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LEDEN 2012
ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ číslo 1
Rooseveltova 15  549 57 Teplice nad Metují   (491) 581207, www.teplicenadmetuji.cz/ozveny
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2012 –
VÝSLEDKY
Ve čtvrtek až neděli 5. - 8. ledna 2012 se v Teplicích a
Adršpachu konala Tříkrálová sbírka organizovaná Charitou
ČR. Děkujeme za příspěvky, jsou určeny na dobrou věc. Těší
nás vaše vřelé přijetí. Pokud se někam naši tři králové z
nějakých důvodů nedostanou, mnohdy vás to mrzí. To je pro
nás velice silná motivace pomáhat při organizaci třech králů.
Další důvod je sociální – každá událost ve městě, tedy setkání
lidí je prospěšné. Děti navíc poznají svoje okolí a sousedy.
Nejprve jako obvykle prošla paní Šikutová ve čtvrtek bytovky
ve středu Teplic. Skupiny ve Zdoňově, Lachově a Dědově si
již několik ročníků koledníky zajišťují sami a chodí zpravidla
v sobotu. Letos jsme našli skupinu i v Horním Adršpachu,
kam jsme po několik ročníků jezdili s Teplickými králi.
V samotných Teplicích je hlavní koledovací den sobota.
Skupin stále moc nemáme a proto každá skupina koleduje
celý den, pochopitelně s přestávkou na oběd. Sraz jsme měli v
klubu městského úřadu, odkud skupinky vyrážely na okruhy.
Dětem, vedoucím i lidem se koledování velice líbilo. Večer
jsme se setkali opět v teple klubu městského úřadu, kde nám
některé maminky připravily teplý čaj, něco na zakousnutí a
děti si mohly zahrát hry.
Protože jsme za sobotu vše neprošli a byly děti, které se do
sobotních skupin nevešly, vyrazili jsme ještě v neděli. Jako
vedoucí se nám také nabídl pan Doležal. Dvě skupiny ten den
prošly Dolní Adršpach, Bučnici a nakonec zbytek okruhu
Teplic střed a Horních Teplic.

Z koledy máme dobrý pocit. Lidé nás vítají, rádi si krále
poslechnou a přispějí. Jen velice málo z vás se sbírkou z
nějakých důvodů nesouhlasí, na což má každý právo.
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Snažíme se díl, který se vrací do Teplic, použít účelně. Zatím
jsme z výtěžku přispívali rodinám z Teplic, popř. dětem, které
navštěvují základní školu, ale velice rádi přispějeme v
Adršpachu.
Letošní sbírky se zúčastnilo 28 dětí a 11 vedoucích. Vybralo
se 36787 Kč, což je asi o 1500kč méně než v loňském
rekordním roce. Podívali jsme se do všech místních částí
Teplic kromě Nového Dvoru, samozřejmě se nám nepodařilo
projít všechny domy. Bohužel se ale stalo, že na některé
tradičně navštěvované domy jsme letos zapomněli – okruh
Teplice střed dokončovalo několik skupin.

Oblast

Vybráno v Kč Vedoucí

D. Teplice, část Teplice střed
Bytovky ve středu Teplic
Kamenec
Část Teplice střed/D. Adršpach,
H. Teplice část, Bučnice
konec D. Teplic, část Teplice
střed, H.Teplice část
Bohdašín
Dědov
Lachov
Zdoňov
Horní Adršpach

Doba

4985

J. Záleská
So
H. Šikutová Čt
K. Zahálková So
A. Berka
p. Doležal So/Ne
M. Mráz So, Ne

1209
2014
1170
3221
2730

E. Hartová
P. Kollertová
N. Machová
K. Kořínková
V.Řezáčová

8739
2752
5263
4704

Ne
So
So
So
So

25% vybraných peněz je použito na projekty Charity
v České republice, 10% na projekty Charity v zahraničí (loni
se přispívalo na školní autobus v Indii), 39% na projekty
Farní charity Náchod – Dům na půli cesty (dočasný domov
pro mladé lidi, kteří se ocitli v obtížné životní situaci - např.
po odchodu z ústavu, z nefungující rodiny), Domov pro
matky s dětmi a Charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou
službu (tato výborná charitní služba zatím není v Teplicích
dostupná, ale může se to změnit). 26% je možno využít v
místě konání sbírky, tedy v Teplicích a Adršpachu. O využití
loňské sbírky u nás jsme již psali. Budeme rádi za komentáře
k využití minulé sbírky a za návrhy na využití letošní.
Máte-li dotazy ke sbírce, můžete volat místním
asistentům na 608111829 nebo 491613719, nebo navštívit
internetovou adresu www.horniteplice.cz/trikralovasbirka.
Informace o celostátní sbírce naleznete také na
www.trikralovasbirka.cz.
Děkujeme Základní škole Teplice nad Metují za
pomoc při zajišťování dětí a MěÚ Teplice nad Metují za
poskytnutí společenské místnosti. Jménem budoucích
obdarovaných děkujeme všem vedoucím i malým králům za
účast a především vám všem přispěvatelům.
Martin a Helena Mrázovi, místní asistenti Tříkrálové sbírky
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ZÁPIS ŽÁKŮ
DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V TEPLICÍCH NAD METUJÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2012 – 2013

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy
v Teplicích nad Metují upozorňuje rodiče dětí narozených
v době od 1. září 2005 do 31. srpna 2006 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 8. 2. 2012 od 13.30 do 17 hodin.
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
Usnesení č. 8
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 19. prosince 2011
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje
Usnesení č. 01/08/2011
Úpravy rozpočtu v měsíci listopadu 2011 o 61.200 Kč.
Usnesení č. 02/08/2011
Úpravy rozpočtu v měsíci prosinci 2011 o 398.300 Kč.
Usnesení č. 03/08/2011
Rozpočtové provizorium na období od 01.01.2012 do doby
schválení rozpočtu pro rok 2012.
Usnesení č. 04/08/2011
Uzavření smlouvy č. UZSVM/HNA/4380/2011-HNAM o
bezúplatném převodu p.č. 24/1, 1.238 m2, k.ú. Dolní Teplice
do vlastnictví obce a pověřuje starostu k podpisu smlouvy
s pevně danými podmínkami užívání pozemku.
Usnesení č. 05/08/2011
Prodej p.č. 499/4, 1.969 m2, ostatní plocha a p.č. 495/2, 1.238
m2, trvalý travní porost, k.ú. Janovice u Trutnova paní L. H.
za cenu kupní 100.000 Kč a zároveň revokuje usnesení č.
11/07/2011 z 21.11.2011.
Usnesení č. 06/08/2011
Prodej p.č. 395/2 o výměře 108 m2, k.ú. Teplice nad Metují,
oddělené z GP č. 313-357/201, panu R. V. za cenu kupní
8.480 Kč.
Usnesení č. 07/08/2011
Směnnou smlouvu s věcným břemenem ve prospěch Města
Teplice nad Metují na pozemcích KN p.č. 671/3 (část p.č.
671/1), p.č. 240/1(část PK 240) a st.p.č. 125 (část PK st. 125)
- vzniklé podle GP č. 288-250/2009, v k.ú. Teplice nad
Metují mezi Městem Teplice nad Metují a panem D. Š.
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s dorovnáním 123.480 Kč ve prospěch pana D. Š. Po vkladu
smlouvy do katastru nemovitostí nastane tento stav:
- st.p.č. 125 o výměře 461 m2 zůstane ve vlastnictví
D.Š.
- p.č. 240/1 o výměře 1.290 m2 zůstane ve vlastnictví
D.Š.
- p.č. 240/2 o výměře 121 m2 se převede na Město
Teplice nad Metují,
- p.č. 671/1 o výměře 8.580 m2 zůstane ve vlastnictví
Města Teplice nad Metují,
- p.č. 671/3 o výměře 111 m2 se převede do
vlastnictví D.Š.
parcely zjednodušené evidence PK st. 125 o výměře 943 m2 a
PK 240 o výměře 1.105 m2 se převede na Město Teplice nad
Metují.
Usnesení č. 08/08/2011
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na prodej pozemků
dotčených stavbou „Revitalizace Bučnického potoka“ mezi
Městem Teplice nad Metují a Občanským sdružením Živá
voda a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Usnesení č. 09/08/2011
Smlouvu o provedení stavby „Revitalizace Bučnického
potoka“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy za
podmínek předložení podepsané smlouvy o smlouvě budoucí
(darovací) mezi Lesy ČR a Občanským sdružením Živá voda,
týkajících se převodu dotčených pozemků stavbou
Revitalizace Bučnického potoka v případě zániku nebo
nečinnosti občanského sdružení při povinné údržbě díla jako
výsledku dotčené stavby.
Usnesení č. 10/08/2011
Dodatek ke smlouvě o pronájmu Teplických skal pro rok
2012 uzavřené s Teplickými skalami, s.r.o. se zachováním
stejné výše nájemného jako v roce 2011.
Usnesení č. 11/08/2011
Dodatek ke smlouvě o pronájmu ATC Bučnice uzavřené
s paní V. K. pro rok 2012 se zachování stejné výše nájemného
jako v roce 2011.
Usnesení č. 12/08/2011
Dodatek nájemní smlouvy uzavřené s paní D. Š. na pronájem
objektů v městském dvoře pro rok 2012 s výší nájemného
2011 navýšeným o inflaci.
Usnesení č. 13/08/2011
Dodatek nájemní smlouvy uzavřené s panem V.V. na
pronájem objektů v městském dvoře pro rok 2012 s výší
nájemného 2011 navýšeným o inflaci.
Usnesení č. 14/08/2011
Snížení příspěvku příspěvkové organizaci Základní škola a
Mateřská škola, Teplice nad Metují o 150.000 Kč.
Usnesení č. 15/08/2011
Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2011, O místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní
videoloterijní terminál a herní místo lokálního herního
systému.
Usnesení č. 16/08/2011

3
Odpisový plán kuchyňského robota pořízeného do školní
jídelny dne 13.07.2011 za pořizovací cenu 150.159,70 Kč na
dobu 10 let.
Usnesení č. 17/08/2011
Výjimku z počtu žáků v jedné třídě pro Základní školu a
Mateřskou školu, Teplice nad Metují.
Usnesení č. 18/08/2011
Žádost Teplických skal, s.r.o. o prodloužení splatnosti dluhu
ve výši 190.000 Kč nejpozději do 15.07.2012.
bere na vědomí
Usnesení č. 19/08/2011
Sepsání nájemní smlouvy a přidělení nebytového prostoru
v budově mateřské školy – ordinace praktického lékaře
s MUDr. Jaroslavou Varcholovou.
Usnesení č. 20/08/2011
Sepsání nájemní smlouvy a přidělení bytu v čp. 189, ulice
Nerudova v Teplicích nad Metují s paní E.P.
Usnesení č. 21/08/2011
Sepsání nájemní smlouvy a přidělení nebytového prostoru pro
provozování pedikúry v čp. 279, náměstí Aloise Jiráska
v Teplicích nad Metují s paní R. J.
Usnesení č. 22/08/2011
Uzavření dohody o Převzetí závazku za škody způsobené
třetím osobám a třetími osobami mezi Městem Teplice nad
Metují a panem Petrem Meislem.
Usnesení č. 23/08/2011
Nesouhlasné stanovisko města k záměru úplného uzavření
silnice mezi Adršpachem a Chvalčí přes serpentýny v zimním
období.
zamítá
Usnesení č. 24/08/2011
Prodloužení nájemní smlouvy o pronájmu p.č. 338 a st.p.č.
448, k.ú. Teplice nad Metují s panem M. B.
ukládá
Usnesení č. 25/07/2011
Starostovi zajistit přípravu návrhu vyhlášky, která na celém
území města Teplice nad Metují zakazuje provozovat výherní
hrací přístroje a interaktivní videoloterijní terminály.
Teplice nad Metují 21. prosince 2011
Milan Brandejs,starosta
Mgr. Radim Války, místostarosta

Poděkování hasičům za pomoc
Chci na tomto místě poděkovat místním dobrovolným
hasičům. Při mimořádném sněžení v úvodním týdnu měsíce
ledna bylo nutné odklidit těžký sníh ze sportovní haly. Už to
nebylo v silách správců haly a tak přišli na pomoc dobrovolní
hasiči z Teplic. Za nepřízně počasí, deště a sněžení, šplhali
hasiči po hale a obětavě do večerních hodin odklízeli vodu a
sníh z povrchu haly, dokud nebylo vše v pořádku. Vážím si
práce hasičů pro jejich nasazení, obětavost a odvahu.
Zároveň touto cestou děkuji i Robertovi Otrubovi a Vlastovi
Vítovi, kteří nemalou měrou pomáhali.
Radim Války
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INFORMACE
Ojeté pneumatiky od osobních aut – zbavené disků můžete
odevzdat od 1.4. 2012 na sběrné místo pro použité
elektrozařízení u bytovek na náměstí Al. Jiráska v Teplicích
nad Metují za poplatek 10,-Kč za 1 kus.
Bližší informace podá J. Nováková

SILVESTROVSKÝ VEJŠLAP
Loňského tradičního silvestrovského vejšlapu se zúčastnilo 19
dospělých a 6 dětí.Tentokrát nám počasí přálo, tak jsme se vydali
polní cestou ke "křížku", kolem Skalního mlýna přes Bučnici a
Kamenec zpět do Teplic. Občerstvení v podobě výborné horké
gulášovky na "Kamínku" jistě přišlo všem vhod. Však nám při
plnění úkolů a nácviku pantomimy vyhládlo. Snad se nám do
příštího Silvestra podaří vymyslet nějaké úsměvné úkoly a hádanky,
abychom se opět pobavili.
Těšíme se za rok na shledanou Ilka a Jirka Novotní

Oddíl kopané TJ Slavoj Teplice nad Metují pořádá
SPORTOVNÍ PLES
dne 3. března 2012 od 20:00 hodin
v sálu Střední školy hotelnictví a spol. stravování
K tanci a poslechu hraje skupina BTK, bohatá tombola!
Vstupné: 30,-Kč, místenka 70,-Kč
Srdečně vás zvou pořadatelé!!!
UPOZORNĚNÍ !!!!
Odjezd autobusu na divadelní představení Shirley Valentine,
do Jiráskova divadla v Hronově je 23. února 2012 v 18:00
hodin ze zastávky autobusu v Teplicích n. Met. – náměstí.
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Zpráva o činnosti Klubu seniorů v Teplicích nad
Metují v roce 2011
3.2. Beseda s panem starostou Milanem Brandejsem, který nás
seznámil se změnami v našem městě.
17.3. PHDr. Miroslava Moravcová – vyprávěla o výstavě Královské
svatby Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny (výročí 700 let).
14.4. Matrikářka Jana Záleská nás seznámila s počtem a pohybem
obyvatelstva – nejstarší občané, uzavření manželství, stěhování,
narození a úmrtí a vítání občánků.
12.5. RNDr. Jaroslava Šubíková – přednesla první pomoc při
štípnutí vosou, včelou, sršně a uštknutí hadem a při ošetření různých
alergií.
25.5. Výlet: Navštívili jsme Dřevěnou zvonici a kostel Sv.
Bartoloměje v Kočí u Chrudimi, dále Loutkářské muzeum
v Chrudimi a zámek v Pardubicích.
9.6. Proběhlo setkání seniorů s dětmi v prostorách MŠ, kde byl v
tělocvičně připraven krásný bohatý program s pohoštěním.
23.6. Návštěva a beseda s paní Kolářovou z Broumova ze sociálního
odboru. Seznámila nás s vyhláškou Ministerstva práce a soc. věcí invalidní důchody, zaměstnávání osob se zdravotním postižením,
státní sociální podpora, dávky soc. péče pro postižené osoby atd.
30.6. Slavnostní posezení před prázdninami všech členů
v Restaurantu Vojtěch.
15.9. Manželé Ulrychovi ze Zdoňova nám přijeli promítnout film o
„Euro tunelu“ – Francie-Anglie a film o Francouzské riviéře.
27.10. Knihovnice p. Věra Prokopová nám přivezla ukázat kroniky
z Teplic nad Metují a také z Adršpachu. Některé knihy byly
v německém jazyce. Bylo to velice zajímavé.
24.11. Pan Bohumil Sýkora přijal pozvání do klubu a vyprávěl nám
o průzkumu hradů na Bischofsteině.
5.12. Na předposlední setkání jsme pozvali děti z MŠ, které nám
přednesly pohádku o narození Ježíška, zatančily a zazpívaly vánoční
koledy a věnovaly nám dárky v podobě malých svícnů. Děkujeme p.
učitelkám i dětem. Přišel i pan starosta.
15.12. Na ukončení roku 2011 bylo slavnostní posezení s vánoční
výzdobou, pestrým programem a nadílkou.
Děkujeme Městu Teplice nad Metují za spolupráci s naší organizací
a všem přejeme v roce 2012 hodně zdraví a osobní pohody.
Za Klub seniorů H. Klennerová a A. Jirmannová
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA TEPLICE NAD METUJÍ
VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK
ERICH VON DÅNIKEN – NÁVRAT BOHŮ 2012
Soudný den poznání stojí před námi, prorokuje Erich von Däniken a
odvolává se na proroctví vytesané do kamenů civilizací Mayů. Podle
tohoto proroctví se dne 23. prosince 2012 vrátí na naši Zemi z
dlouhé cesty bůh "Bolon Yokte". Co nám to přinese? táže se autor
světových bestsellerů.

ONDŘEJ HAVELKA – CESTA VZHŮRU, CESTOU
V DÁL ZÁPADNÍ AFRIKOU Autoři knihy putovali západní
částí Afriky pěšky nebo stopem. Během tisíců kilometrů chůze
pískem či džunglí s batohem na zádech se setkávali s africkými
etniky, jejich woodoo, rytmem i obyčejným životem. Vyprávění je
doplněno spoustou krásných fotografií.

JOSEF FORMÁNEK – UMŘEL JSEM V SOBOTU
Strhující příběh o lásce, osudu, ztrátě dítěte a druhých šancích, které
už se nikdy nebudou opakovat. Co se stane, když se nevyrovnáme s
minulostí? Přijde vůbec nějaká budoucnost? Rodina Josefa Marana
žila v domě, který změnil jejich život. Mozaikové oko boží a onen
nápis jej poslal na cestu, na kterou se žádný smrtelník nechce vydat.

PATRICK TAYLOR – DOKTORE, FOFREM JDE O
ŽIVOT! Barry, čerstvý majitel univerzitního diplomu, získal první
zaměstnání... nic zlého přitom netuše. Bude asistentem praktického
lékaře v Ballybucklebo! Tuhle vesničku málem nenajde na mapě, ale
na místě zjistí, že nechce žít nikde jinde než tady - v srdci
smaragdových kopců a údolí severního Irska. Pak se však poprvé
setká se svým šéfem, doktorem Fingalem O'Reillym. Tenhle starší
muž, jehož základním ponaučením je "nikdy pacientům nedovol, aby
ti přerostli přes hlavu!", má velmi svérázné metody.
BARBARA WOOD – ZLATÁ ZEMĚ Mladičká Hannah
Conroyová touží věnovat se lékařské profesi jako její otec, ale to je v
Anglii poloviny devatenáctého století pro ženu nemyslitelné, a tak se
po otcově smrti vydává do daleké neprozkoumané Austrálie, kde
doufá začít nový život.

ADAM CHVAJA – DIVUPLNÁ INDONÉSIE
Indonésie je skutečně divuplná: dech beroucí přírodní krásy,
dýmající sopky, sirná jezera, divoké džungle, smaragdová moře,
opuštěné rajské ostrovy i historické stavby a chrámy. Nejzajímavější
jsou však Indonésané, způsob jejich myšlení a jednání, jejich zvyky
a tradice. Cílem této knihy je přinést čtenářům zábavu pro chvíle
oddechu i posloužit jako zdroj nesnadno dostupných informací o
světě, který patří na naší Zemi k těm nám nejvzdálenějším.

Vážení čtenáři,
S příchodem nového roku stéle častěji slýcháme o
zdražování a tak Vás jistě potěšíme zprávou, že naše
registrační poplatky na rok 2012 se nemění a zůstávají ve
stejné výši jako v minulých letech. Dospělý čtenář u nás za
rok zaplatí 70,- Kč, důchodci a studenti 50,- Kč a děti do
15 let 30,- Kč.
Cena našeho poplatku nedosahuje ani třetiny ceny za jednu
knihu.
Vy, kteří rádi čtete a ještě nejste našimi čtenáři, neváhejte a
přijďte se zaregistrovat! Máme Vám co nabídnout. Pravidelně
kupujeme novinky všech žánrů, odebíráme 18 titulů časopisů.
Knihy, které ve fondu nemáme Vám vypůjčíme z jiné
knihovny. Nabízíme připojení na internet a kopírování.
Jestliže se zabýváte nějakým tématem, můžeme Vám
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vyhledat a objednat veškeré informace, které v ČR vyšly
knižně nebo byly publikovány v nějakém časopise.
Méně mobilním občanům knihy dovezeme až domů.
Více
informací
o
knihovně
najdete
na
www.teplicenadmetuji.knihovna.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu!Věra Prokopová a Běla Blažková
Podnikatelský klub Broumovska pořádá

Ples podnikatelů a živnostníků
Broumov, Sál Střelnice
11.února 2012 od 20:00 hod.
Hrají: JK Band Pardubice & David Wiljo Kangas
Vstupenka 100,-Kč vč. místenky
Předprodej: EDA Broumov

NABÍZÍME K PRONÁJMU
prostory rychlého občerstvení v atraktivním
prostředí přímo u vstupu do Teplických skal.
Nabídka musí obsahovat:
 nabídku ceny (měsíční nebo za sezónu)
 stručnou charakteristiku Vaší
dosavadní činnosti
 popis podnikatelského záměru.
NABÍDKY ZASÍLEJTE NEJPOZDĚJI DO
15. 2. 2012
na adresu Střední škola hotelnictví a společného stravování,
Teplice nad Metují, Střmenské podhradí 218, 549 57
Teplice nad Metují

více informací na tel.: 491 581 279

www.sshssteplicenm.cz
HODINOVÝ MANŽEL
Karel Šlechta, Jetřichov 104
Tel.: 605 159 586
Drobné : ZEDNICKÉ, OBKLADAČSKÉ,
MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ,
INSTALATÉRSKÉ a
ZAHRADNICKÉ PRÁCE
OPRAVY A ÚPRAVY BYTŮ, DOMŮ, ZAHRAD
PROVÁDÍME I O VÍKENDECH. NEVÍTE SI
S NĚČÍM RADY – VOLEJTE 605 159 586
TEPLICKÉ OZVĚNY * Vydává Město Teplice nad Metují *
(IČO: 00273139) nákladem 600 výtisků.*
Kontakt: mhff@teplicenadmetuji.cz.
Vychází jako občasník.*Odpovědná redaktorka Marie Jirmannová.*
Reg. č. MK ČR E 11959.*Redakční uzávěrka 15. každého měsíce.*
Za obsah článku odpovídají autoři.* Nevyžádané rukopisy a
fotografie nevracíme.* Tisk: TISKÁRNA František Matěna Police
nad
Metují.*Vydáno
dne
23.1.
2012.
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PLÁN KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ - rok 2012
Leden

Únor

14.1.

10.00

17.1.-4.3.
20.1.

20:00

28.1.

18:00

28.1.
8.2.

9:00
16:00

11.2.
22.2.

9:00
10:00

23.2.

24.2. nebo 2.3.

16:30

25.2.
Březen

3.3.
11.3.
9.3.

20.00
14:00
8.00
9:00

10.3.
12.3.-10.4.
16.3.
28.3.-29.3.

Duben

19:00

29.3.

9 -11
13 -16
10:15

31.3.
15.4.

10-15
12:00

20.4.

10:15

20.4.

19:00

30.4.
30.4.
Květen

10.5.

9:00
10:50

10.5.

10:15

12.5.

10:00

26.5.
27.5.
30.5.
Červen
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3.6.

15.00
13.00
17:00

Dřevorubec roku
(dřevorubecké závody)
Výstava ZUŠ
Ladakh, Himálaj Indie (beseda Lukáš a
Martin Holmanovi)
Koncert Ondřeje Smeykala (předního
světového hráče na didgeridoo)
Veřejný závod v obřím slalomu
Běžkařské středy – Teplické kritérium
(veř. závod v běhu na lyžích)
Závod o cenu Teplických skal
Don Quijote de la Ancha (divadelní
představení v režii B. Polívky)
Odjezd autobusu z Teplic n.M. do
Hronova na div. představení Shirley
Valentine
Zlámaná běžka
Teplický Pro Padák (obří slalom pro
dospělé)
1. ročník MEZINÁRODNÍHO
MISTROVSTVÍ DISKUZE SNOW
v obřím slalomu
Sportovní ples
Dětský karneval
Šel tudy měl dudy (naučný pořad pro
školy – ukázka lidových nástrojů)
Halový turnaj O pohár místostarosty
(volejbal)
Velikonoční výstava
„Klíče na neděli“ (divadelní představení
souboru J.K. Tyl Meziměstí)
Velikonoční výstava prací klientů
„O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku“
(pohádka pro ZŠ - 1. stupeň a MŠ)
Velikonoční dílny
Aprílová osmička MTB (veřejný závod
horských kol)
„Jak víla Modrovláska splnila tři přání“
(pohádka pro ZŠ - 1. stupeň a MŠ)
Ženy pana Voka (divadelní představení
souboru z Dobrušky)
Stavění máje
Pálení čarodějnic
Velikonoční vejšlap
„Gotika-život rytířů za vlády
Lucemburků“ (představení SHŠ Pernštejni)
„O nemocné princezně“ (pohádka pro ZŠ
1. stupeň a MŠ)
Májový jarmark (ukázka řemesel,
koncerty, stánkový prodej)
Fotbalový turnaj O pohár starosty
města Teplice n.M. (semifinále a finále)
Teplická rocková noc - (koncerty kapel)
Dětský den
Memoriál Přémy Víta (veřejný silniční
cyklistický závod)
Specialized Sudety Tour (silniční
cyklistický maraton)

Odpočívadlo za
parkovištěm v Dol.
Adršpachu
Infocentrum
Škola – přednáškový sál
kino
SKI areál Kamenec
Za školou
SKI areál Kamenec
Kino

SKI areál Kamenec
SKI areál Kamenec
Sály SšH. a spol. strav.
ZŠ – přednáškový sál
Sportovní hala
Infocentrum
kino
Domov Dolní zámek
kino
Infocentrum
Sportcentrum
kino
kino
Před kinem
Horní Teplice
Zdoňov
Tělocvična ZŠ
kino
Park
Hřiště TJ Slavoj
Hřiště TJ Slavoj
Hřiště TJ Slavoj
Redpoint
Náměstí
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16.6.
19. – 20.6.
23.6.
Červenec

Srpen

4.7. – 8.7.
7.7.
14.7.
28.7.

19:30

4.8.
15.8.

17:00

23.- 26.8.
25.8.
26.8.
31.8.- 2.9.
1.9.

Září

Říjen

Listopad
Prosinec

8.9.

8:00

15.9.

9:00

3.10.
7.10.
12.10.

17:00

31.10.
22.11.
2.12.

17:00
10:15
17:00

1.12.-6.1.
8.12.

10:15

10:0015:00
16:00

26.12.
31.12.
Aktualizováno 19.1.2012
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10:00

Turnaj o pohár starosty města (volejbal
smíš. družstev)
Den otevřených dveří
Turnaj žen – O cenu Metuje (volejbal)
Divadlo na Kačeří
Czech Mountainbike Trilogy
(etapový závod horských kol)
Líný tenis – turnaj smíš. dvojic
Nohejbal
Country bál
Turnaj trojic v nohejbale
Turnaj Stará garda – Mladí (volejbal)
Horokolo vršky
(závod horských kol do vrchu)
Mezinárodní horolezecký filmový
festival (29. ročník)
Bouldering – závody v lezení
Bufo Cross (veř. běh Teplickými skalami)
8. regionální zahrádkářská výstava
O Štít Teplických skal – volejbal
smíšených družstev
Specialized Rallye Sudety
(maraton horských kol)
Teplicko-adršpašská 33 (turistický
pochod skalami a okolím) pěšky, na kole i s
kočárky
Běh na Kraví horu (veřejný běh do vrchu)
Drakiáda
Šípková Růženka (pohádka – účinkují Eva
Hrušková a Jan Přeučil)
Běh na Bišík (veřejný běh do vrchu)
„Honza a čert“ (pohádka pro ZŠ a MŠ)
Zpívání u betléma a rozsvícení
stromečku
Vánoční výstava
Vánoční dílny
Adventní koncert
Vánoční žákovský koncert
Štěpánský turnaj příchozích
Silvestrovský vejšlap

Volejbal. hřiště
Domov Dolní zámek
Volejbal. hřiště
Lachov
Bischofstein
Volejbal. hřiště
Volejbal. hřiště
Náves Zdoňov
Volejbal. hřiště
Volejbal. Hřiště
Redpoint
Kino, škola, hřiště
Park
Start před kinem
Park, škola
Volejbal. hřiště
Náměstí
Start a cíl na koupališti
Redpoint
Za školou
Kino
Redpoint
kino
U betléma- před kinem
Infocentrum
Kostel ve Zdoňově
ZŠ - přednáš. sál
Sportovní hala
Sraz u nákup. střediska
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