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ŠKOLNÍ POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO ANGLIE A
PAŘÍŽE 3. – 9. KVĚTNA 2014
Stejně jako minulý rok se žáci naší základní školy
v Teplicích nad Metují měli možnost zúčastnit poznávacího
zájezdu do Velké Británie. Zvolili jsme odlišnou variantu
programu než loni a tak si na své přišly i ty děti, které s námi
jely už podruhé. Sedmidenní program byl velmi pestrý. Začali
jsme prohlídkou krásného poutního městečka Canterbury, kde
jsme shlédli velmi starou Canterburskou katedrálu. Odpoledne
jsme přejeli do přímořského města Hastings, které se stalo
dějištěm velké bitvy Viléma Dobyvatele roku 1066. Navštívili
jsme zde také rozsáhlý jeskynní komplex Smuggler Caves
užívaný pašeráky vlny, ginu, čaje a dalšího cenného zboží.
Počasí nám velmi přálo již od prvního dne a celým pobytem
v Anglii nás provázelo sluníčko, teplo a modré nebe.

prohlídku Louvru se slavným obrazem Mony Lisy, i když
mnozí byli zklamaní jeho velikostí. (Pokračování na str.2)

Ubytovaní jsme tentokrát nebyli v Londýně, ale přímo
v Hastings, kde nás každý večer při návratu z výletů vítalo
moře. V následujících dnech jsme absolvovali řadu výjezdů za
památkami, kulturními i přírodními. Parádní den jsme si užili
v Londýně a zásluhou skvělé průvodkyně jsme se dozvěděli
spoustu historických zajímavostí. Zážitkem byla jak plavba
lodí po řece Temži, tak shlédnutí 4D promítání v kině. Viděli
jsme budovy parlamentu se slavnou věží Big Ben,
Buckinghamský palác, Westminsterské opatství, vyklápěcí
most Tower Bridge a pevnost Tower, která skrývá
korunovační klenoty britských panovníků.
Největším trhákem se stala možnost nákupů na náměstích
Trafalgar Square a Piccadilly Circus. Téměř žádný stánek se
suvenýry nezůstal nepovšimnut  Další den jsme absolvovali
výlet do zábavního a nákupního střediska, města Brightonu,
s návštěvou podmořského akvária Sea Life Centre.
Nezapomenutelným zážitkem pro nás byla návštěva
překrásných křídových útesů Seven Sisters ve stejnojmenném
národním parku. Poslední den jsme v Anglii strávili
v pirátském městečku Rye, které je zároveň současným
bydlištěm Paula McCartneyho ze skupiny The Beatles.
Třešničkou na dortu byla návštěva Paříže a zkouškou odvahy
pokoření Eiffelovy věže. Přepnuli jsme v hlavách z angličtiny
na francouzštinu, v peněženkách prohodili libry za eura a
vtrhli do víru velkoměsta módy, dobrého jídla a
dechberoucích památek. Samozřejmě jsme nevynechali
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(Pokračování ze str. 1)
Ubytovaní jsme byli opět v hostitelských rodinách v Anglii a
v hotelu ve Francii.
Děti měly možnost poznat kulturu bydlení i stravování
Angličanů a možná i zpětně ocenit to, jak se vaří u nás doma.
Protože maminčinu svíčkovou, domácí sekanou nebo kus
pořádné flákoty v Anglii jen tak neuvidíte 
Vaří se tam převážně z polotovarů a málokterá žena, ač
v domácnosti, je skutečnou hospodyňkou. Nakonec bych
chtěla touto cestou velmi poděkovat děvčatům, která s námi
jela – Julče Prokopové, Míše Novotné, Anetě Hornychové,
Karolíně Thérové, Jiřce Svatošové a Nikole Klikarové.
Rodiny, v kterých bydlely, je na konci pobytu speciálně
pochválily. Holky byly skromné, pořádné, ochotné,
komunikativní, veselé a byla s nimi pohoda. Dobře
reprezentovaly nejen samy sebe, ale také naši školu a celou
Českou republiku. Doufejme, že do budoucna ještě budou
takové příležitosti a budeme se moci takové akce znovu
zúčastnit.
Mgr. Klára Zahálková, učitelka angličtiny

Odprodej pozemku, který vznikne oddělením z p.č. 224/3, k.ú.
Lachov manželům W. cenu kupní, která bude vycházet z ceny
60 Kč/1m2 s připočtením 2.000 Kč za zpracování smlouvy.
Náklady na vyhotovení geometrického plánu, daň z převodu.
Usnesení č. 10/21/2014
Prodej p.č. 834, 1.186 m2, trvalý travní porost, k.ú. Horní
Teplice manželům E. a J. S. za cenu kupní 61.300 Kč.
Usnesení č. 11/21/2014
Prodej p.č. 392/2, 1.597 m2, trvalý travní porost a p.č. 392/4,
740 m2, trvalý travní porost, obě v k.ú. Dědov manželům E.
a J. Š. za 118.850 Kč.
Usnesení č. 12/21/2014
Prodej p.č. 1571/1 PK, 2.614 m2, k.ú. Zdoňov panu J. D. za
79.720 Kč.
Usnesení č. 13/21/2014
Umístění prodejního stánku Mgr. T. R. na parkovišti u skal za
stejných podmínek jako v loňském roce.
Usnesení č. 14/21/2014
Jmenování starosty Města Teplice nad Metují, pana Milana
Brandejse, k zastupování Města Teplice nad Metují na Valné
hromadě VAK Náchod, a.s. dne 12. června 2014 a pověřuje
jej hlasováním podle návrhu usnesení podle programu na
pozvánce.
Usnesení č. 15/21/2014
Finanční příspěvek 40.000 Kč Občanskému sdružení
Zachraňme Teplickou poustevnu.

Usnesení č. 21
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 29. dubna 2014
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují
schvaluje
Usnesení č. 01/21/2014
Podání žádosti do Operačního programu Životního prostředí
na akci „Zavedení separace a svozu bioodpadů ve městě
Teplice nad Metují“.
Usnesení č. 02/21/2014
Podání žádosti do Operačního programu Životního prostředí,
prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí,
oblast podpory 2.1 Zlepšení kvality ovzduší, podoblast
podpory 2.1.3 Snížení imisní zátěže omezením prašnosti
z plošných zdrojů.
Usnesení č. 03/21/2014
Smlouvu uzavřenou mezi městem Teplice nad Metují a firmou
ALNIO Group s.r.o., Králova 279/9, Brno o zpracování
žádosti o dotaci za účelem obdržení dotace, zajištění
organizace zadávacího řízení a poskytování dotačního
managementu: Operační program Životního prostředí,
prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí,
oblast podpory 2.1 Zlepšení kvality ovzduší, podoblast
podpory 2.1.3 Snížení imisní zátěže omezením prašnosti
z plošných zdrojů.
Usnesení č. 04/21/2014
Smlouvu o spolupráci při výstavbě turistické rozhledny a
dalších závazcích uzavřenou mezi městem Teplice nad Metují
a BRANKA, o.p.s. Náchod.
Usnesení č. 05/21/2014
Smlouvu o poskytnutí bezúročné půjčky v celkové výši 750
tis. Kč obecně prospěšné společnosti BRANKA, o.p.s. se
splatností do 30 dnů od obdržení poslední splátky dotace,
nejpozději do 31. 03. 2016.
Usnesení č. 06/21/2014
Změny rozpočtu v únoru 2014 o 24.300 Kč dle rozpočtového
opatření č. 1/2014.
Usnesení č. 07/21/2014
Změny rozpočtu v březnu 2014 o 1.508.980 Kč dle
rozpočtového opatření č. 2/2014.
Usnesení č. 08/21/2014
Změny rozpočtu v dubnu 2014 o 337.000 Kč dle
rozpočtového opatření č. 3/2014.
Usnesení č. 09/21/2014

bere na vědomí
Usnesení č. 16/21/2014
Rozbor hospodaření k 31. 03. 2014.
Usnesení č. 17/21/2014
Pronájem nebytového prostoru v Teplicích nad Metují,
náměstí Aloise Jiráska čp. 269 pro účely provozování
prodejny s potravinami a uzavření nájemní smlouvy s paní P.
K.
Usnesení č. 18/21/2014
Přidělení bytu 1+kk v DPS a sepsání nájemní smlouvy s paní
J. A.
Usnesení č. 19/21/2014
Přidělení bytu 1+1, ul. Čapkova 96 a sepsání nájemní smlouvy
s panem J. D.
Usnesení č. 20/21/2014
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. 21/21/2014
Pronájem p.č. 603/10 GP, 8.694 m2, k.ú. Teplice nad Metují a
uzavření nájemní smlouvy s paní I. K.
Usnesení č. 22/21/2014
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. 23/21/2014
Pronájem p.č. 344/2, 349 m2, k.ú. Zdoňov a uzavření nájemní
smlouvy s panem M. Š.
Usnesení č. 24/21/2014
Předloženou zprávu o výsledku kontroly přenesené působnosti
podle § 67 odst. 1 písm. e) zákona č. 129/2000., o krajích, ve
znění pozdějších předpisů, která byla provedena na Městském
úřadu v Teplicích nad Metují.
zamítá
Usnesení č. 25/21/2014
Žádost J. a F. P. na odkup části p.č. 581/23, k.ú. Teplice nad
Metují.
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Usnesení č. 26/21/2014
Žádost pana B. J. o odkup p.č. 103/1, k.ú. Zdoňov.
Usnesení č. 27/21/2014
Žádost Svazu skautů a skautek České republiky, 21. oddíl
„BOR“ Velké Poříčí o odkup p.č. 55/1, k.ú. Libná.

Okresní kolo soutěže „Zlatý list“
Ve čtvrtek 24. 4. 2014 se v Novém Městě nad Metují konalo
okresní kolo soutěže Zlatý list. Je to tradiční přírodovědně –
ekologická soutěž, jejímž smyslem je umožnit setkání dětí se
zájmem o přírodu a její ochranu a formou soutěže porovnat
jejich vědomosti.
Soutěží šestičlenná družstva, která jsou rozdělena na tříčlenné
hlídky, jejich výsledek se sčítá. Soutěž probíhá formou stezky,
na níž je několik stanovišť, kde děti odpovídají na otázky a
plní úkoly (příklad stanovišť - houby, rostliny, ryby, hmyz,
lesy, ochrana přírody, chráněná území, včely a blanokřídlí
hmyz).
Z naší školy se soutěže zúčastnilo dvanáct žáků, tedy dvě
šestičlenné skupiny. Naše tříčlenné hlídky se umístili na 10.,
9., 7. a 3. místě. Soutěžní družstvo ve složení Petr Oubrecht,
Julie Prokopová, Kristýna Chaloupková, Jan Semerák, Jakub
Bartoníček a Tomáš Cirok se po sečtení bodů umístili celkově
na druhém postupovém místě do krajského kola.
K dispozici bylo ohniště, kde si žáci mohli opéct buřty a další
bohatý doprovodný program – ochutnávku medu, ukázky
včelařských nástrojů, fyzikální a chemické pokusy.
Tímto bychom chtěli poděkovat organizátorům za pěkné
dopoledne.
Za ZŠ Mgr. Andrea Muchová

Teplice nad Metují 5. května 2014
Milan Brandejs, starosta Mgr. Radim Války, místostarosta
Město Teplice nad Metují nabízí byt k pronájmu v Domě
s pečovatelskou službou na Kamenci, ulice Nerudova
189. Jedná se o byt 2+kk (cca 55 m2) ve 2 patře. V
domě je výtah. Zájemci se mohou hlásit a bližší
informace podá na MěÚ Teplice nad Metují
Petr Zápotočný. tel.: 491 581 201

Otevření pokladničky nadace pro transplantaci
kostní dřeně
28.4. 2014 byla na Měst. Úřadu v Teplicích nad Metují
rozpečetěna kasička nadace pro transplantaci kostní
dřeně, která je trvale umístěna v lékárně U svaté
Alžběty. Rozpečetění a počítání byla přítomna ing.
Fichtnerová, RNDr. Šubíková, paní Bornová,
Klennerová a Mantelová. Od 4. 9. 2012 se do kasičky
nastřádalo 5120,-Kč.
Nadace děkuje všem za příspěvky, které představují
významnou pomoc v budování kvalitního, mezinárodně
akreditovaného transplantačního programu. Díky své
kvalitě a rozvoji pomáhá vyléčit řadu nemocných, které
se v minulosti vyléčit nepodařilo.
J. Šubíková ČČK Teplice n.M.

ZŠ a MŠ Teplice nad Metují se zapojuje do projektu
BRÝLE PRO AFRIKU
Vážení rodiče, milí spoluobčané,
naše základní škola v Teplicích nad Metují se rozhodla zapojit
do mezinárodního projektu International Humanity s názvem
Brýle pro Afriku. Jak jistě sami víte, jednou z nejčastějších
operací prováděných u nás v ČR je oční operace šedého
zákalu. Jedná se o onemocnění oční čočky, která zašedne a
zkalí se. Jediným východiskem je operativní zákrok, který se
ve vyspělých zemích stává zcela rutinní záležitostí. Bohužel
tomu tak není v rozvojových státech Afriky.
Země, do které je tato humanitární pomoc směřována, je
africký stát Malawi ležící mezi Zambií, Tansanií a
Mosambikem. Od 90. let v zemi přetrvává hospodářská krize a
většina zde žijících lidí nemá možnost podstoupit operaci
nebo si obstarat dioptrické brýle. Přestože má země 14
milionů obyvatel, tak mimo hlavní město jednak neexistují
optiky a pak jsou tu brýle pro většinu lidí finančně
nedosažitelné. Přicházející slepota se stává velmi častou
příčinou úrazů, postižení lidé nejsou schopni fungovat
v zaměstnání a starat se o početné rodiny. Podpora státu je
téměř nulová.
Pomoc, která směřuje z vyspělých zemí má několik možných
podob. Patří sem za prvé přímé přispění na konto International
Humanity (podpora financování očních operací) a za druhé
sběr starých, nepotřebných avšak funkčních dioptrických
brýlí. Tímto bychom Vás chtěli velmi požádat, abyste se sami
zapojili a darovali nám staré brýle, které již nepoužíváte.
Brýle, které Vám leží doma v šuplíku, by mohly pomoci
v chudých regionech Afriky a někomu dalšímu plně posloužit.
Vaše staré dioptrické i sluneční brýle můžete nosit do konce
školního roku do naší základní školy k rukám paní uč. Kláry
Zahálkové nebo do městské knihovny, kde bude připravena
krabice na odkládání brýlí. Veškeré informace spojené
s projektem a další možnosti pomoci se dozvíte na webových
stránkách www.bryleproafriku.cz. Zároveň bude pro žáky
v naší škole uskutečněna interaktivní přednáška o celém
programu, kde se budou moci sami aktivně zapojit a dozvědět
se více o dané problematice.
Mgr. Klára Zahálková, učitelka

TEPLIČTÍ ZAHRÁDKÁŘI
pořádají ve čtvrtek 22. května 2014 od 17 hodin v domě
zahrádkářů Astra besedu o pěstování zeleniny včetně
exotické, jejíž ukázka byla součástí loňské zahrádkářské
výstavy. Během besedy lze podat dotaz na pěstování i choroby
a škůdce ze všech oborů pěstitelské činnosti. (Vhodné je
přinést vzorky poškození). Bude zde příležitost zakoupit
chemické, biologické a technické prostředky ochrany rostlin,
hnojiva, semena zeleniny apod.
Vstupné dobrovolné. Těšíme se na Váš zájem.
Za výbor ZO Českého zahrádkářského svazu v Teplicích nad
Metují Luděk Groh

Kaprálův mlýn
Ve dnech 25. až 27. dubna se jedenáct žáků naší školy opět
zúčastnilo exkurze, kterou pořádalo Gymnázium Dvůr
Králové nad Labem pod vedením paní RNDr. Jany
Dobrorukové. Tentokrát žáci navštívili středisko ekologické
výchovy v Moravském krasu Kaprálův mlýn.
Poslechli si přednášku o historii Kaprálova mlýna,
s čelovkama na hlavě prolézali jeskyně Hospoda a Kostelík a
po skupinkách vyrazili s mapou po okolí plnit úkoly.
Akce se jim moc líbila, prý si ji parádně užili.
Paní RNDr. Janě Dobrorukové děkujeme za to, že dětem tyto
výlety zajišťuje a umožňuje. Za ZŠ Mgr. Andrea Muchová

Vystoupení žáků ZUŠ Broumov
pobočky Teplice nad Metují
12. června 2014 v 16:00 hod.
Přednáškový sál ZŠ
Vstupné: dobrovolné
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Region Broumovsko součástí reklamní kampaně na
televizních stanicích - Czech Tourism - „Česko –
země příběhů“

GEORGE R.R. MARTIN – PÍSEŇ LEDU A OHNĚ
Hra o trůny. Střet králů. Hostina pro vrány. Bouře mečů.
Tanec s draky.
Všech pět dílů obsáhlého fantasy eposu odehrávajícího se
ve světě temného středověku, mezi statečnými rytíři, mocnými
čaroději, draky, zlovlky a čarostromy.

Region Broumovska se stal další součástí audiovizuální prezentace
tuzemských destinací, kterou zdarma natočila společnost Czech
Tourism jako televizní spot. Tyto spoty byly vysílány v České
televizi a na TV Barrandov v průběhu dubna mezi prvními spolu se
Slavonicemi. Po těchto velmi lákavých destinacích se divákům
představí další regiony Česka, např. Krušné hory, Luhačovice a Zlín,
České středohoří nebo Střední Čechy.
Všechny spoty by podle generálního ředitele agentury pana
Rostislava Vondrušky působit emotivně a měly by se snažit odhalit i
méně známá místa v České republice.
„Natáčení spotu probíhalo již na podzim minulého roku, štáb v čele
s režisérem a hercem Otto Kalusem si jako průvodce Broumovskem
vybral mladý pár, který aktivně objevoval zákoutí pískovcových skal
a barokních památek. Osobně jsem ráda, že se Broumovsko může
prezentovat v celonárodní kampani, která běžela i ve vysílání
celostátních televizí. Vnímám to jako důkaz toho, že se nám daří
využívat potenciál regionu, efektně spolupracovat a budovat tak
z Broumovska skvělou destinaci pro všechny návštěvníky“, řekla
Markéta Hanušová ze Společnosti pro destinační management
Broumovska.
Celkovým cílem spotů agentury Czech Tourism je podpořit domácí
cestovní ruch i zájem o trávení dovolené v tuzemsku. Součástí
kampaně je také vkládaná příloha Česko Země strhujících příběhů,
která je distribuována v tištěné verzi. I zde je Broumovsko součástí
v rámci Královéhradeckého kraje.
Spot ke shlédnutí:
http://www.youtube.com/watch?v=KXlWsuNQ16w
Společnost pro destinační management Broumovska

PETER MAYLE – ROK V PROVENCI. ZNOVU
PROVENCE. NAVŽDY PROVENCE.
Volná trilogie o půvabech a zvláštnostech života v
jihofrancouzské Provenci. Autor okouzluje vtipným
vyprávěním o zdánlivě všedních událostech francouzského
venkova, z nichž se rodí umění žít.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Věra Prokopová
www.teplicenadmetuji.knihovna.cz, tel.: 491 581 444

*************************************************
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své „ANO“ si řekli
19. dubna 2014 v Adršpachu, u jezírka
Ondřej Záliš a Hana Součková,
19. dubna 2014 v obřadní síni
Jan Hátle a Kateřina Čorejová,
3. května 2014 na Bischofsteině
Tomáš Šimek a Kristýna Kollertová
16. května 2014 v obřadní síni
Vladimír Habart a Lenka Záveská.
Novomanželům přejeme hodně štěstí !!!
J.Záleská, matrikářka

*************************************************
Končí zimní sezóna ve Sportcentru v Teplicích nad Metují
V sobotu 26. dubna v teplickém sportcentru skončil zimní a
začal letní provoz, který potrvá cca do začátku října. Letní
provoz začíná tím, že se z nafukovací haly sundají plachty,
které tvoří její střechu. Stavění i bourání zastřešení probíhá za
účasti hlavně místních sportovců a dobrovolníků, kterých se
letos sešlo 27. Hlášený déšť přišel až těsně před obědem, kdy
již bylo po necelých třech hodinách práce vše hotové a
připravené na léto. Tímto bychom rádi všem 27
dobrovolníkům poděkovali za účast a věříme, že se v říjnu na
stavění haly opět sejdeme v tak hojném počtu.
V zimní sezóně se kromě individuálních pronájmů konaly
čtyři tenisové, tři fotbalové a dva volejbalové turnaje, plus
zimní tenisová liga a školní florbalový turnaj. Turnaje si
samotní aktéři velmi pochvalovali.
Nástupem letní sezóny se mění i ceny, třeba za tenis se nebude
platit 250 Kč za hodinu, jak je tomu v zimní sezóně, ale pouze
100Kč. Hodina squashe vyjde na 160 Kč.
Novinkou pro letošní sezónu jsou samolepky k soutěži
Broumovsko oSOBnĚ, která probíhá v rámci výstavy Play
Broumovsko. V průběhu celého roku můžete na mnoha
místech regionu za návštěvu či nákup získat samolepky, které
se lepí do herního plánu a zúčastnit se tak soutěže, jejíž hlavní
cenou je osobní automobil. Více informací o soutěži naleznete
na www.playbroumovsko.cz. Přijďte si k nám zasportovat a
získat tak třeba vaši první soutěžní samolepku, jistě litovat
nebudete.
Tomáš Mucha

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TEPLICE NAD METUJÍ
VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK
JESS WALTER – NÁDHERNÉ TROSKY
Počátkem 60. let připlouvá do ospalého italského městečka
mladičká americká herečka. Filmová hvězdička zcela
učarovala plachému majiteli penzionu, ve kterém se
ubytovala. Jenže pak údajně zemřela. Střihem takřka filmovým
se z dávné italské idyly přenášíme na opačnou polokouli, do
žhavé současnosti: V Los Angeles se objeví starý Ital pátrající
po tajemné ženě, kterou naposled viděl ve svém penzionu o půl
století dříve. Fascinující příběh s mnoha dějovými liniemi o
lidských snech a jejich střetu s realitou.

MILOŠ URBAN – PŘIŠLA Z MOŘE
Jednoho dne se na pláži v jihoanglickém městečku objeví
tajemná krásná dívka oděná jen v plavkách, která zjevně vyšla
z moře. Je promrzlá, nikoho nepoznává, na nikoho nereaguje.
Místní noviny v tom vidí senzační zprávu okurkové sezóny.
Mladý novinářský elév z Prahy, který je v Anglii na stáži, má o
dívce napsat reportáž. Když dorazí do policejní cely, zdá se,
jakoby ho dívka poznávala. Ukáže se však, že tato skutečnost
může být životu nebezpečná. Inteligentní román jako odpověď
současným krvavým krimi thrillerům.

JO NESBÖ – ČERVENKA
Norská tajná policie zjistí, že někdo připravuje atentát na
následníka trůnu. Kriminalista Harry Hole sleduje stopy
vedoucí do nejtemnější kapitoly norské minulosti, ke skupině
kolaborantů s nacisty, kteří svůj boj o konečné vítězství dosud
nevzdali.

Galerie výtvarného umění v Náchodě

MARKUS ZUSAK – ZLODĚJKA KNIH

pořádá ve svých prostorách v zámecké jízdárně výstavy
České umění ze sbírky GVUN (I. část – malba)
GVUN představí vůbec poprvé v reprezentativním výběru svůj fond
českého umění do poloviny 20. století.
(přízemí jízdárny, 26. 4. – 31. 8.)
Ivo Švorčík (1937–2004) – Z malířského díla

Autor sepsal na základě vyprávění své babičky silný, jímavý a
čtivý příběh. Jeho vypravěčem učinil Smrt. Smrt je zdánlivě
nezúčastněný divák, s dokonalým odstupem, s osobitou
perspektivou. Ale příběh Liesel je tak mimořádný, že i Smrt si
musí přiznat zájem o živé lidi, dojetí z jejich utrpení, hořkost a
úlevu z konců. I Smrt má srdce.
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Výstava připomene deset let od úmrtí hronovského umělce – malíře,
grafika, výtvarného pedagoga a kritika, publicisty, esejisty a
organizátora uměleckého života.
(jízdárna – ochoz, do 22. 6.)
Lukáš Tůma / Zpaměti, Výstava z cyklu Umělci do 40 let
Lukáš Tůma ukončil studia na AVU obhajobou diplomové práce
v grafickém ateliéru prof. Jiřího Lindovského. Vystaveny jsou i jeho
plastiky. (jízdárna – kabinet kresby, grafiky a fotografie, do 22. 6.)
Lubomír Zeidler (1931–2003) - obrazy
Výběr z díla pozoruhodného, ale neznámého malíře z Hlavňova u
Police nad Metují, jehož pojetí výtvarné tvorby, vztah ke světu i
volbu lesnické profese formovala krajina, přírodní prostředí obecně a
les zvláště. Zdroji jeho kulturně-přírodní výtvarné mytologie přírody
a lesa byla romantická básnická představivost, tajemství lesních
interiérů a antické mýty. Svůj osobitý způsob vidění přírodní reality
vkládaný do výtvarného umění opíral o zvládnutou malířskou
techniku, které se naučil u Františka Muziky.
Vernisáž výstavy v pátek 27. června v 17 hodin.
(jízdárna – ochoz, 28. 6. – 31. 8.)
Výstavy jsou otevřeny denně kromě pondělí od 9 do 17 hodin.
Tradiční koncert pěveckého sboru Jiráskova gymnázia v Náchodě
pod vedením sbormistra ing. Vlastimila Čejpa
čtvrtek 26. června v 19:30 hodin
Chcete strávit příjemný večer s americkou country muzikou?
Přijďte si poslechnout do Náchoda nejlepší evropský revival Johny
Cashe ze Slovenska. Uslyšíte jak nejznámější hity Johny Cashe, tak i
premiéru nových věcí v autentickém podání. Robert Šimek s kapelou
Efest vystoupí v sobotu 28. června v Náchodě na Hamrech před
barem Plechovka.
Předprodej zajišťuje VV Music Shop na Kamenici v Náchodě. Na
koncert Johny Cashe revival s kapelou Efest 28. června 2014 od 19
hodin vás zve kapela Efest a Robert Šimek. Jarmila Kořínková

Náchodské Pivobraní odkrývá hudební program
Na Masarykově náměstí v Náchodě se v létě uskuteční
3. ročník Pivobraní. Stane se tak třetí prázdninovou sobotu
19. července. Jednodenní akce v uplynulých dvou letech
přilákala tisíce návštěvníků a má potenciál stát se
nejoblíbenější letní lidovou slavností regionu. Organizátoři už
na facebookovém profilu Pivobraní polehoučku odkrývají
letošní hudební program. Už teď je jisté, že na pódiu zahrají
kapely Nanovor, Vaťák (Kabát revival), Mother´s Angels,
Heebie Jeebies, Flendrs nebo Mr. Cocoman. Pokud Pivobraní
fandíte, sledujte ho na facebooku, kde se v nejbližších dnech
dozvíte také jméno hlavní hudební hvězdy a postupně všechny
novinky, které návštěvníky letošního ročníku Pivobraní čekají.
Hana Stoklasová

Fotbalový turnaj "O pohár starosty města" 2014
Pátek 23.5. od 16 hod.
Turnaj je určen pro neregistrované hráče s výjimkou
registrovaných starších 35 let. Systém turnaje je každý s
každým 30 minut s výkopem prvního utkání v 16 hodin. Týmy
mají čísla podle pořadí z ročníku 2013:
1. Continental Adršpach
2. Hauk Police
3. Stará garda Teplic

4. FAN´s
Utkají se v následujícím pořadí: 1-3/2-4/1-4/2-3/3-4/1-2.
Hraje se podle pravidel fotbalu, při remíze se vždy
kopou tři penalty.
Teplický fotbal na domácím stadionu
Muži
31.5. 2014 SO Teplice - TJ Velichovky
17:00 hod.
14.6. 2014 SO Teplice - TJ Česká Skalice 17:00 hod.
Přípravka starší
24.5. 2014 SO Hronov/Police a Velichovky - turnaj od 9 h.
Ostatní utkání dorostu, starších žáků a starší přípravky se hrají
v Meziměstí, když oba oddíly hrají mládežnické soutěže
společně.

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 20. 5. 2014
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byla provléknuta stužka, buďto v říšských barvách (černožluté), nebo v místních (bílo-modré).
Tato drobná ražba z roku 1886 je asi nejstarší faleristickou
památkou, kde byl poprvé zobrazen teplický znak, ustanovený
v roce 1881. Od té doby však prošel několika úpravami
a vývojem. V poválečné historii jej poprvé graficky upravil
místní kronikář pan Vratislav Ruth. (Někdy je mylně uváděno,
že jej Vratislav Ruth vytvořil.) Další a asi poslední výtvarné
úpravy na znaku Teplic nad Metují udělal akademický malíř
Jiří Škopek z Jaroměře na začátku sedmdesátých let dvacátého
století.
Petr Hnyk

Medailonky na oslavu odhalení pamětní desky na
rodném domě
Josefa Aloise Tichatscheka v Horních Teplicích.
„Josef Alois Tichatschek, teplický rodák evropského
formátu“, s tímto titulem jsem publikoval v polovině
devadesátých let články v místních, regionálních i
zahraničních časopisech, abych osvětlil a zpopularizoval
postavu tohoto našeho významného rodáka.
Významný teplický rodák Josef Alois Tichatschek
Josef Alois Tichatschek se
narodil 11. července 1807
v rodině domácího tkalce v
dnešních Horních Teplicích.
Už v dětství u něj objevili
místní učitelé mimořádné
nadání k hudbě a zpěvu,
který jej provázel celým
dalším životem. Po studiích
na gymnáziu v Broumově
odešel do Vídně, poté do
Štýrského Hradce a Prahy,
až nakonec získal angažmá
v Drážďanech. Zde se
setkává s Richardem
Wagnerem, zpívá v jeho
operách a prožívá zlatý vrchol své kariéry. Nic ale netrvá
věčně, po čtyřicetileté úspěšné kariéře opustil uměleckou
dráhu a užíval si zaslouženého odpočinku. Dne 18. ledna 1886
zemřel v Drážďanech, kde je taktéž pochován.
Ještě tentýž rok, v den jeho nedožitých narozenin 11. července

Odbor ASPV TJ Slavoj Teplice nad Metují uspořádal
12. 5. 2014 na hřišti TJ Slavoj místní kolo v atletickém
čtyřboji pro žactvo. Soutěže se zúčastnilo 34 závodníků od
předškolního po starší žactvo. Závodilo se ve sprintu na
50/60m, skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem a
vytrvalostním běhu. Nejlepší umístění dosáhli v jednotlivých
kategoriích: mladší žákyně I Anna Geislerová, mladší žáci I
Jonáš Kohl, mladší žákyně II Natálie Myšková, mladší žáci II
Matěj Vávra, starší žákyně I Klára Svědíková, starší žáci I
Dominik Mach, starší žákyně II Lada Jansová, starší žáci II
Dominik Vajsar.
17 žáků a žákyň se zúčastnilo 14. 5. 2014 okresního kola
v Náchodě na hřišti ZŠ Plhov.
1. místo obsadili Matěj Vávra, Lada Jansová, Dominik Vajsar
a Jonáš Kohl, 2. místo Dominik Mach a 3. místo Natálie
Myšková a Filip Hrubý. Všichni postoupili do krajského kola
v Jičíně 25. 5. 2014 a další ze 4. míst Anna Geislerová, Klára
Svědíková, Jakub Janeček.
Za ASPV cvičitelka Jaroslava Moravcová

Potěšila nás účast. Je vidět, že děti, které trvale sportují
v některém ze sportovních oddílů TJ Slavoj dosahují dobrých
výsledků i v jiných sportech a dobře reprezentují naší TJ a
město Teplice nad Metují. Fotografie pana Kohla z místního
kola i okresního kola najdete na web.
stránkách:
http://www.zonerama.com/Profile/8964/17549
Podrobné výsledky najdete na webových stránkách:
http://skiklubteplice.webnode.cz/novinky/

1866, byla na jeho rodném domě slavnostně odhalena pamětní
deska a kovová plastika s portrétem Josefa Tichatscheka, na
kterou přispěl saský král, paní Cosima Wagnerová, vdova po
hudebním skladateli a dcera Franze Liszta, intendantury
divadel ve Vídni a Berlíně, ředitelství divadla ve Vratislavi a
hudební spolek v Drážďanech. Na slavnosti se sešlo na 3000
účastníků, ke kterým promluvil MUDr. Franz Roser, zemský
a říšský poslanec, taktéž slavný rodák z Teplic.
Při příležitosti slavnosti byly zhotoveny pamětní medailonky.
Na oboustranné ražbě je na lícní straně v opisu nápis
TICHATSCHEK GEDENKTEFEL ENTHÜLLUNG IN
WECKELSDORF (Odhalení pamětní desky Tichatschekovi
v Teplicích), ve středovém poli je teplický znak a datum
slavnosti. Na reversní straně jsou dubové a vavřínové ratolesti,
mezi kterými je lyra s notovým zápisem. Medailonky o
průměru 27 mm byly vyraženy ve dvou verzích, v postříbřené
a mosazné. Obě verze byly opatřeny ouškem, kterým původně
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