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"Titul nám neodvezli", aneb souboj o titul
Dřevorubce roku 2016
V sobotu 16. ledna se konal v Adršpachu již 8. ročník soutěže
Dřevorubec 2016.

Jsme potěšení, že titul zůstal opět doma.
Letos vyhrál místní dřevorubec Jakub Vajda, který svým výkonem
potvrdil své každoroční kvality, např. minulý ročník se umístil druhý,
hned za Ondřejem Jirmannem.
Druhé místo letos putovalo daleko za hranice Adršpachu a to až do
Nízkých Tater na Slovensko, konkrétně do Liptovské Osady, (460
km) které si odvezl Marek Janiga, (nejlepší ze šestice borců ze
Slovenska). Celá parta už netrpělivě vyhlíží příští ročník 2017 s tím,
že nám titul už opravdu za hranice odvezou. Tak uvidíme, jestli se to
chlapům povede.
Třetí se umístil Vratislav Ošťádal, který k nám přijel až z Beskyd,
čtvrtý byl skoro místní Tomáš Tryzna z nedalekého Chvalče a pátý se
umístil již zmiňovaný loňský vítěz Ing. Ondřej Jirmann, obecný
hajný a zároveň vedoucí praxe na Lesnické akademii v Trutnově.
Kolem 1400 diváků přijelo podpořit naše závodníky na naše
dřevorubecké klání a určitě se nenudili, neboť kromě hlavní soutěže
pro ně byl připraven i bohatý doprovodný program. Ukázky lesní a
zahradní techniky, projížďky s koněm, sokolníci, projížďky
terénními vozy Jeep, Dacia a Renault, dřevosochání pomocí
motorových pil a nechyběl ani Krakonoš rozdávající dobroty těm
nejmladším. Příští ročník se bude konat v sobotu 21.1. 2017. Všichni
jste srdečně zváni.
Pavel Cohla, hl. organizátor

Projekty ve škole
Ke zlepšení podmínek vzdělávání ve škole nestačí dnes pouze
financování ze strany zřizovatele, ale je možnost také čerpat
finanční prostředky z různých projektů. Jedná se hlavně o
projekty financované z velké části z Evropské unie.

V minulém školním roce jsme začali spolupracovat se Střední
integrovanou školou ve Dvoře Králové nad Labem v projektu
„Škola na dotek v Královéhradeckém kraji“. Tento projekt byl
zaměřen na vzdělávání učitelů v oblasti nových informačních
technologií, především dotykových tabletů a notebooků.

Zpravodaj města Teplice nad Metují

TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY
V rámci tohoto projektu proběhlo několik školení a seminářů
různých úrovní pro učitele v oblasti výpočetní techniky. Pro
učitele jsme v tomto projektu získali celkem 15 tabletů pro
využití pro přípravu a vzdělávání ve výuce a částečné pokrytí
školy bezdrátovým připojením. Celková hodnota projektu pro
naši školu byla více než 600 tisíc korun.
V době prázdnin byly vyhlášeny další dva projekty. První
v oblasti čtenářské gramotnosti a cizích jazyků; druhý byl pro
oblast technického vzdělávání. V rámci prvního projektu jsme
získali pro čtenářskou gramotnost možnost zakoupení knih pro
první stupeň. Také jsme vyslali jednoho pedagoga na
zahraniční vzdělávací kurz a 10 žáků na zahraniční jazykověvzdělávací pobyt do Anglie. Chtěl bych v tomto směru
poděkovat všem pedagogům, kteří se v oblasti jak čtenářské
gramotnosti tak v přípravě vzdělávacího pobytu pro žáky
ochotně angažovali.
V současné době je podporované technické vzdělávání. Už
v minulosti jsme se zúčastnili projektů zaměřených na
technické vzdělávání a volbu žáků pro technické obory, který
zaštiťoval Podnikatelský klub Broumovska. Současný projekt
se zaměřil na vybavení učeben pro technické vyučování.
Protože ve škole tento předmět vyučujeme a měli jsme i
částečně vybavenou dílnu, využili jsme možnosti vybavit
dílnu technických prací z tohoto projektu jednotným, novým a
funkčním nářadím. Celková finanční částka na tyto dva
projekty, které jsme získali pro školu byla více než 500 tisíc
korun.
Děkuji všem učitelům, kteří se na těchto projektech aktivně
podíleli a pomohli tak ke zlepšení úrovně vzdělávání a
technického vybavení v naší škole.

označené ve zjednodušené evidenci jako 611/1 GP, 611/6 GP,
610/2 GP, 526/2 GP, 526/1 GP a 526/3 GP) a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 08/09/2016
Zprávu o činnostech v oblasti poskytování informací podle
z.č. 106/1999 Sb. za rok 2015.
Usnesení č. 09/09/2016
Zprávu o kontrolách činností Městského úřadu Teplice nad
Metují v roce 2015.
Usnesení č. 10/09/2016
Zprávu o počtu zaměstnanců a personálním obsazení
Městského úřadu v Teplicích nad Metují k 01.01.2016.
Teplice nad Metují 15. ledna 2016
Milan Brandejs, starosta
Mgr. Radim Války, místostarosta

Zápis žáků do první třídy
Ve dnech 3. a 4. února 2016 se uskutečnil zápis žáků do první
třídy pro školní rok 2016/2017. K zápisu se dostavilo celkem
18 dětí.
Děti procházely tři stanoviště, kde měly zvládnout úkoly a
dovednosti, na které se připravují v mateřské školce. Paní
učitelky velmi pěkně a soustředěně s dětmi prošly všechny
úkoly a na závěr byly děti za splněné úkoly odměněny
drobnými dárky.
Radim Války, ředitel školy

Jak je to s dopravou přes chvalečské serpentiny?
Státní komunikace č. 30110, která spojuje obec Adršpach
s obcí Chvaleč je v současné době již několik dnů neprostupně
uzavřena. Všichni občané našeho regionu, kteří cestují směr
Trutnov a dále, jsou nekompromisně odkázáni na objízdnou
trasu přes Horní Vernéřovice a Radvanice bez ohledu na to,
jestli serpentiny jsou nebo nejsou pohodlně sjízdné.
Naplnila se konečně několikaletá snaha o úplnou uzávěru
tohoto úseku přes celé zimní období! Aktivní v tomto záměru
byly především Obec Chvaleč, Policie ČR a SÚS Trutnov.
V průběhu minulých zim měla SÚS Trutnov oprávnění
k dočasným uzávěrám a k osazení přenosných značek, které
měly bránit průjezdu vozidel po zmíněné komunikaci. Toto
značení však nebylo motoristy respektováno a v daném úseku
docházelo k řadě dopravních kolizí. Policie ČR musela
vyjíždět k nehodám, SÚS musela komunikaci místně ošetřit,
hasiči auta vyprostit.
Trpělivost těchto institucí působících na trutnovské straně
okresu definitivně vypršela. Situaci vyřešily pro letošní zimní
období pevnou uzávěrou části úseku komunikace č. 30110
tvořenou betonovým blokem a závorou.
Tento krok byl učiněn na základě rozhodnutí Městského
úřadu v Trutnově (úplný text rozhodnutí je vyvěšen na
www.obecadrspach.cz od 21. 12. 2015) na základě žádosti
SÚS Trutnov ze dne 9. 7. 2015. Rozhodnutí bylo vydáno
v prosinci 2015 a úřad vyslovuje souhlas s úplnou uzávěrkou
komunikace č. 30110 v době od 1.11. do 31.3. Rozumí se tím
opakovaně, každoročně!!!!
Účastníkem tohoto řízení na náchodské straně okresu byla
obec Adršpach a dále se k žádosti vyjadřoval dopravní
inspektorát okresu Náchod. Ten sice s uzávěrou na území
okresu Náchod nesouhlasil, ale přesto o uzávěře bylo
rozhodnuto, a to pouze na území okresu Trutnov!? Ani zcela
evidentní neshoda stanovisek jednotlivých okresů nezabránila
vydání tohoto kontroverzního rozhodnutí.
Vycházím z toho, že pro řadu z nás, kteří komunikaci mezi
Adršpachem a Chvalčí používáme celoročně k cestám za
nákupy, k lékaři, do hor, za sportem, za kulturou a mnozí i

Radim Války, ředitel školy

Usnesení č. 9
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 13. ledna 2016
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje
Usnesení č. 01/09/2016
Změny rozpočtu v prosinci 2015 dle rozpočtového opatření č.
13/2015.
Usnesení č. 02/9/2016
Schvaluje Strategický rozvojový dokument Města Teplice nad
Metují na léta 2016 – 2018 Usnesení č. 03/09/2016.
Usnesení č. 03/09/2016
Schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu místní
komunikace ve Zdoňově dle firmou ALNIO zpracované
žádosti.
Usnesení č. 04/09/2016
Podání žádosti o investiční dotaci: poskytovatel dotace:
MMR, Program 117D815 - Podpora obnovy a rozvoje
venkova, Dotační titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže
do komunitního života v obci, dotaci na dětské hřiště v
Dědově – Klučance.
Usnesení č. 05/09/2016
Počet zaměstnanců v trvalém pracovním poměru k 1. lednu
2016 v celkovém počtu 29, z toho zařazených do městského
úřadu 26,5 a do organizačních složek obce 2,5.
Usnesení č. 06/09/2016
Žádost pana P. H. o bezplatné použití znaku města v obrazové
vědecké publikaci Klíč ke znakům měst České republiky.
bere na vědomí
Usnesení č. 07/09/2016
Pronájem části p.č. 610/3, k.ú. Teplice nad Metují o výměře
19.320 m2 (před vyhlášením obnovy operátu pozemky
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dennodenně do zaměstnání, je tento stav naprosto nepřijatelný.
Argumentace, že je zde objízdná trasa přes Radvanice,
z logických důvodů nemůže obstát.
Nelze souhlasit ani s tím, že důvodem uzávěry je „nemožnost
provádění zimní údržby a nemožnost zajištění bezpečného
příjezdu IZS“, jak je uvedeno v příslušném rozhodnutí.
Dle vyjádření ředitele SÚS Trutnov, je tato organizace
schopna bezproblémově daný úsek v zimě udržovat
vyhrnováním i posypem. Problém je v tom, že tento úsek není
na seznamu udržovaných komunikací Královéhradeckého
kraje.
A zde je klíč k řešení. Je třeba, aby Královéhradecký kraj
začlenil úsek mezi Adršpachem a Chvalčí v zimním období
mezi udržované komunikace. Ale to bez výrazné aktivity obcí
nikdo sám od sebe neuskuteční. Jistě nebude stačit snaha
pouze Adršpachu případně Teplic. Je třeba zapojit celý svazek
obcí Broumovska a vyvinout aktivitu směrem ke
Královéhradeckému kraji. Je zde již dnes snaha obcí a mnoha
jedinců problematiku řešit. SÚS problém s údržbou nemá,
musí pouze dostat od kraje objednávku.
Současná úprava vnikla rozhodnutím trutnovského úřadu na
nátlak složek spadajících pod okres Trutnov, ale občany
především okresu Náchod, toto řešení částečně omezuje a
ztěžuje jim dostupnost služeb na Trutnovsku.
Stávající řešení je špatné, a je třeba proti němu podniknout
kroky. Navíc rozhodnutí není dodržováno v některých bodech,
uplatnění jiných bodů je minimálně sporné a k další diskusi.
Všem, kteří se do dnešních dnů v problematice angažovali, je
třeba poděkovat a popřát další sílu v boji, proti nesmyslným
rozhodnutím. Záležitost budeme dále sledovat.

se stal již tradiční výlet na útesy Seven Sisters, který jsme i
přes nepřízeň počasí zvládli bez újmy a získali nemálo
krásných fotografií této velkolepé scenérie. Nejvíc
očekávaným zážitkem byla návštěva hlavního města Londýna,
kde jsme shlédli plno památek jako např. budovy parlamentu,
Westminsterské opatství, náměstí Trafalgar a Piccadilly,
Národní galerii a další. Jedno odpoledne jsme věnovali
prohlídce starobylé katedrály v Chichesteru a přírodního
středověkého skanzenu.
Pro naše žáky se tak výuka anglického jazyka zase o kousek
přiblížila k reálnému životu a možná časem získají pocit, že se
učí pro sebe a své znalosti jednou v praxi využijí.
Mgr. Klára Zahálková a Mgr. Martina Pohlová, učitelky

Žáci Střední školy hotelnictví a společného
stravování, Teplice nad Metují soutěžili v Brně
Žáci naší školy se ve dnech 14. – 16. 1. 2016 zúčastnili
celostátní soutěže GASTROJUNIOR 2016 v Brně, tentokrát s
mezinárodní účastí.
Žákyně 3. ročníku
oboru
Hotelnictví,
Kamila Otradovská,
reprezentovala naši
školu
v
soutěži
číšníků.
Jejím
soutěžním
úkolem
bylo připravit čaj pro
dvě
osoby
a
zakomponovat do něj
nebo k němu čerstvé
ovoce. Kamila připravila čaj TUAREG. To je čajová směs,
která se připravuje ze zeleného čaje Zhuča a marocké máty.
Čaj osladila sušenou třtinovou šťávou, další část sušené
třtinové šťávy nechala zkaramelizovat a přidávala ho k čaji
jako druhé sladidlo. K čaji podávala teplý italský moučník
„Domácí pasticcera“. Tento moučník se Kamila naučila
připravovat na zahraniční stáži, které se účastnila v rámci
projektu Erasmus+.
Korpus si upekla
předem a při vlastní
soutěži k němu
dohotovila omáčku z
čerstvého
lesního
ovoce.
V kuchařském klání
reprezentoval naši
školu student 3.
ročníku Jiří Tomáš.
Jako hlavní surovinu si vylosoval kuřecí prsíčka a jako
doplňkové suroviny zázvor, jablko a sýr ricottu. Jeho úkolem
bylo připravit pokrm, který bude obsahovat vylosované
ingredience. Měl celkem půl hodiny na písemnou přípravu, na
vyzvednutí potravin z koloniálu a přípravu kuchyňského
studia. Vlastní příprava pokrmu nemohla trvat více než 45
minut. Pokrm Jirka pojmenoval „Kuřecí prsíčka s bylinkovou
krustou a jemnou omáčkou, doplněnou zapečenou polentou
s parmazánem a jablkovým chutney se zázvorem“.
Připravoval 4 porce pokrmu. Soutěže se zúčastnilo 33 kuchařů
a 31 číšníků z celé republiky a z Itálie. Naši studenti nedosáhli
nejvyšších příček, ale získali mnoho cenných zkušeností.

Radek Myška

Jazykově-poznávací pobyt ve Velké Británii
V listopadu letošního školního roku se naše škola ZŠ Teplice
nad Metují zúčastnila již potřetí jazykově-poznávacího pobytu
ve Velké Británii. Tentokrát se cílem našeho pobytu stalo
malebné přímořské město Worthing, kde našich 10 žáků
dostalo příležitost navštěvovat místní jazykovou školu St.
George´s School.

Žáci byli vybráni na základě svých školních studijních
výsledků a celý program jim byl hrazen z evropských fondů.
Měli tak možnost poznat nejen kulturu a pamětihodnosti cizí
země, ale zároveň porovnat úroveň a systém vzdělání ve
Velké Británii a České republice. Do jednotlivých tříd byli
rozřazeni dle svých jazykových úrovní, probíraná látka jim
byla předkládána velmi zábavnou a interaktivní formou. Žáci
si tak osvojili nové jazykové dovednosti a zároveň procvičili
svoji angličtinu v praxi. Ubytováni jsme byli opět v běžných
anglických rodinách, kde se děti seznámily s chodem typické
britské domácnosti.
Během pobytu jsme navštívili spoustu krásných a zajímavých
míst. Za zmínku jistě stojí honosný hrad v Leedsu s rozlehlým
přírodním labyrintem a muzeem psích obojků. Velkou atrakcí

Mgr. S. Jansa Šrůtková, zástupce řed.

Začátek roku u hasičů
Prvním zásahem v roce 2016 byla dopravní nehoda v Bučnici.
Řidič vozidla Jeep Compass CRD dostal při jízdě od
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Adršpachu smyk a hned za vlakovým přejezdem sjel ze stráně
k řece. Tepličtí hasiči, kteří si k zásahu odskočili od pořádání
dětské soutěže, spolu s profesionály z Broumova zastavili
dopravu na silnici i na kolejích a vozidlo vyprostili pomocí
navijáku a vyprošťovacího zařízení Holmatro. Událost se
obešla bez zranění.
Druhým zásahem byl nahlášený požár lesa nad Adršpachem
směrem na Krčmov. Po příjezdu první jednotky (JSDHO
Adršpach) bylo zjištěno, že se jedná o nenahlášené pálení
klestí. Po dojezdu na místo události se jednotka vrátila zpět na
svoji základnu.

2.Cvičení
Myslím si, že pokud se naučíme správně hýbat, může být pro
nás každá denní pohybová i polohová činnost cvičením.
Pokud nemáte fyzicky náročnou práci, je jedna hodina cvičení
denně optimum. Je lepší cvičit 20 minut 5x týdně, než 2
hodiny jednou za týden. K hubnutí je třeba minimálně 1
hodina denně vkuse například rychlá chůze, běh, jízda na kole,
plavání apod.
Cvičení jako Jóga, Tai chi, Chi kung – jsou aktivitou, která
vám pomůže dosáhnout pohody tělesné i duševní a povede vás
k vašemu dalšímu rozvoji a poznání.
Každý den si zacvičte tato jednoduchá cvičení
První cvičení : pohodlně se postavte a udělejte předkyv hlavy
(zatlačte bradu do krku tak, abyste ji nepředkláněli, ani
nezakláněli), z tohoto předkyvu otočte hlavu do jedné strany a
vraťte zpět do předkyvu, poté otočte na druhou stranu a zase
vraťte do předkyvu, dále zakloňte hlavu a vraťte zpět do
předkyvu, předkloňte hlavu a vraťte zpět do předkyvu.
Ukloňte hlavu na jednu stranu a zpět do předkyvu, ukloňte
hlavu na druhou stranu a zpět do předkyvu. Udělejte každý
cvik dvanáctkrát.
Druhé cvičení – ve stoje volně svěste horní končetiny a poté
kružte rameny dopředu 12x a pak dozadu také 12krát.
Třetí cvičení – pohodlně se postavte, mírně pokrčte kolena,
dejte špičky mírně k sobě, dejte si ruce v bok a pomalu kružte
trupem na jednu stranu 12x a pak na druhou stranu, když se
otáčíte dozadu, tak se nadechujte a když jdete dopředu, tak
vydechujte. Při otáčení nehýbejte s pánví, kyčlemi a koleny.
Jenom drobná poznámka k chůzi: po rovných tvrdých
površích choďte v měkkých botách – nechoďte naboso (v
trávě a v lese to prospívá), při chůzi se nepředklánějte a držte
hlavu v předkyvu a buďte mírně prohnutí v bedrech směrem
dopředu a zadek vystrčte mírně dozadu.
Příště se dozvíte něco o stravování.

Matěj Bitnar, velitel JSDHO Teplice nad Metují

Víkend patřil hasičům
Rok 2016 jsme zahájili 17.1., a to jak výjezdem na dopravní
nehodu tak i soutěží, která se pro město Teplice nad Metují
stala již tradicí. Šlo o dětskou soutěž Hasičský pětiboj, kterého
se letos zúčastnilo 210 dětských závodníků, tedy o 25 dětí více
než loni. Byl to již 21. ročník. Po několikaleté pauze jsme
obnovili i přátelství s hasiči z Jaworzyna Śląska, což je
partnerské město Teplic nad Metují. Hasiči z Jaworzyna se
zúčastnili také.
Soutěžilo se v pěti disciplínách: mini požární útok, štafeta
dvojic, spojování půlspojek, štafetový běh s překážkami,
kategorie starších a dorost měl test z požární ochrany a mladší
žáci disciplínu v určování technických značek.
SDH Teplice nad Metují obsadilo ve své kategorii krásné 8.
místo
Výsledky
Mladší žáci:
1. místo Vel.
Petrovice
2. místo Nahořany
3. místo Hřibojedy

MUDr. L. Záveský

Starší žáci:
1. místo Bezděkov nad Metují
2. místo Bohdašín u Červeného Kostelce
3. místo Nízká Srbská

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své „ANO“ si řekli
dne 15. ledna 2016 u jezírka na Bischofsteině
Cyril Nováček a Jana Přeučilová.

Dorost :
1. místo Bohdašín u Červeného Kostelce
2. místo Červený Kostelec
3. místo Česká Metuje
Do nového roku Vám jménem našeho sboru přeji jen to
nejlepší a dovolím si Vás pozvat na Pepíkovskou zábavu,
kterou pořádáme 19. 3. 2016 od 20.00 na Penzionu Metuje. A
připojím ještě jedno pozvání a to na letní tábor Soptíci, který
v loňském roce získal zcela nové zaměření. Tábor již není jen
o zábavě a ukázkách složek IZS. Od loňského roku mohou
děti uplatnit, co se naučily, při celé řadě fingovaných událostí.
Přihlášky a veškeré informace naleznete na
www.soptici-ve-skalach.webnode.cz
A na závěr bych rád vyjádřil dík všem sponzorům celé akce,
které jsou:
Město Teplice nad Metují, Continental Automotive Czech
Republic s.r.o., Penzion Metuje, Primátor Náchod, ZO OS
KOVO VDO Instruments, Made Group, a.s., Pekárny a
Cukrárny Náchod, a.s., Stanislav Martinec, Jiří Habart st.

Novomanželům přejeme hodně štěstí !
J.Záleská, matrikářka

Zprávičky ze školičky
V letošním školním roce jsme opět mohli otevřít třídu
nejmladších dětí. Děti si tak mohou při menším počtu dětí ve
třídě v klidu a v pohodě zvykat na kolektiv a na MŠ. Také
díky paní učitelce Bc. Iloně Krejčí, která se jim trpělivě
věnuje každý den. Hned v září jsme byli pozváni do ZŠ na
kouzelníka. V říjnu do divadla na pohádku. V listopadu jsme
pozvali do MŠ cvičitelku se psy a měla u dětí velký úspěch. V
lednu přijela pohádka za námi do MŠ a pozvali jsme i děti z
první třídy.
Využili jsme nabídku plavecké školy a začali s předškoláky
jezdit na plavecký výcvik. Z důvodu rekonstrukce bazénu
jsme stihli jen pět lekcí. Děti se hodně naučily, nejen ve vodě,
ale i v sebeobsluze, samy se staraly o sebe i své věci.
Do konce kalendářního roku jsme se nejvíce věnovali přípravě
na vystoupení pro rodiče i pro veřejnost, ale proběhly i jiné
akce – vítání občánků, návštěva zubního lékaře, screeningové
vyšetření zraku, fotografování dětí, ukázková hodina pro

Robert Mikuláš, starosta SDH

Zdravotní okénko – 2. díl
To co děláme pro své zdraví fyzické i psychické je, podle
mne, to nejdůležitější, co v životě můžeme dělat. Neboť si pak
ten život můžeme užívat.
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rodiče. Každý týden mohou děti cvičit výslovnost za
doprovodu jednoho z rodičů u paní Mgr. Koláčné.
V lednu jsme se věnovali přípravě na zápis do I. třídy ZŠ –
procvičování barev, tvarů, počítání, názvy zvířat, pohádky,
návštěva I. třídy aj. Snad jsme přispěli k úspěchu dětí u zápisu
i pak ve škole. Stihli jsme i masopustní rej, děkujeme rodičům
za přípravu masek.
V druhém pololetí se navíc uskuteční na přání rodičů výuka
angličtiny.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří nám
pomáhají jak finančně, tak různými materiály a hračkami.
Rosičková Jana, vedoucí učitelkaMŠ

Tradiční březnovou akcí je Velikonoční trh, který se
uskuteční v areálu kláštera v sobotu 19. března od 8:30 do 13
hodin. Trh je spojen s prodejem regionálních výrobků,
ukázkou řemesel a bohatým občerstvením, vstup zdarma. Více
informací: www.klasterbroumov.cz
K. Ostradecká, Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov

Sháníte vozík či polohovací postel? Vypůjčte si je
v Nové Pace od Života bez bariér
Pečujete doma o někoho blízkého, kdo už se o sebe nemůže
starat sám? Zmáhá Vás pomáhat mu se vstáváním z postele či
oblékáním a umýváním? Anebo je pro Vás samotné z důvodu
nemoci či rekonvalescence náročné například vyjít do schodů,
či jste přestali dělat některé věci, jako jsou procházky či jízda
na kole, protože už se při nich necítíte bezpečně? Právě Vám
mohou život ulehčit takové pomůcky, jako chodítka, nástavce
na toaletu, polohovací lůžka, sprchovací židle, elektrické
zvedáky, či tříkolky pro dospělé. Vypůjčit si je můžete na
libovolně dlouhou dobu od organizace Život bez bariér, která
v Nové Pace již 11 let provozuje půjčovnu kompenzačních
pomůcek. V současné době jich nabízí kolem 150 kusů.
Jak vše probíhá? Můžete se kdykoliv v pracovní době a po
telefonické domluvě také mimo ni zastavit v našem středisku
Centrum bez bariér v Nové Pace, kde jsou pomůcky
vystaveny. Vezměte si sebou občanku či jiný doklad
totožnosti. Na základě Vaší situace Vám budou předvedeny
vhodné pomůcky, které si můžete také vyzkoušet. V případě
zájmu s Vámi sepíšeme jednoduchou smlouvu o pronájmu.
Pokud budete potřebovat, pomůcku Vám dovezeme domů,
nainstalujeme a vysvětlíme, jak ji správně používat. Také
Vám poradíme, na co máte nárok a co můžete od pojišťoven a
lékařů požadovat, abyste případně získali pomůcku vlastní.
Obrátit se na nás můžete také s jakýmkoliv dotazem, který se
týká domácí péče či sociálních služeb. Činnost naší půjčovny
dotují obce i různé nadace, proto jsou ceny pronájmu
pomůcek velice příznivé. Ceník spolu se všemi informacemi
najdete na našich webových stránkách www.zbb.cz případně vám rádi vše sdělíme na tel. čísle 720 994 024.
Neutrácejte hned peníze za zakoupení vlastní pomůcky,
přijďte se nejdříve poradit.
Marie Vokurková, Život bez bariér, z.ú., www.zbb.cz,

Březen v broumovském klášteře: velikonoční trh,
koncerty, promítání
Broumovský benediktinský klášter nespí ani v březnu. Tato
národní kulturní památka nabízí kromě pravidelných
celoročních prohlídek také kulturní a společenský program.
9. března v 19 hodin vystoupí v klášterním sále Kreslírna
v pravidelném programu hudební kavárny ArtCafé
fenomenální americko-polští jazzmani Mika-Parker-Parker
Trio, kteří běžně vystupují po celém světě. Na jejich koncert
naváže 23. března v 19 hodin vyhledávaný britský performer a
kytarový virtuoz Justin Lavash. Rezervace vstupenek na
koncerty ArtCafé: jakub.sleis@broumovsko.cz.
Do konce března pokračuje v klášterním Lapidáriu putovní
výstava fotografií Filipa Topola a Psích vojáků. Přístupná
je zdarma, každý den od 10 do 16 hodin. Doprovodným
programem výstavy je promítání dokumentu o Filipu Topolovi
Takovej barevnej ocas letící komety – 18. 3. od 19 hodin
v klášterní Kreslírně, vstupné 60 korun.

Přijmeme zaměstnance na stálý pracovní poměr
na pozici SPRÁVCOVÁ
Pension Dita, Teplice nad Metují, tel. 606 611 640
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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 19. 2. 2016
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Merkelsdorf) o kterém jsem již psal v minulých dílech, byly
postupně
založeny
spolky
cyklistů
v Jetřichově
(Radfaharerverein Wanderlust Dittersbach), v Martinkovicích
(Arbiter-Radfahrerverein Einigkeit Märzdorf) a druhý spolek
v Broumově (Arbeiter- Turn- Vereins Braunau) a konečně
také v Teplicích n. M. (Arbeiterradfahrerverein Wekelsdorf).
Ve kterém roce byl teplický cyklistický spolek založen, to se
přesně neví, ale zřejmě byl jedním z nejmladších na
broumovsku a nepatřil zřejmě ani mezi nejpočetnější.
V adresáři místních firem a spolků je poprvé uveden až v roce
1934, zde je však tento spolek uveden jako „Arb.
Radfahrerverein“.
Tomu, že spolek cyklistů byl činný v průběhu třicátých let
odpovídá i dobová fotografie pořízená v místní části Ober
Wekelsdorf (dnes Horní Teplice) před tehdejším hostincem
Franze Krafta „Gasthaus zur Spitze“. Pochopitelně se zde
naskýtá i teze, že společné foto pořízené právě před tímto
hostincem nebylo dílem náhody, ale že snad právě zde mohl
mít spolek jakési klubové zázemí, nebo se zde odehrávaly
klubové schůze a oslavy. To se ale bohužel prozatím
nepodařilo doložit.
Z fotografie, kterou po svém otci vlastní pan Werner ( jeho
otec stojí na fotografii pátý z leva), můžeme vyčíst, jaký
stejnokroj tepličtí cyklisté nosili.
Ve sportovním saku se vyjímala bílá košile s vázankou, bílé
kalhoty a nezbytná bílá, klubová čepice. Přes prsa měli
pravděpodobně červenou šerpu, která byla s oblibou
používána i v jiných cyklistických klubech..

Faleristika Teplic nad Metují a okolí
24.pokračování

Cyklistický klub v Teplicích nad Metují
Arbeiterradfahrerverein Wekelsdorf
Přesto, že je cyklistika poměrně mladým sportem, má
v Čechách již mnohaletou historii. Prvními průkopníky a asi
také našimi prvními adepty cyklistiky se stali v roce 1867
strojník Pecháček z Hořic a Jakub Thonet z Bystřice pod
Pernštýnem, kteří si přivezli z výstavy Paříži kolo „Michaux“.
Již roku 1869 se konal v Brně první závod velocipedistů,
uspořádaný u příležitosti otevření sirotčince. V roce 1880
bratři Kohoutové podnikli první dálkovou jízdu na vysokých
kolech z Prahy do Vídně, jízda znamenala velkou propagaci
kol a cyklistiky u nás, a přivedla do řad cyklistů mnoho
stoupenců. V následujícím roce 1881 vznikl první klub
velocipedistů v Praze na Smíchově a stal se tak prvním
cyklistickým klubem v celém tehdejším Rakousko – Uhersku.
V té době již továrna V. Kohouta vyráběla první česká vysoká
kola, tzv. „Kohoutovky“ a bratři Kohoutové se stali nejenom
významnými propagátory, ale také aktivními závodníky.
Obliba velocipédů každým rokem stoupala a s tím stoupal i
počet vyznavačů tohoto nového sportu, který vedl v roce 1883
ke vzniku prvního cyklistického svazu, který se jmenoval
„Česká ústřední jednota velocipedistů“.

Zleva stojící: Thasler Josef, Steiner Franz, Meier Guste,
Klesatschke Guste, Werner Ivan, Meier Anton, Patzak, Meier
Wenzel, Leppelt Anton, Breuer Richard, Streit, Rischawi
Franz, Slowak, Kuhn Richard, Bittner Stefan.
Zleva sedící : ???, ???, Unger

Členský odznak České
ústřední jednoty
velocipedistů z r. 1883.
Éru tzv. vysokých kol
zažili příznivci klubové
cyklistiky v našem okolí
pouze
v Broumově
(1.Braunauer
Radfahrerklub) a Polici
nad
Metují
(Klub
velocipedistů
Police
n.M.), kde byly založeny cyklistické spolky již v osmdesátých
letech 19.století.
Přelom a příchod následujícího století přinesl celou řadu
technických novinek, v oblasti cyklistiky to byl pochopitelně
revoluční přechod od vysokého kola k bicyklu. Oblíbenost
jízdních kol rostla a souběžně s tím pochopitelně přibýval
počet cyklistických klubů a spolků, a to i v našem okolí.
Kromě cyklistického klubu ve Zdoňově (1.Radfahrerverein

Doposud se nepodařilo
prokázat, zda teplický
spolek cyklistů měl
vlastní, spolkový odznak.
Na Horních Teplicích byl
ale náhodně nalezen
odznak, který
pravděpodobně původně
vlastnil některý z členů
Arbeiterradfahrerverein
Wekelsdorf.
Na 35 mm vysokém
bronzovém odznaku je
vyhotoven čtyřbarevný
smaltový motiv s opisem:
VERB. D. ARB.
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RADFAHRER ČSR 1920,. (Svaz německých cyklistů v ČSR
1920) a heslo ALL FREI.
Na reversu odznaku je vyraženo logo výrobce : J.Wick, Schlag
Předválečný spolek cyklistů z Teplic n.M. byl zastřešen nejen
Svazem německých cyklistů, ale také svazem pracujících
(Deutschvölkischer Arbeiterbund), pod který spadala vedle
spolku cyklistů také podstatně masovější sportovní organizace
Turnerů.
Několikabarevný
smaltovaný odznak
svazu pracujících
s opisem ve tvaru :
DEUTSCHVÖLK.
ARBEITERRBUND,
WEKELSDORF. Na
tříbarevném
středovém štítě jsou
dva prázdné otvory,
ve kterých byl
připevněn znak svazu
– kladivo.

Tato organizace byla v Teplicích n. M. činná již na přelomu
19. a 20. století. V seznamu místních spolků a živnostníků, se
již tento svaz objevil již v roce 1907. V této ročence je
zaznamenán v tomto tvaru: Deutschvölkischer Arbeiterbund
„Bismark“.
Petr Hnyk
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PLÁN KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ - rok 2016
Měsíc
Leden

Únor

Březen

Datum
2.1.
16.1.
17.1.
20.1.
30.1.

Hodina
8:00
10.00
8:00
16.00
9:00

3.2.
11.2.

18:00
19:00

20.2.
21.2.
10.3.

20.00
19:00

1.3. – 29.3.
12.3.

Duben

19.3.

13:00

16.3.

10:15

17.3. -18.3.
19.3.
19.3.
20.3.
26.3
16.4.

20:00
10-14
9:00

19.4.

10:15

24.4.

11:30

30.4.
30.4.
Květen

16:00
víkendy
28.5.

Červen

13.00
víkendy

1.6. – 31.7.
4.6.
8.6.

10 -15
17:00

7.6. nebo14.6.

16:00

25.6.

Červenec

25.6.
1.7. ?
3.7.
3.7. – 6.7.

8:00
20:00

Název akce
Tenisový turnaj čtyřher
Dřevorubec roku
Hasičské závody
Teplické kritérium v běhu na lyžích
Fotbalový turnaj 35+ Old Boys
(Halový t. kopané hráčů nad 35 let)
Otevřený závod volnou technikou
Domácí štěstí – pořad s Ivou
Hüttnerovou
Sportovní ples
Závod o Cenu Teplických skal
Habaďůra (div. představení
souboru Meziměstí)
Velikonoční výstava
Tenisový turnaj
Karneval na sněhu
Volejbalový turnaj O pohár
místostarosty
Jak se holky Uhlířovy v pekle
napravily (pohádka pro MŠ a 1 st.)
Velikonoční výstava
Pepíkovská zábava
Velikonoční dílny
Dětský karneval
Velikonoční vejšlap
Otevření Střelnice a turistické
sezóny- koncerty, vystoupení dětí,
stánky)
Pohádky pro vás (pohádka pro MŠ
a 1. st. ZŠ -Divadlo Pohádka Praha)
Aprílová osmička MTB (veřejný
závod horských kol)
Stavění máje
Pálení čarodějnic
Fotbalový turnaj O pohár starosty
města Teplice n.M.
Prohlídky Ivanitské poustevny
Dětský den
Prohlídky Ivanitské poustevny s
kostelem
Tady je krásně (výstava fotografií)
Z pohádky do pohád. za pokladem
Memoriál Přémy Víta (veřejný
silniční cyklistický závod)
Koncert teplické pobočky ZUŠ
Broumov
Turnaj o pohár starosty města
(volejbal smíš. družstev)
Hafnarfjordur cup (letní fotbal. t.)
Divadelní představení
Soutěž dvojic v netradičních discip.
Koncert k výročí J. Tichatscheka
Czech Mountainbike Trilogy

Místo akce
Sportcentrum
Dolní Adršpach
Sportcentrum
Sportcentrum
Sportcentrum
SKI areál Kamenec
Kino
Sály SŠHaSS
SKI areál Kamenec
Kino
Infocentrum
Sportcentrum
SKI areál Kamenec
Sportcentrum
Kino
Domov Dolní Zámek
Penzion Metuje
Infocentrum
Penzion Metuje
Zdoňov
Náměstí
Kino
Sportcentrum
Centrum
Horní Teplice
Hřiště TJ Slavoj
Kostel P. M. Pomocné
Hřiště TJ Slavoj
Kostel Panny Marie
Pomocné na Kamenci
Infocentrum
Bischofstein
Redpoint
ZŠ-přednáškový sál
Volejbal. hřiště
Hřiště TJ Slavoj
Lachov
Hřiště
Kostel P.M. Pomocné
Městský park

Srpen

5.7.
červenec
srpen
červenec
srpen
9.7.
16.7.
30.7.
6.8.
13.8.

9:00
Pátky
19:00
denně

19:30
20:00

25.8. -26.8.
25.8. - 28.8.
27.8.
28.8.
Září

8:00

2.9. – 4.9.
víkendy
3.9.

Říjen

10.9.

8:00

17.9.

8:00

2.10.

12.10.

10:15

19.10.

16:00

Listopad
3.11.

19:00

18. - 19.11.

14:00

24.11.

10:15

24.11.-25.11.
26.11.
27.11.

16:30

30.11.

16:00

3.12.
25.11. - 4.1.

8:00

Prosinec

26.12.
31.12.

16:00
13:30
13:30
10:00

(etapový závod horských kol)
Tenisový turnaj dvouher
Varhanní léto na Teplicku
(koncerty)
Prohlídky Ivanitské poustevny a
poutního kostela
Líný tenis – turnaj smíš. dvojic
Nohejbal
Country bál
Taneční zábava (hraje NANOVOR)
Líný tenis mužů
Výstava k MHFF
Zámecký jarmark
Mezinárodní horolezecký filmový
festival (33. ročník)
Bouldering – závody v lezení
La sportiva cross a Bufo Cross
(veřejný běh Teplickými skalami)
12. regionální zahrádkářská výst.
Prohlídky Ivanitské poustevny
O Štít Teplických skal – volejbal
smíšených družstev
Specialized Rallye Sudety
(maraton horských kol)
Teplicko-adršpašská 33 (turistický
pochod skalami a okolím: www.ta33.cz)
Drakiáda www.spolek-radost.cz
Vojnarka (div. představení souboru
Hronov)
Tři přadleny (pohádka pro MŠ a 1.
stupeň ZŠ -Divadlo Pohádka Praha)
Běh na Kraví horu (veřej. běh do
vrchu)
Zájezd do divadla
Promítání oceněných festival. filmů
Game Over (div. představení DS
Maska Česká Skalice)
WEBROVKAFEST (15. ročník
charitativního festivalu na podporu
dětí z dětských domovů)
O malé hastrmance (pohádka pro
MŠ a 1. st. ZŠ)
Vánoční výstava
Adventní dílny
Zpívání u betléma a rozsvícení
stromečku
Běh na Bišík (veř. běh do vrchu)
Vánoční prohlídky Ivanitské
poustevny a poutního kostela
Hafnarfjordur cup (zimní f. turnaj)
Vánoční výstava
Předvánoční koncert ZUŠ
Tradiční vánoční jarmark
Štěpánský volejbalový turnaj
Silvestrovský vejšlap

Sportcentrum
Kostel P. Marie
Pomocné Kostel Sv.V.
Kostel P. Marie
Pomocné na Kamenci
Volejbal. hřiště
Volejbal. hřiště
Náves Zdoňov
Hřiště
Volejbal. hřiště
Infocentrum
Domov Dolní Zámek
Kino, škola, hřiště
Fotbalové hřiště
Redpoint
Park, škola
K. Panny Marie Pom.
Volejbal. hřiště
Náměstí
Start a cíl na
koupališti
Za školou
Kino
Kino
Pošta

Kino
Kino
Dědov Klučanka
Kino
Domov Dolní Zámek
Infocentrum
U betléma- před
kinem
Na Rybárně
Kostel Panny Marie
Pomocné na Kamenci
Sportcentrum
Infocentrum
ZŠ – přednáškový sál
Prostory ZŠ
Sportcentrum
Sraz u nákup. střed.

