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ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ

Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují, tel.: +420 491 581 207
Tříkrálová sbírka
Byla zima, byl mráz...a ne ledajaký! Zdoňov - 30°C,
Bohdašín - 28°C, Dědov - 25°C - 32°C... Přesto všechno to
nikdo nevzdal, ani vedoucí, ani děti. Všichni statečně vyrazili
v sobotu 7. 1. 2017 dopoledne do ulic, a přestože se jim od
pusy kouřilo, nosy umrzaly a tváře se barvily dočervena, s
nadšením a zpěvem vinšovali "štěstí, zdraví" kromě přestávky
na oběd až do pozdního odpoledne.

číslo 1

www.teplicenadmetuji.cz/ozveny

Malé zimní dovádění -„Hry bez hranic“ obcí
Broumovska
Město Teplice nad Metují a DSO Broumovsko zvou v sobotu
18. února 2017 na již osmý ročník, tentokrát poněkud
netradičně pojatého, Malého zimního dovádění. O putovní
pohár se v "obecní olympiádě" utkají od 10:00 týmy ze všech
obcí Broumovska a zástupce Policka ve velmi netradičních
disciplínách. Setkání čtrnácti týmů a jejich fanoušků se
odehraje v areálu zámku Bischofstein.

Přijďte fandit!

Koledovalo 11 skupinek se 30 dětmi pod vedením 10
vedoucích. Šárka, Terezka, Denisek, Verunka, Naděnka,
Dorotka, Anička P., Toník M., Maruška, Laurinka... koledníci,
kteří jsou už ostřílení, mají několikaleté zkušenosti, jsou
velkou pomocí svým vedoucím ... a těší se, až jim bude 18 let
a budou moct sami nastoupit na jejich místa. Honzík P.,
Andělka, Toníček N., Míša, Anička K., Natálka, Mariánka,
Pavlík, Vladěnka, kteří už také koledovali poněkolikáté.
Teichmannovi z Dědova s Emičkou a Honzíkem, kteří jako
jediní koledují celá rodina a jsou pro nás velkou posilou. Mezi
nimi koledníci " začátečníci ", kteří teprve začínají " svou
kolednickou kariéru" - Ondra, Matěj, Patrik. Velký obdiv patří
nejmladší a nejroztomilejší skupince, která koledovala ve
středu města a možná některé překvapila i počtem.

Jako jedinou ji tvořili 4 králové - tři předškoláci Šimonek
Veselík, Esterka Valtová a Eliška Francová z Bohdašína a
druhačka Evička Divišová, která měla po celý den tolik
energie a nadšení, že by snad odkoledovala celé Teplice! Té
drobotiny se mateřsky ujala Anežka Šikutová a vedla je tak
dobře, že jejich kasička získala v množství peněz 3. místo.
Pokračování na str. 2.

Lyžařská sezona 2017 startuje
Lyžařský sport se těší v posledních letech stále vzrůstající
oblibě. Důkazem toho je i činnost lyžařského oddílu při TJ
Slavoj v Teplicích nad Metují.

První lyžování ve Skiareálu Kamenec na Štědrý den
V současné době se tréninkového procesu LO účastní bezmála
čtyřicet dětí všech věkových kategorií. Svůj volný čas,
zkušenosti, energii a nadšení jim věnuje pět trenérů III. třídy a
další asistenti. Těší nás zájem rodičů a skvělé sportovní
výsledky závodníků, kteří reprezentují nejen náš oddíl, ale
také naše město. Jen pro zajímavost- v loňské sezoně se
závodníci TJ Slavoj pravidelně objevovali na stupních vítězů.
V nejprestižnější celorepublikové soutěži pro předžákovskou

Zpravodaj města Teplice nad Metují
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odměnou pro ně je, když se na ně těšíte a dáte jim to najevo.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem štědrým dárcům, s
jejichž pomocí se podařilo vybrat 36 368 Kč (výsledek sbírky
v Adršpachu zatím neznáme).
Děkujeme, že nám POMÁHÁTE POMÁHAT.

kategorii - HEAD CUP - dokázala Hanka Semeráková
několikrát stanout na příčce nejvyšší. V žákovské kategorii
jsme pravidelně bodovali v celorepublikových závodech a
měli své zastoupení na mistrovství republiky žáků. Mezi
největší úspěch řadíme nominaci a účast Karolíny Thérové na
mezinárodních závodech Skiinterkritérium v Říčkách 2016.
V letošní lyžařské sezoně bychom rádi navázali na velmi
dobré výsledky a šířili tak i nadále dobré jméno našeho oddílu,
tělovýchovné jednoty i města Teplice nad Metují.
Připravujeme se opravdu zodpovědně. V podzimních měsících
jsme uskutečnili pět týdenních lyžařských soustředění na
ledovci Stubai a na domácí sjezdovce v Teplicích jsme mohli
začít trénovat již 24. 12. 2016.
Naše činnost je zaměřená především na práci s dětmi, ale
nebráníme se i dalším výzvám. V pátek 13. 1. 2016 jsme ve
spolupráci se skiareálem Kamenec uspořádali závod ve
slalomu pro juniory a dospělé „Sudetský pohár“. Těší nás, že
prestižní mužskou kategorii vyhrál domácí závodník a jeden
z našich trenérů - Martin Moravec.
Závodní sezona roku 2017 je teprve na svém začátku, ale již
nyní máme i z prvních závodů předžákovské a žákovské
kategorie cenné medaile. Pevně doufáme, že celoroční snažení
všech trenérů, rodičů a přátel lyžování přinese své ovoce.
Držte nám palce. Pokud Vás, vážení čtenáři, zajímá činnost
LO, podrobnější informace najdete na našich stránkách:
http://skiklubteplice.webnode.cz/
Lyžařský oddíl děkuje všem členům zastupitelstva Města
Teplice nad Metují, provozovateli skiareálu Kamenec- firmě
Teplické Skály s. r. o a jejím obětavým pracovníkům, za
vytvoření vynikajících tréninkových podmínek.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2017
Dědov (Š. Teichmannová) ............
Zdoňov (J. Novotná) .....................
Zdoňov (R. Kubová) .....................
Bohdašín a Lachov (D. Šikut) ......
Dolní Teplice (J. Záleská) ............
Horní Teplice (M. Mráz) ..............
Kamenec (D. Keyzlarová) ............
Bytovky náměstí (Z. Šikutová) ....
Teplice střed (Z. Šikutová) ..........
Teplice střed (A. Šikutová) ...........

3472,-Kč
2252,-Kč
2317,-Kč
3410,-Kč
6238,-Kč
2690,-Kč
5183,-Kč
2845,-Kč
3030,-Kč
4931,-Kč
Helena Šikutová

Nabízíme Vám k pronájmu dva nebytové prostory v
centru města, nám. Aloise Jiráska, čp. 279, Teplice nad
Metují. 1) v přízemí domu, užitná plocha cca 40 m², vchod
přímo z ulice, výloha, parkování před provozovnou, sociální
zázemí (WC, umyvadlo), teplá a studená voda, centrální
vytápění s vlastním měřením, (bývalá Diakonie). 2) v přízemí
domu, užitná plocha cca 27 m², vchod z ulice, parkování před
provozovnou, sociální zázemí (WC, umyvadlo), teplá a
studená voda, centrální vytápění s vlastním měřením, (bývalá
provozovna masáží.
Objekty jsou vhodné pro prodejny, služby a malé výrobny, atd.
Další informace p. Zápotočný, tel.: 491 581 201.

Magda Kalašová, výbor LO

Tříkrálová sbírka – pokračování ze str. 2
Letos se nám k naší velké radosti podařilo vyslat skupinku do
Adršpachu, které velela Edita Koucká. Jsme jí za to moc
vděční! Zjistili jsme však, že na tak rozsáhlé území, jaké
Adršpach zaujímá, je jedna skupinka málo. K tomu velká
zima, takže do mnoha domácností se koledníci už nedostali.
Příští rok bychom byli rádi, kdyby v Adršpachu koledovaly
dvě skupinky a nejlepší by bylo, kdyby alespoň jedna se
vytvořila z místních.
Úplně nejmladší kolednicí byla teprve 4 letá Lucinka
Mrázová, která pomohla svým sourozencům doplnit skupinku
a statečně koledovala pod vedením svého tatínka Martina
Mráze po Horních Teplicích.
Moc děkuji i dalším vedoucím skupinek - Janě Záleské, Janě
Novotné a Romaně Kubové ze Zdoňova, Denise Keyzlarové,
Zdislavě Šikutové a Dominiku Šikutovi, který ochotně
zaskočil v Bohdašíně a Lachově.
Píšu to každý rok, ale vždy znovu si uvědomím, jak úžasné
zázemí máme díky laskavému dovolení ředitele ZŠ Mgr. R.
Válkyho a vedoucí učitelky MŠ J. Rosičkové v prostorách
mateřské školy. Děti se zde mohou ustrojit do převleků,
odpočinout si, zahřát se, naobědvat a navečeřet se (letos jsme
připravovaly pro vyhládlé děti a dospělé téměř 30 porcí) a po
ukončení koledování si i s kamarády pohrát. Každoročně mi v
zajišťování zázemí pomáhají paní Radka Janečková a Anička
Soukupová, letos vydatně pomohla i Karla Ducháčková z
Jetřichova. Bez jejich pomoci by se to opravdu nezvládlo.
Ještě bych si dovolila malou poznámku. Čas od času se
každému stane, že se mu peněženka vyprázdní a peněz není
nazbyt. Prosím vás, nebojte se ani v tomto případě
koledníkům otevřít. Vždyť nezáleží na tom, jestli nebo kolika
penězi přispějete. Nejdůležitější je, když vám koledníci svým
zpěvem a drobným dárečkem přinesou radost. Největší

Nabízíme Vám k pronájmu nebytové prostory v centru
města, ul. Zámecká, čp. 32, Teplice nad Metují (bývalá
cukrárna). Nebytové prostory se nacházejí v přízemí
bytového domu, užitná plocha cca 63 m², vchod přímo z ulice,
výloha, sociální zázemí (WC, umyvadlo). Objekt je vhodný
pro prodejny, služby a malé výrobny, atd.
Další informace
p. Zápotočný, tel.: 491 581 201.
Vážení spoluobčané,
jako předseda Základní organizace včelařů v Teplicích nad
Metují se na Vás obracím s prosbou o spolupráci. Naše ZO
v Teplicích nad Metují v letošním roce oslaví 125 let od
založení včelařského spolku v roce 1892. Vzhledem k tomu,
že se mi podařilo shromáždit několik materiálu z doby do roku
1945, rozhodli jsme se společně s členy ZO vydat knihu, kde
bychom chtěli vzpomenout na včelařinu v našem městě.
S dostupných informací a materiálu je známo, že zde včelařilo
v minulosti spousta občanů, kteří již dnes včelaři nejsou. Při
základní škole byl postaven i včelín a včelařský kroužek vedl
pan učitel Straka. Jsou mezi Vámi pamětníci z dané doby,
kteří se v rámci vyučování o včely starali.
Z těchto důvodu se na Vás obracím o pomoc při
shromažďování různých fotografií nebo i jiných materiálů,
které mají se včelařstvím souvislost, o jejich zapůjčení.
Přivítáme i zprávu od Vás, kde v rodině někdo včelařil a
vzpomínkou na tuto osobu napíšete své zážitky, které bychom
v knize uvedli. Cílem knihy k 125. výročí je co nejvíce
zdokumentovat činnost našich předků a nás současných
včelařů a připravit tak pro další generace hodnotný materiál
k pokračování včelaření v Teplicích nad Metují.
Děkujeme za pochopení a snahu zamyslet se a písemným
projevem vzpomenout na včelaření z našeho okolí z let
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minulých ale i současných. Všechny materiály bychom
potřebovali do konce února 2017.
Kontakt tf.: 606545464, e-mail: fandamcap@seznam.cz

Velká účast návštěvníků poukazuje na to, že je to již akce
opravdu tradiční a příští rok se budeme opět těšit na příjemné
setkání v předvánoční době.

František Čáp, předseda ČSV ZO Teplice nad Metují

Mgr. Anna Válkyová, zástupce ředitele

Návštěva betléma v kostele

Sanice 2017

V naší MŠ se už stalo tradicí, že kolem svátku Tří králů
navštívíme s dětmi farní kostel sv. Vavřince. Především si
prohlédneme nádherný vyřezávaný betlém, popovídáme si o
jednotlivých figurkách a zazpíváme si koledy. Pak nastane
druhá část programu. Děti se posadí do lavic a poslouchají
vánoční skladby, které jim zahraje místní varhaník a učitel
ZUŠ Ladislav Šikut. Nikdy nezůstane u jedné skladby. Je
neuvěřitelné, jak i ty nejmenší dokáží pozorně a tiše
poslouchat. Nakonec nám pan učitel zahraje koledu "My tři
králové" a děti si ji s chutí zazpívají.

V sobotu 14. 1. 2017 proběhla již dlouho očekávaná akce s
názvem Sanice, která má kořeny daleko v minulosti. Nedokáži
si odhadnout kolik let, ale když řeknu, že mohla začít někdy
před 30 lety, tak nebudu daleko od pravdy.

SDH Teplice nad Metují tuto akci připravil na tradičním místě
a to se startem dole u místní pily, odkud se startovalo na
řetězu za traktorem. Na sanici dorazilo téměř 170 lidí. Prvotní
nápor na traktory byl velký, ale zvládlo se to a pak už byla jen
zábava. Velké poděkování patří Stanislavu Martincovi a druhé
pro Jakuba Tůmu. Oběma moc děkujeme za poskytnutí
techniky, traktorů. Dále patří velké díky členům SDH Teplice
nad Metují, kteří pro Vás akci připravili. A pokud sněhové
podmínky budou příznivé, akci zopakujeme.

H. Šikutová

Robert Mikuláš, starosta SDH

Vánoční turnaj ve florbale 2016
V posledním vánočním týdnu jsem uspořádali pro žáky turnaj
ve florbale. Byl rozdělený na dvě skupiny, mladší a starší žáci
a žákyně. Sport, který je dnes velmi populární a hrají ho
chlapci i dívky na naší škole od druhé třídy. Kroužek florbalu
dnes funguje pro čtyři oddělení, tři chlapecká a na druhém
stupni jedno dívčí.

ŠKOLA
Vánoční jarmark
Ve středu 21. 12. 2016 proběhl v Základní škole v Teplicích
nad Metují tradiční Vánoční jarmark. Děti se pochlubily se
spoustou krásných výrobků, které prodávaly návštěvníkům.

V mladších žácích vyhrálo družstvo T. Jarkovský, Š. Prokop a
Š.Križan, ve starších žácích družstvo L. Otta, J. Lulek a M.
Oubrecht. Turnaj dívek vyhrálo družstvo ve složení K.
Thérová, L. Svobodová, K. Svědíková a V. Šubrtová.
Všem vítězům gratulujeme a všem děkujeme za předvedenou
hru.

V některých třídách se příchozí mohli také občerstvit či
ochutnat nějakou tu dobrotu.
Nechybělo ani vánoční zpívání na schodech, které připravily
děti společně se svými učiteli a učitelkami. Letos zazpívaly
děti z 1. a 2. stupně koledy i v anglickém jazyce. Byla to
skvělá příležitost jak nasát vánoční atmosféru, pořídit poslední
sváteční doplňky a oprostit se aspoň na chvíli od
předvánočního shonu.

Radim Války

Výchovný koncert v Hradci Králové
Dne 6. 1. 2017 se zúčastnili vybraní žáci 2. stupně naší
základní školy výchovného koncertu s Filharmonií Hradec
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preventivní činnost, v níž se její členové zaměřují zejména
na mladou generaci – středoškolskou mládež. Právě v období
dospívání je nejvhodnější doba pro vznik správných postojů a
návyků k celoživotnímu dodržování zdravého životního stylu.
Ten je základem prevence všech závažných onemocnění,
nejen nádorových. V této oblasti se náchodské sdružení může
pochlubit opravdu pozoruhodnými výsledky.
V roce 2016 její členové proškolili při 23 přednáškách na 13
školách v našem regionu celkem 437 středoškoláků, což je o
70 více než v předcházejícím roce. Součástí přednášek byl
vždy i nácvik samovyšetření pro prevenci rakoviny prsu na
fantomových modelech, dvě krátká DVD a anonymní
dotazník v rámci projektu Mamma Help. Další významnou
složkou činnosti náchodské Ligy jsou školami velmi žádané
odborné přednášky MUDr. Vladimíra Müllera, předsedy
pobočky a dlouholetého vedoucího lékaře oddělení klinické
onkologie náchodské nemocnice, o vzniku a příčinách
rakoviny pod názvem Rakovina je choroba genů.
Členky LPR Náchod se rovněž samy pravidelně vzdělávají v
odborných seminářích a zúčastňují se konferencí Aliance žen
s rakovinou prsu. Letos se také zástupkyně náchodské LPR
dne 11. června zúčastnily významné preventivní akce –
pražského Avon Pochodu proti rakovině. Ve dnech 26. - 27.
září se členové LPR podíleli na výstavě Ligy proti rakovině
Praha pod názvem Každý svého zdraví strůjcem, která
probíhala na náměstí v Trutnově. Se svým stánkem
vybaveným dvěma cvičnými fantomovými modely a
osvětovými publikacemi významně přispěli k preventivnímu
zacílení akce – celkem předali konkrétní informace 111
zájemkyním a zájemcům z řad trutnovských obyvatel o
prevenci nádorových onemocnění prsu.
Díky spolupráci náchodské pobočky LPR se 14 středními
školami a se skauty v mnoha městech a obcích Náchodska,
Broumovska, Policka, Trutnovska, Novoměstska a Jaroměřska
jsme oblastí, kde lidem není zdraví lhostejné a kde má
každoročně velkou podporu Český den proti rakovině Květinový den. Celkem bylo v našem regionu dne 11. května
2016 prodáno 12 310 kytiček (o 1500 více než loni) a na
celorepublikový účet sbírky bylo posláno 269 097 Kč.
V porovnání s loňským rokem je to opět více, a to dokonce o
37 678 Kč! V každém případě je to úctyhodný výkon, za
kterým stojí obrovský kus práce členů Ligy proti rakovině
Náchod a spolupracujících subjektů. Zároveň je také důležité,
že významná část výtěžku sbírky se vždy vrací zpět do
regionu, především pro Hospic Anežky České v Červeném
Kostelci.
Věříme, že i v dalších letech bude veřejnost příznivě
nakloněna našim projektům.
V roce 2017 přejí členové náchodské pobočky Ligy proti
rakovině všem především pevné zdraví a dobrou mysl!

Králové. Dramaturgie a vlastní provedení měly – jak bývá u
tohoto tělesa zvykem – výbornou úroveň, o což se nemenší
měrou zasloužil dirigent a průvodce celým koncertem Lukáš
Hurník. Skladby byly vybrány citlivě a nápaditě, od J. S.
Bacha až po I. Stravinského. Velice sympaticky zapůsobila i
závěrečná skladba autora Lukáše Hurníka, drobná invenční
variace na českou lidovou „Holka modrooká.
Za zmínku určitě stojí, že všichni účastníci z naší školy, žáci a
učitelé, byli na takovouto kulturní akci vhodně oblečeni, jako
jedni z mála, ne-li jediní. Přihlédneme-li i k celkové kázni
našich žáků, pak to byl velmi vydařený, příjemný a
obohacující den.
Milan Ulrich

Vánoční turnaj ve stolním tenise
V polovině prosince proběhl jako každoročně na naší základní
škole vánoční turnaj ve stolním tenisu pořádaný již od
počátku devadesátých let minulého století. Letos se akce
zúčastnilo celkem 21 stolních tenistů, kteří mezi sebou během
dvou dní sehráli neuvěřitelných 105 zápasů. Ceny pro první tři
a pěkný sportovní zážitek pro všechny byly odměnou
zúčastněným.
V první kategorii žáků i žákyň bylo konečné umístění na
stupních vítězů následující:
5.- 7. ročník1. M. Vacek (6)
2. M. Ježek (5)
3. P. Muller (6)
Ve druhé kategorii žáků i žákyň :
8.- 9. ročník- 1. J. Lulek (9)
2.T. Zápotočný (9)
3. L. Kriegler (8)
Těšíme se na další ročník 2017.
Jiří Karlík

Únor v broumovském klášteře: koncerty, prohlídky,
přednášky
Zajímavé zážitky čekají na návštěvníky broumovského
kláštera i v únoru. 1. února vystoupí v klášterní Kreslírně
česko-italsko-belgická jazzová formace Uvira/Bruno/Hafizi
Trio. Na regionální, broumovské osobnosti se naopak zaměří
Broumovský hudební večer, který nabídne 7. února
v klášterním Dřevníku koncert vokálně-instrumentálního
souboru Victoria Ensemble, dále klavírně-pěvecké vystoupení
konzervatoristů z Broumovska Zuzany Rainové, Ivy
Hlaváčkové a Jakuba Jiráska a také křest unikátního
historického cd Braniborské koncerty J. S. Bacha. Jarní
prázdniny si u nás mohou děti zpříjemnit interaktivními
prohlídkami středověké klášterní písárny 21. a 23. února nebo
Irskými hudebními dílnami 20. února. Úspěšné violoncellové
duo Tara Fuki, oceněné Andělem v žánru world music,
vystoupí v klášterní Kreslírně 22. února. Přednáška z cyklu
ScienceCafé na téma Středověké dějiny broumovského
kláštera bude lákat do Kreslírny o den později, 23. února, kdy
se v klášteře uskuteční také seminář osobnostního rozvoje na
téma Efektivní vedení porad. Bližší informace naleznete na
facebooku kláštera nebo na www.klasterbroumov.cz.

MUDr. Vladimír Müller
Mgr. Renata Lelková

Městská knihovna Teplice n. M. - výběr z novinek
Daniel James Brown – HRADINOVÉ VE ČLUNU
Nebylo mnoho ran, kterých by Joe Rantz zůstal ušetřen - smrt
matky, útěk otce, náhradní rodina, kde nebyl vítán. Všichni
nejbližší ho nakonec opustili a ponechali napospas osudu. Joe
pochopil, že se musí spoléhat výhradně na sebe. V mimořádně
pohnuté době, která se otřásala přírodními katastrofami,
hospodářskou krizí, stávkami a skandály, mu nic jiného
nezbývalo. Podařilo se mu uživit se a časem si dokonce
vydělal i na studia. A pak si Joea, uzavřeného a chudého jako
kostelní myš všiml trenér veslování, který hledal slibné
nováčky...

Kateřina Ostradecká
Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov

Bilance činnosti Ligy proti rakovině Náchod v roce 2016
Každoročně v prosinci hodnotí svou celoroční činnost Liga
proti rakovině Náchod, zapsaný spolek, občanské sdružení
onkologických pacientů a přátel, které již více než 20 let
působí na poli protinádorové prevence. Prvořadým cílem
náchodské Ligy proti rakovině je především soustavná
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František Niedl – ÚTĚK DO PEKEL
Pavel Vencl sice vystudoval filozofii, ale samotné studium mu
mnoho neříkalo. Tou nejužitečnější školou mu byl vždy život.
Proplouvá jím jako profesionální karbaník, boxuje s přáteli v
klubu na Žižkově a jeho náručí prošla řada dívek. 15. březen
1939, první den okupace, ho zastihne u milenky Katy. Byl by
rád, kdyby se mu následující události v okupovaném
Československu vyhnuly, ale brzy zjistí, že to není možné.
Svoji situaci se rozhodne vyřešit útěkem. Opustí svoji matku,
kamarády i milenky a přes Alpy se dostává nejdříve do
neutrálního Švýcarska, poté do Francie, Anglie a jeho cesta
pokračuje i za oceánem, kde také potká svoji životní lásku
Inéz. Kvůli své konfliktní povaze se mnohdy dostává do značně
dramatických situací, na vlastní kůži poznává různé způsoby
brutality, ať už od mocenských složek států, nebo přímo od
spoluvězňů.
Tomáš Sedláček a hosté – 2036
Naše životy se za posledních dvacet let díky technologiím
změnily k nepoznání. Jak budeme žít v roce 2036? Dvacet
předních osobností se v unikátním souboru textů zamýšlí nad
budoucností svých oborů i naší společnosti.
Radka Třeštíková – TO PRŠÍ MOŘE
Hančin svět naruší poprvé nečekaný rozvod jejich rodičů a
střídavá péče, o níž rozhodne soud. V otcově nové rodině se
setká s Alešem, synem otcovy ženy. Měla by ho považovat za
bratra, ale ona se do něj zamiluje. Nešťastně, protože Aleš v ní
vidí především sestru. Ale to není jediný Hančin problém.
Nejdřív otcova a potom i matčina smrt ji zcela vykolejí a
Hanka obtížně hledá způsob, jak se se vším vyrovnat, hledá
někoho, o koho by se mohla opřít.
Helen Fieldingová – DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
Trhlá a romantická Bridget je zpět! Navíc už dospěla do věku,
kdy má poslední šanci otěhotnět. A to by nebyla Bridget,
kdyby se jí to nepodařilo! I když všechno neproběhne úplně
tak, jak si představovala. Vyslechne si bizarní rady od opilých
individuí a zasloužilých matek, zazmatkuje při ultrazvuku či na
předporodním kurzu. Stále si hlídá váhu, víno konzumuje s
rozumem a mezitím si klade tu nepříjemně trapnou otázku, kdo
je sakra otec dítěte.

Klub Cyklo-Ski při TJ Slavoj Teplice nad Metují
pořádá běžecký závod

ZLÁMANÁ BĚŽKA
Sobota 18. února 2017
Start ve 13:00 hod. u vstupu do skal
Cíl na hřišti

LYŽAŘSKÝ ODDÍL TJ SLAVOJ TEPLICE NAD
METUJÍ
ve spolupráci s firmou TEPLICKÉ SKÁLY s.r.o.
pořádá dne 25.02.2017 závod v obřím slalomu o
CENU TEPLICKÝCH SKAL
v kategoriích od mladší přípravky po starší žáky.
Všechny děti jsou srdečně zvány. Podrobnější informace
budou v propozicích na stránkách lyžařského oddílu
http://skiklubteplice.webnode.cz/poradane-akce/ .
Faleristika Teplic nad Metují a okolí
34. pokračování

1. sjezd pometujských obcí a všech Teplic v ČSR
v Teplici nad Metují v roce 1948
Jak už samotný nadpis napovídá, byla to společenská akce
uspořádaná v Teplicích nad Metují (tehdy se psalo v Teplici
nad Metují). Termín dvoudenního setkání byl organizátory
vybrán na dny 12.–13. června 1948. Do Teplic nad Metují
byly pozvány delegace a zástupci všech obcí, kterými protéká
říčka Metuje, a zároveň všech dalších Teplic na území ČSR.
Organizační tým už několik měsíců před vlastní akcí
připravoval program a zajišťoval vše potřebné pro příjemný
pobyt všech pozvaných hostů.
K této příležitosti vydal odbor Klubu československých turistů
v Teplicích nad Metují brožurku, kde účastníci sjezdu měli
podrobný program, v další části textové příspěvky několika
autorů k regionu, k historii Teplic nad Metují a ke spolkovému
životu, který zde, vzhledem k poválečným poměrům, byl
poměrně bohatý. V závěru brožurky byla jednoduchá mapka
nejbližšího okolí a reklamy tehdejších živnostníků. Brožurku
vytiskla Knihtiskárna J. Leo, pod nár. správou v Teplicích nad
Metují.

V Městské knihovně stále probíhají čtvrteční konverzační
hodinky v angličtině. Pokud si chcete procvičit, či oživit své
znalosti, přijďte se podívat!

KONVERZAČNÍ HODINKA V KNIHOVNĚ

Brožurka vydaná k 1. sjezdu
pometujských obcí a všech Teplic
v ČSR, formát 14,5 cm x 20,5 cm,
36 tiskových stran + 12 stran
reklam.

Procvičte a prohlubte svou znalost angličtiny v přátelské
atmosféře.
Přijďte si do naší teplické knihovny popovídat anglicky!
Kdy? Každý čtvrtek od 14.00 do 15.00 hodin
Vstupné: 50,- Kč
Průvodce hodinou: Jana Lucas
Základní úroveň znalostí postačí.
Maminky s dětmi vítány. Dětský koutek k dispozici.
Pro více informací volejte 731 443 777

SMOLÍKOVI
Vstupenky
na
div.
představení
Smolíkovi, které se bude konat
3. května 2017 v Městském divadle Dr.
J. Čížka v Náchodě jsou vyprodané.
Autobus platí Město Teplice n. M. a je
tedy pro účastníky zdarma. Bližší
informace
o
odjezdu
budou
v dubnových Teplických ozvěnách.

PROGRAM SJEZDU
12. června 1948
Příjezd a uvítání hostů, odpoledne výlet k prameni Metuje.
Večer seznamovací večírek v hotelu Střelnice, skautský
táborový oheň v Masarykových sadech za spoluúčasti
skautské dechové hudby z Hronova. (pozn. Masarykovy sady
byly později přejmenovány na Sady 9. května, dnes park).
13. června 1948
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Budíček v 5 hodin, v 8 hodin vztyčení státní vlajky u pomníku
Rudé armády, uvítání hostí. Na sjezd byl také pozván ministr
školství a národní osvěty prof. Zdeněk Nejedlý, poté byla
otevřena stezka prof. Zdeňka Nejedlého, vycházky hostů do
okolí, otevření výstavy fotografií z Pometují v Sokolovně,
promenádní koncert, slavnostní schůze KČT a všech MNV,
MRO v Sokolovně, v Koruně a na Střelnici. Odpoledne ve 13
hodin průvod alegorických vozů od hlavního nádraží do
Masarykových sadů, lidová veselice v Masarykových sadech.
Večer ve 20 hodin Společenský večer v Sokolovně.
V průběhu sjezdu hrála k tanci a poslechu Hornická hudba ze
Rtyně v Podkrkonoší za řízení p. kap. Kolety, již výše
zmíněná Dechová hudba Junáka z Hronova a také místní
smíšený dětský hudební soubor, který řídil p. učitel Straka.

24. března – Stříbro a moc
7. dubna – Český král a římský panovník
21. dubna – Krize motorem dějin: 14. století a jeho problémy
Na první přednášku se můžete přijít podívat nezávazně, abyste
viděli, jak přednášky probíhají a zda Vás zvolené téma osloví.
Teprve potom se můžete rozhodnout, zda s námi chcete
pokračovat. Všechny informace, které se týkají studia VU3V
Vám ráda poskytne Věra Prokopová v Městské knihovně,
nebo je najdete na webových stránkách
www.teplicenadmetuji.knihovna.cz nebo www.e-senior.cz.

Sportcentrum Teplice nad Metují informuje
26.12. Štěpánský turnaj ve volejbale – účast 3 družstev
21.1. Hasičský pětiboj - soutěž pro pětičlenná družstva žáků a
dorostu. Soutěž se skládá z pěti samostatných částí:
mladší žáci - štafetový běh s překážkami, mini požární útok,
štafeta dvojic, spojování půlspojek, vyhledávání a určování
topo značek a grafických značek technických prostředků PO
starší žáci a dorost - štafetový běh s překážkami, mini požární
útok, štafeta dvojic, spojování půlspojek, test z oblasti PO.
28.1. Turnaj starých gard 35+ v malé kopané. Na turnaji
budou startovat mužstva z okolí Náchodska a tým starostů
ČR. Turnaj začíná v 9 hodin, občerstvení bude zajištěno.
Infrasauna - od nového roku byla rozšířena nabídka ve
Sportcentru o moderní Infrasaunu . Maximální kapacita sauny
je pět osob. Infrasauna poskytuje svým uživatelům radost ze
saunování při relativně nízké teplotě. O nic však nebudete
ochuzeni, protože s infračerveným teplem se dokonale
uvolníte, vypotíte a zrehabilitujete si celé tělo. Infrasauna je
zároveň ideálním řešením pro ty, kterým se klasická finská
sauna ze zdravotních důvodů nedoporučuje.
Saunu lze rezervovat pouze na telefonu 775 055 563.

Smíšený dětský hudební soubor, který řídil p. učitel Straka, byl
největším místním hudebním tělesem v poválečné historii
Teplic nad Metují.
K příležitosti 1. sjezdu pometujských obcí a všech Teplic
v ČSR byl vydán sjezdový odznak, proto je tento příspěvek
zařazen do seriálu o faleristice Teplic nad Metují. Byl to
nejspíš první poválečný odznak, který byl v Teplicích nad
Metují vydán, ale bohužel tento nemám. Od pamětníků tohoto
setkání se mi jen podařilo zjistit, že odznak stál 5,- Kč a že jej
v průběhu sjezdových dní prodávaly děti z místní základní
školy. Děvčata procházela mezi návštěvníky ve dvojicích,
jedna nabízela odznaky na papírovém platě a druhé děvče
mělo na starosti pokladničku.
V rámci programu byla také v tehdejších Masarykových
sadech vysazena „Lípa svobody“, pod kterou bylo uloženo
vodotěsné pouzdro obsahující pamětní listinu, dobová platidla,
noviny apod.
Cílem tohoto vydařeného setkání bylo položit základní kámen
do historie vzájemného poznávání a v dalších letech
zopakovat podobný sjezd v dalších pometujských obcích,
případně v dalších Teplicích v ČSR. Bohužel zůstalo jen u
prvotní myšlenky, žádným dalším podobným sjezdem se již
nepodařilo na započatou tradici navázat.

Ceník je stanoven za 1 cyklus (60min.) pro daný počet osob:
1 osoba - 60 Kč, 2 osoby - 100 Kč, 3 osoby - 140 Kč
4 osoby - 160 Kč, 5 osob - 180 Kč.
Tomáš Mucha

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych za nás všechny, kteří podporují rozrůstání
teplického betléma o další komponenty, poděkovala panu
Hnykovi, že před Vánocemi 2016 přidal do betléma novinku kočku.
Nám všem přeji v roce 2017 hodně zdraví, a ať nás neopouští
dobrá nálada, smysl pro humor a "člověčina".
Lenka Kerestešiová

Kultura v okolí

Petr Hnyk

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO
(VU3V) v Teplicích nad Metují

Náchod: Věra Martinová 26.1. 2017 v 19:00 hod. (Městské divadlo
Dr. J. Čížka)
Milan Kopecký: Dámy z Aniane (div. Palace) 31.1. v 19:00 hod.
(Městské div. Dr. J. Čížka)
Broumov: Karel Kahovec a Viktor Sodoma se skupinou George &
Beatovens 24.1. 2017 v 19:00 (KD Střelnice)
Koncert Václava Koubka 28.1. ve 20:00 hod. (Undergroundový klub
Eden Broumov)
Krausberry 18.2. 2017 (Under groundový klub Eden Broumov)
Vladimír Mišík & ETC 26.5. 2017 (Undergroundový klub Eden
Broumov)
Hronov: DYMYTRY 11.3. 2017 od 20:00 hod.(sál J. Čapka)
Police nad Metují: Jakub Smolík 14.2. 2017 v 19:00 hod. (Kolárovo
divadlo)

VĚKU

V únoru začíná další semestr VU3V, tentokrát to budou
přednášky na téma
České dějiny a jejich souvislosti.
Přednášky budou probíhat jednou za 14 dní, v zasedací
místnosti Městského úřadu v Teplicích nad Metují, vždy od
10.00 hodin. Cena kurzu je 300,- Kč.
Témata a termíny jednotlivých přednášek:
10. února – Češi, národ, stát
24. února – Společnost a křesťanství
10. března – Velmoži, knížata, králové
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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 24. 1. 2017
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Měsíc
Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

PLÁN KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ - rok 2017
Datum
7.1.
9.1. – 28.2.
18.1.
21.1.
21.1.
28.1.

Hodina

16.2.

19:00

18.2.

13:00

25.2.
2.3. – 20.4.
11.3.
18.3.

20:00

18.3.
18.3.
19.3.
22.3.

20:00

6.4. – 7.4.
8.4.
15.4.
22.4.

9 -16
10-14
9:00
12:00

26.4.

10:15

30.4.

13:00

30.4.
3.5.
12.5.
25.5.

Červen

28.5.
státní svátky
3.6.
24.6.
25.6.
30.6.

Červenec

16:00
10.00
8:00
9:00

1.7.
5.7. – 8.7.

10:00

víkendy
10:15
19:00
víkendy
10 -15
16:00

20:30
9:00

Název akce
Tenisová zimní liga
Výstava fotografií Oldřicha Jenky
Teplické kriterium – běh na lyžích
Dřevorubec roku
Hasičské závody
Fotbalový turnaj 35+ Old Boys
(Halový t. kopané hráčů nad 35 let)
Otevřený závod volnou technikou
„Když ty, tak já taky“ (Div.
představení souboru z Broumova)
Zlámaná běžka
Závod o Cenu Teplických skal
Tenisová zimní liga
Velikonoční výstava
Karneval na sněhu
Sportovní ples
Tenisový turnaj „Memoriál Josky
Prouzy“
Pepíkovská zábava
O pohár místostarosty
Dětský karneval
Písničkový pořad (pro MŠ a ZŠ –
Divadlo Slunečnice Brno)
Velikonoční výstava
Velikonoční dílny
Velikonoční vejšlap
Aprílová osmička MTB (veřejný
závod horských kol 1-20 km)
Nosáčkova dobrodružství (pohádka
pro MŠ a 1. st. ZŠ- Hravé div. Brno)
Vítání jara + Stavění máje (stánky,
vystoupení dětí, koncert)
Pálení čarodějnic
Prohlídky Ivanitské poustevny
Zájezd autobusu do Náchoda na
div. představení Smolíkovi
Pohádka o křišťálovém srdci
„Třetí slovo“ (div. představení
souboru z Náchoda)
Dětský den
Prohlídky Ivanitské poustevny
Z pohádky do pohád. za pokladem
Koncert teplic. pobočky ZUŠ Broum
Turnaj o pohár starosty města
(volejbal smíš. družstev)
Soutěž dvojic v netradičních discip.
„Souborné dílo Williama
Shakespeara“ (zkrácená verze) div. představení souboru z Mostu
Letní tenisová liga dvouher
Czech Mountainbike Trilogy
(etapový závod horských kol)

Místo akce
Sportcentrum
Infocentrum
Za ZŠ „U komínu“
Dolní Adršpach
Sportcentrum
Sportcentrum
SKI areál Kamenec
Kino
Start u vstupu do
skal, cíl na hřišti
SKI areál Kamenec
Sportcentrum
Infocentrum
SKI areál Kamenec
Sály SŠHaSS
Sportcentrum
Penzion Metuje
Sportcentrum
Penzion Metuje
kino
Domov Dolní Zámek
Infocentrum
Zdoňov
Sportovní hala
Kino
Centrum
Horní Teplice
Kostel P. M. Pomocné
Městské divadlo J.
Čížka Náchod
kino
Kino
hřiště
Kostel na Kamenci
Bischofstein
ZŠ-přednáškový sál
Volejbal. hřiště
Hřiště
Lachov
Sportcentrum
Městský park

červenec
srpen
červenec
srpen
12.7.

18:00
Pátky
19:00
denně
17:00

15.7.
22.7.
22.7.

Srpen

Září

Říjen

29.7.
29.7. – 30.7.

19:30

24.8. - 25.8.
24.8. - 27.8.

9 -16

26.8.
27.8.

8:00
9:30

31.8.
1.9. – 3.9.
2.9.
státní svátky
9.9.

víkendy
8:00

16.9.

8:00

1.10.
státní svátky

18.10.

Listopad

16:00

26.10.

19:00

18.11.

14:00

24.11.- 4.1.

Prosinec

víkendy
10:15

25.11.
25.11.
30.11.– 1.12.
2.12.
2.12.
26.11.

26.12.
31.12.

10:15

9 - 16
víkendy
16:00
8:00
16:30
16:00
13:30
13:30
10:00

Za poklady Broumovska
Varhanní léto na Teplicku
(koncerty)
Prohlídky Ivanitské poustevny a
poutního kostela
Teplický okruh – Memoriál Přémy
Víta (cyklistický závod 42 km)
Líný tenis
Nohejbal
Fotbalový turnaj+ Taneční zábava
(Nanovor)
Country bál
SlackFest
Výstava k MHFF
Zámecký jarmark
Mezinárodní horolezecký filmový
festival (34. ročník)
Bouldering – závody v lezení
La sportiva cross a Bufo Cross
(veřejný běh v rámci MHFF 11 km)
Letní tenisová liga dvouher
13. regionální zahrádkářská výst.
O štít Teplických skal – volej. tur.
Prohlídky Ivanitské poustevny
Specialized Rallye Sudety
(mar. hor. kol -30, 60 a 115 km)
Teplicko-adršpašská 33 (turistický
pochod skalami a okolím:
www.ta33.cz)
Drakiáda www.spolek-radost.cz
Prohlídky Ivanitské poustevny
Jůlinka a kouzelné račí klepeto
(pohádka pro MŠ a 1. st. ZŠ) –
Náchodská div. scéna
Běh na Kraví horu (běh do vrchu 3,2 km)
Promítání oceněných festival. filmů
„V rytmu tanga“ (div. představení
souboru VICENA z Ústí nad Orlicí
WEBROVKAFEST (16. ročník
charitativního festivalu na podporu
dětí z dětských domovů)
Vánoční výstava
O drakovi a královně Johance (poh.
pro MŠ a 1.st. ZŠ) – DS Maska
Fotbalový turnaj „Old Boys“ 40+
Adventní dílny
Vánoční výstava
Ván. prohlídky Ivanitské poustevny
Běh na Čapí vrch (běh do vrchu)
Hafnarfjordur cup (zimní f. turnaj)
Zpívání u betléma a roz.stromečku
Předvánoční koncert ZUŠ
Tradiční vánoční jarmark
Štěpánský volejbalový turnaj
Silvestrovský vejšlap

Kostel Sv. Vavřince
Kostel P. Marie
Pomocné Kostel Sv.V.
Kostel P. Marie
Pomocné na Kamenci
prodejna Redpoint
Volejbal. hřiště
Volejbal. hřiště
hřiště
Zdoňov- u ten. kurtů
Bischofstein
Infocentrum
Domov Dolní Zámek
Kino, škola, hřiště
Fotbalové hřiště
Redpoint
Sportcentrum
Park, škola
hřiště
K. Panny Marie Pom.
Náměstí
Start a cíl na
koupališti
Za školou
K. Panny Marie Pom.
kino
Pošta
Kino
kino
Dědov Klučanka
Infocentrum
kino
Sportcentrum
Infocentrum
Domov Dolní Zámek
Kostel na Kamenci
Pension Rybárna
Sportcentrum
U betléma
ZŠ – přednáškový sál
Prostory ZŠ
Sportcentrum
Sraz u nákup. střed.

