vaňura, Ph.D.
3. Broumovské klášterní gymnázium
18. 12. 2014, 13:00, Mgr. Lydie Baštecká
4. Pernštejnské Pardubice
15. 1. 2015, 13:00, Mgr. Markéta Krmenčíková
Letní semestr
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První světová válka
1. Velká válka na malém městě
19. 2. 2015, 13:00, Mgr. Zbyněk Šturz
2. Válečné zásobování a stravování
19. 3. 2015, 13:00, Dr. Phil. Rudolf Kučera, Ph.D.
3. Češi v rakousko-uherské uniformě
16. 4. 2015, 13:00, Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.
4. Tomáš Garrigue Masaryk a Edvard Beneš v zahraničním
odboji
21. 5. 2015, 13:00, PhDr. Dagmar Hájková, Ph.D.

ROZPIS LÉKAŘŮ
NA STOMATOLOGICKOU SLUŽBU
02. - 03.8. MUDr. Kapitán , ZS Meziměstí
09. -10.8. Dent. Ogriščenko, Veba Broumov
Olivětín
16.- 17.8.MUDr.Ogriščenko, Veba Broumov
Olivětín
23.- 24.8.MDDr. Houštěk, ZS Machov
30.- 31.8.MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí
06.- 07.9.MUDr. Blažek, ZS Police n.Met.
13.-14.9. MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí
20.-21.9. MUDr. Růžička ml., polikl. Broumov
27.-28.9. MUDr. Neoralová, Horní 109
Teplice n. Met.

491582381
491502425
491502425
602333466
491582381
491543844
491582381
603479132
602333460

Faleristika Teplic nad Metují a okolí
7.pokračování
Svaz Němců v Čechách
Bund der Deutschen in Böhmen
Organizace vznikla v roce 1894 v Praze jako dceřiná
společnost spolku
Deutscher Schulverien,
který byl založen již v roce
1880. Svaz působil jako
zastřešující organizace pro
celou řadu menších spolků
a společností, kulturních,
sportovních i
společenských. Podobně
jako mateřská organizace,
i Svaz Němců v Čechách
měl za úkol šíření
německé literatury,
podporu vzdělávání nebo pomoc při zakládání škol v
tehdejším Rakousko-Uhersku.
Mottem svazu bylo "Dem Volke zur Wehr, dem Bunde zur
Ehr" (Lidu k ochraně, svazu ke cti).
Svazový odznak z roku 1894, velikost 26,5 x 26,5 mm
Po vzniku Československé
republiky v roce 1918 byl svaz
reformován a jeho hlavním
posláním se stala podpora
a posilování němectví v
Čechách. Ovšem v německém
prostředí byl Svaz prezentován
jako defenzivní, proti
rozpínavému českému
nacionalismu.
V tomto období Svaz Němců v
Čechách slavil 25 výročí a ke
čtvrtstoletí svého trvání vydal výroční odznak.
Výroční odznak k 25 výročí Svazu, průměr 17,8 mm
Velmi významnou regionální událostí byla spolková slavnost,
která se konala ve dnech 22.-25. července 1921 v Broumově,
jíž se účastnilo na 60 000 účastníků z Čech a ze Slezska. Svaz
Němců v Čechách měl také početné členské základny
v místních skupinách v Teplicích, ve Zdoňově i v Adršpachu.
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třicátých let měl DKV 2 700 místních organizací
s půlmilionovou členskou základnou, kterou tvořili převážně
sudetští Němci žijící v pohraničních oblastech.

V roce 1934 bylo v oblasti Sudet registrováno více jak 1300
místních skupin které sdružovaly 150 000 členů. Finanční
prostředky Svaz získával z členských příspěvků, z finanční
podpory mecenášů a také z prodeje pohlednic nebo nálepek,
které bylo možné použít jako zálepky na dopisy.

Členský odznak DKV, průměr 13 mm. Používaly se dvě
varianty, buďto špendlíkový, nebo na tzv. patce.
Mezi hlavními body programu DKV byla podpora německého
školství v pohraničních oblastech RČS. Ta sestávala jak
z podpory výstavby a modernizace školních budov a školních
pomůcek. Spolek také přispíval na
platy německých učitelů a
poskytoval
studijní
stipendia
sudetoněmeckým studentům. Pro
získání finančního potenciálu na
tuto činnost pořádal DKV
pravidelné finanční sbírky, pro
které byla vydána celá řada
odznaků,
kovových,
porcelánových, plastových nebo
dřevěných.

Z těchto drobných
předmětů byly některé
vydány také s motivy
našeho regionu –
například pohlednice
z Nové partie Teplických
skal se znakem BdDiB
nebo nálepka s popiskou
Wekelsdorfer
Raubschloss (Hrádek
Střmen).

Jedním z celé dlouhé řady odznaků tohoto typu je tento
dřevěný s opisem FÜR DEUTSCHE SCHULE – DKV, průměr
26,6 mm.
V poslední době se občas v regionální literatuře prezentuje
mylná představa, že tyto svazové nálepky nahrazovaly
poštovní známky. To by ovšem žádná státní nebo poštovní
správa nepřipustila, aby úřední ceniny mohly být nahrazeny
spolkovými či svazovými nálepkami. Pouze na pohlednicích,
které byly vydány BdDiB, bylo v pravém horním rohu
vyhrazené místo pro nalepení řádné poštovní známky
označené „Raum für die
Freimarke“ (Místo pro výplatní
známku) a v levém horním rohu
byl stejný prostor s popiskou
„Raum für die Bundesmarke“
(Místo pro svazovou známku).
Sem bylo možno svazovou
nálepku vylepit, ale tak pouze
odesílatel prokazoval sympatie
k BdDiB tím, že si dobrovolně
připlatil dalších 5 Kr za nálepku
ve prospěch svazu.

Další, neméně podstatná činnost
DKV spočívala v působnosti na
německé děti a mládež. Jednou
z tradičních příležitostí, která bylo
často
doprovázena
vydáním
příležitostného odznaku, byly
vánoční besídky pro německé děti
žijící v oblasti Sudet.
Svým programem byly velice
podobné vánočním besídkám, které
známe v současnosti. Při této
příležitosti
se
u rozsvíceného
vánočního stromku zpívaly vánoční
koledy, recitovaly se básničky a říkadla a na mladou generaci
byly přenášeny staré vánoční obyčeje a zvyky. Nedílnou a ze
strany dětí nejvíce očekávanou součástí vánočních besídek
byla vánoční nadílka. Drobné dárky z prostředků DKV, které
děti z chudých a sociálně slabších rodin obdržely na
besídkách, byly mnohdy jediným dárkem, který o vánocích
dostaly.

Německý osvětový svaz
Deutschen Kulturverband

Jeden z několika známých odznaků vydaných pro sbírku na
vánoční besídky s opisem DKV – DEUTSCHER KINDER –
WEIHNACHTEN, velikost 23,2 x 33,2 mm.
Petr Hnyk

Jedním ze spolků, které zastřešoval Bund der Deutschen in
Böhmen, byl také „Deutschen Kulturverband“ ( DKV), který
programově navázal na zrušený celorakouský spolek
Deutscher
Schulverein.
DKV působil Teplicích od
roku 1919, a jak už sám
název spolku napovídá,
Německý osvětový svaz se
staral o osvětu a kulturu
v obci a po vzoru svého
předchůdce
podporoval
německé školství.
Také tento spolek měl své
vlastní odznaky, a to jak
spolkový,
tak
i
příležitostné.
V polovině

TEPLICKÉ OZVĚNY * Vydává Město Teplice nad
Metují
(IČO: 00273139) nákladem 600 výtisků
Kontakt: mhff@teplicenadmetuji.cz.Vychází jako
měsíčník.
Odpovědná redaktorka Marie Jirmannová.
Reg. č. MK ČR E 11959. Redakční uzávěrka je 15.
každého měsíce. Za obsah článku odpovídají autoři.
Nevyžádané rukopisy a fotografie nevracíme.
Tisk: Centrum služeb Broumov s.r.o., dne 29. 8. 2014
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