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vystoupení žáků a učitelů při tradičním „Zpívání na
schodech“. Každý rok se snažíme připravit trochu jiný
program, stejné to bylo i letos. Vánoční jarmark považujeme
za krásnou akci, která je příležitostí i k vzájemnému
popovídání učitelů, žáků a všech přátel školy. Děkujeme Vám
všem, kdo jste nás přišli do školy podpořit.

Tříkrálová sbírka 2018
Letošní tříkrálová sbírka v Teplicích nad Metují probíhala v
pátek 5. ledna a v sobotu 6. ledna. Zapojilo se do ní mnoho
dobrovolníků, v některých případech téměř celé rodiny.
V Teplicích nad Metují, v jejich spádových obcích a v
Adršpachu koledovalo 12 skupinek koledníků – celkem 33
dětí pod vedením 12 vedoucích. K připraveným skupinám,
před tím, než vyrazily na svou tradiční pouť, promluvil místní
duchovní P. František Hofman a také jim na cestu požehnal.
Zázemí pro všechny účastníky jsme našli díky vstřícnosti
vedení základní školy – řediteli Mgr. Radimu Války a vedoucí
učitelce MŠ Janě Rosičkové - v prostorách teplické mateřské
školky. Pokračování na str. 2

Závěr roku 2017 ve škole
Závěr roku 2017 se jako každoročně nesl ve vánočním duchu.
Na zahájení adventního času vystoupili učitelé, žáci ze
základní školy a děti z mateřské školy při rozsvěcení
vánočního stromu v Teplicích nad Metují. Vystoupení letos
provázel jenom chlad a je dobře, že vystoupení neprovázel
déšť a sníh. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili symbolu
Vánoc. S tradicí souvisel u vánoční jarmark a už ani nikdo
nepočítá, kolikátý to byl. Jako vždy si žáci pod vedením
učitelů připravili dárky, výrobky a dobrou náladu pro všechny
návštěvníky jarmarku. Závěr odpoledne pak zpříjemnilo

Na závěr roku nemůžou chybět ani tradiční sportovní turnaje
ve stolním tenise a ve florbale. O stolním tenise bude článek
na jiném místě, já se zastavím u florbalu. Mezi mladšími žáky
vyniklo družstvo ve složení Š. Zháněl, P. Kohl, J. Jandáček,
O. Jarkovský, mezi staršími si první místo vybojovalo
družstvo ve složení M. Vacek, L. Oubrecht, J. Šubrt a J.
Bernard. Florbal získává své místo v oblibě i mezi dívkami.
Letos mezi nejlepší patřilo družstvo ve složení E. Ježková, N.
Myšková, V. Šubrtová a T. Brutovská. Turnaj měl dobrou
úroveň, všichni hráli “jak o život“ a patří dík všem hráčům,
kteří se ho zúčastnili.

Tréninky florbalu máme 2 x týdně, pro mladší a pro starší
žáky. Je to málo, proto se obracím na rodiče, kdo by nám
pomohl při vedení těchto tréninků, případně ještě bychom
mohli jedno odpoledne přidat.
Všem přeji do roku 2018 hodně klidu, pevné zdraví a štěstí.
Radim Války, ředitel školy

Informace pro čtenáře a přispěvovatele
Teplické ozvěny mají novou adresu. Pište a posílejte své
příspěvky na e-mail: ozveny@teplicenadmetuji.cz

Zpravodaj města Teplice nad Metují
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zalyžovat a využili podmínek, které jen tak nikde jinde, kromě
opravdových hor, nepotkáte. Přejeme především všem
lyžařům, aby si v Teplicích n. M. spokojeně zalyžovali, rádi a
často se vraceli a šířili dobré jméno SKI areálu Kamenec.

Novinky z Městské knihovny
Milí čtenáři, máme nový rok a s ním dorazily změny i do
knihovny.
Někteří jste již zaznamenali novou knihovnici Marii
Jirmannovou, která vystřídala paní Bělu Blažkovou. Té bych
ráda poděkovala za práci v knihovně a za pohodové roky,
které jsme tu spolu strávily.
S paní Jirmannovou se do knihovny přesunula i redakce
Teplických ozvěn a kultura. Proto se svými příspěvky do
novin a ke kulturnímu dění choďte prosím k nám do
knihovny.
V kanceláři vedle Infocentra zůstalo pouze zázemí pro
zajištění MHFF.
Z tohoto důvodu částečně obměňujeme vybavení knihovny.
Doufáme, že se Vám u nás bude líbit zase o něco víc. Nově
nabízíme barevný tisk, kopírování a skenování dokumentů.
Také máme novou e-mailovou adresu, psát nám můžete na:
knihovna@teplicenadmetuji.cz
A nakonec změna, která se Vás dotkne nejvíce, a to změna
registračních poplatků. Trochu jsme je navýšili, ale přesto si
myslím, že jsou přijatelné pro všechny čtenáře. Zvláště, když
částku porovnáte s průměrnou cenou knih.
Registrační poplatky v roce 2018:
Dospělí
100,- Kč
Důchodci
70,- Kč
Děti a studenti 50,- Kč
Připomínám naši službu Rozvoz knih. Pokud si nemůžete
dojít do knihovny z důvodu nemoci, snížené pohyblivosti a
podobně, neváhejte a volejte na číslo 491 581 444 a my Vám
četbu rády dovezeme. Sledujte naše webové stránky, kde
najdete informace o chystaných akcích i nových knihách.
www.teplicenadmetuji.knihovna.cz
Přejeme Vám všem v novém roce jen to nejlepší a když
přijdou změny, tak jen k lepšímu.

Milan Brandejs, Váš starosta

Nabízíme Vám k pronájmu nebytový prostor 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). Objekt je vhodný pro prodejnu,
služby a malé výrobny, atd.
Další informace p. Zápotočný, tel.: 491 581 201.

PODPORA PROJEKTŮ REALIZOVANÝCH
MĚSTEM V ROCE 2017
Město Teplice nad Metují realizovalo s podporou
Královéhradeckého kraje v roce 2017 následující akce:
Investiční akce „Zatrubení náhonu v areálu Domova Dolní
zámek – Teplice nad Metují“
Celkové výdaje projektu ve výši 412 233,- Kč z toho dotace
od Královéhradeckého kraje ve výši 371 000,- Kč a vlastní
podíl města ve výši 41 233,- Kč. Realizací bylo docíleno
odstranění masivních průniků vody z náhonu do podloží, a tím
k minimalizaci průsaků a vlhnutí suterénních přízemních
prostor přilehlé budovy Dolního zámku.
Projekt „Zatrubení náhonu v areálu Domova Dolní zámek –
Teplice nad Metují“

Věra Prokopová, Městská knihovna Teplice nad Metují

Pomozte vytvářet Vaše noviny!

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje ve
výši 371 000,- Kč

Milí spoluobčané – čtenáři Teplických ozvěn. Obracíme se na
Vás s následující výzvou.
Všichni bychom chtěli, aby naše noviny byly čtivé a přinášely
co nejpestřejší novinky o dění v našem městě. Ale takový
obsah se neobejde bez Vás a Vašich příspěvků a námětů.
Podělte se s ostatními o Vaše zážitky, nenechávejte si pro
sebe, co Vás v poslední době potěšilo a pobavilo, nebo naopak
co Vás znepokojuje. Také spolky a sdružení mají bohatou
činnost a byla by škoda o ní informovat pouze ve výroční
zprávě jednou za rok. Samozřejmě těm co pravidelně
přispívají moc děkujeme.
Dejme všem vědět, že život v Teplicích, Zdoňově, Dědově,
Javoře, Bohdašíně, Lachově, Bučnici i na Skalách není jen o
každodenních povinnostech, ale že přináší i mnoho
nevšedních zážitků. Že tu prostě není nuda! Příspěvky můžete
posílat na e-mailovou adresu ozveny@teplicenadmetuji.cz
nebo je přinést do Městské knihovny.

Neinvestiční akce „Podpora separace odpadů pro občany
města Teplice nad Metují“
Celkové výdaje projektu ve výši 10 557,25 Kč z toho dotace
od Královéhradeckého kraje ve výši 7 390,08 Kč a vlastní
podíl města ve výši 3 167,17 Kč. Jedná se o sadu tašek na
třídění odpadů. Realizací má být dosaženo zvýšení množství a
kvality vytříděného odpadu převážně v bytových domech
města Teplice nad Metují.
Projekt „Podpora separace odpadů pro občany města Teplice
nad Metují“

Redakce Teplických ozvěn

Pozvánka do SKI areálu Kamenec

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje ve
výši 7 390,08 Kč.

Letošní zima nám moc nepřeje, ale bojujeme. Od Silvestra
jsme spustili alespoň provizorní provoz sjezdovky. Lyžuje se
na 2/3 svahu, v pracovní dny pouze odpoledne od 13 do 16
hodin, o víkendu celý den od 9 hod. bez večerního lyžování.
Doposud (17.1.) nebyly podmínky pro možnost každodenní
úpravy rolbou, ale snad se blýská na lepší časy. Sv. Petr a
sněžná děla dosypávají potřebný sníh a co nevidět pojedeme
na 100%. Vyzýváme především tepličáky, aby si přišli

Tříkrálová sbírka - pokračování ze str. 1.
Zde se děti mohly před poutí nalíčit i převléknout a zároveň
zde po celý den byly pro ně připravené prostory, kde si mohly
odpočinout, najíst se a ohřát. Pro děti jsme připravili celodenní
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stravu od snídaně až po večeři. Za sponzorský dar v podobě
čerstvého pečiva a koláčů na snídani patří dík Kvíčerovské
pekárně z Police nad Metují. K obědu všichni účastníci měli
na jídelníčku polévku a přírodní kuřecí řízky s rýží, k večeři
byly již tradičně špagety. Mimo to pro ně bylo připraveno
vždy dostatečně teplého čaje.
Na organizaci tříkrálové sbírky se podílela řada dobrovolníků,
kteří zajišťovali přípravu a podávání jídel, úklid kuchyně a
mytí nádobí, ale i dopravu dětí do vzdálenějších míst,
připravovali dárečky – postavičky krále, zajistili úklid školky
atd. Bez nich by to nešlo a patří jim velký dík. Všichni
společně potom strávili příjemné chvíle po ukončení akce, kdy
děti relaxovaly, hrály si a dospělí si vyměnili zážitky a
zkušenosti a vytvořili ve školce velice příjemnou atmosféru.
Neodpustím si uvést zde jednu zajímavost, a to že koruny na
hlavách králů, kteří koledovali v Dolních Teplicích, jsou již
opravdu historické. Vytvořila je totiž se svými dcerami paní
Jana Imlaufová asi před 10 až 11 lety. Koruny, které jsou
okrové barvy se stříbrnými písmeny, byly vyrobeny opravdu
kvalitně. Přežily všechna ta léta se všemi rozmary počasí, stále
drží a vypadají stále dobře.
Velice děkuji všem zkušeným koledníkům a i odvážným
nováčkům, kteří se nově zapojili, krásně koledovali a zpívali,
věnovali svůj čas a energii dobré věci. Velké díky patří všem,
kdo byli ke králům štědří nejen svým příspěvkem do kasiček a
sladkostmi, ale také úsměvem a milým slovem. Že vynaložená
energie a úsilí stály za to, dokazují vybrané částky:

Černilova. Nejstarším hráčem na turnaji byl v 69 letech hrající
Ludva Jánský z Adršpachu.
"Po konci turnaje si všichni účastníci popřáli do nového roku
hodně zdraví, a aby se za rok zase potkali na tomto turnaji.
Poděkování patří sponzorům, bez kterých by se tento turnaj
nemohl uskutečnit. Jsou to Hauk s.r.o., Primátor a.s., Drogerie
Vávrovi, Jiří Jůzl - cestovatel, Kvíčerovská pekárna,
občerstvení Šnábl, lékárna Kuklík, Skrblíkův ráj, občerstvení
Exner a Penzion 65. Těšíme se na další ročník," uvedl
pořadatel turnaje Petr Skalický z Police n.Met.

Hafnarfjordur Cup 2017
Už po osmé se první prosincovou sobotu ve Sportcentru v
Teplicích nad Metují hrál halový fotbalový turnaj
Hafnarfjordur cup, nazvaný podle místního týmu FC
Hafnarfjordur. Týmům z Broumovska se však nedařilo,
nejlépe skončila na 5. místě Káňata Broumov.
Na turnaji startovalo 10 týmů z Broumovska, Náchodska a
Trutnovska a jeden tým z Polska. Týmy byly rozděleny do
dvou skupin, z nichž čtyři postupovaly do čtvrtfinále, pro
poslední dva týmy turnaj skončil.
Ve finále se nakonec utkala mužstva FC Sylvárov, který jako
jediný tým, kromě pořádajícího Hafnarfjorduru, byl na všech
předchozích ročnících, a tým, který skončil v loňském turnaji
na druhém místě, a to FC Cuba Libre z Trutnova. Pohár si za
vítězství 5:1 odvezli hráči FC Cuba Libre. Souboj o třetí místo
mezi Wayne´s team z České Skalice a mužstvem Red Castle z
Červeného Kostelce zvládl lépe tým, který loňský ročník
vyhrál, a to Wayne´s team v poměru 5:2.
Nejlepším hráčem byl zvolen Daniel Duch z vítězného týmu
FC Cuba Libre, nejlepším brankářem se stal František Fejk ze
Sylvárova. Celý turnaj zvládla dvojice rozhodčích Radek
Kalaš a Lukáš Linhart, kteří pomohli i s výběrem nejlepších
hráčů na turnaji. Cenu baru si odvezli Jakubové Valtera a
Semerák z týmu Kaňata Broumov.
"Poděkování patří sponzorům, bez kterých by se turnaj těžko
konal. Jsou to především Obec Adršpach, Železářství Rudolf
Šošovička a Radek Lauryn. Speciální velké poděkování patří
Otíkovi Fejfarovi a Filipovi Bitnarovi," poděkoval jeden z
pořadatelů turnaje Tomáš Mucha.
Konečné pořadí:
1. FC Cuba Libre – Trutnov
2. FC Sylvárov – Dvůr Králové nad Labem
3. Wayne´s team – Česká Skalice
4. Red Castle – Červený Kostelec
5. Káňata Broumov – Broumov
6. Słowianin Wolibórz – Polsko – Nová Ruda
7. FC Hafnarfjordur - Adršpach
8. Fc Fortgeschritten – Teplice nad Metují
9. FK Vernéřovice - Vernéřovice
10. Seksi boyz - Broumov

Výsledky Tříkrálové sbírky 2018
Dědov ( Š. Teichmannová)........................................3 964,- Kč
Zdoňov ( J. Novotná )...............................................2 980,- Kč
Zdoňov ( R. Kubová ).............................................. 2 603,- Kč
Bohdašín a Lachov ( D. Šikut ).................................4 406,- Kč
Dolní Teplice ( O. Jarkovská )................................ 6 011,- Kč
Horní Teplice ( L. Halmelová ).................................3 461,- Kč
Kamenec ( D. Keyzlarová )...................................... 5 837,- Kč
Bytovky náměstí ( D. Šikutová )...............................2 849,- Kč
Teplice střed ( I. Valtová ).........................................3 377,-Kč
Teplice střed ( Z. Dudková ).....................................5 286,-Kč
Adršpach ( E. Koucká ).............................................3 508,- Kč
Adršpach ( H. Divišová )......................................... .3 869,- Kč
Celkem....................................................................48 151,- Kč
Výtěžek sbírky bude již tradičně použit pro podporu lidí
v nouzi, na pomoc nemocným osobám nebo ohroženým
dětem. Děkujeme!
A na závěr mi dovolte přání - ABYCHOM SE PŘÍŠTÍ ROK
ZASE ŽIVÍ A ZDRAVÍ SETKALI.
H. Šikutová

Informace ze Sportcentra
Silvestrovský tenisový turnaj ve čtyřhře
Den před Silvestrem proběhl ve Sportcentru tradiční tenisový
turnaj ve čtyřhrách. Vítězem turnaje se stala dvojice Marx Kleprlík.
Turnaje se zúčastnilo 22 hráčských dvojic ve dvou
kategoriích. V hlavní kategorii hrálo 16 dvojic rozdělených do
čtyř skupin. Na třetím místě skončila dvojice Tauc - Čermák,
druhé místo obsadila dvojice Birke - Matoulek. Vítězem
turnaje se stala již zmiňovaná dvojice Marx - Kleprlík. V
kategorii "pro radost" startovalo zbylých šest párů a z vítězství
se nakonec radoval pár Lemfeld - Linhart.
O tento tradiční turnaj je velký zájem a stal se již nedílnou
součástí vánočních svátků. Nejvzdálenější dvojice přijela z

Fotbalový Old boys cup vyhrál Broumov
V adventním čase se v nafukovací hale Sportcentra v
Teplicích nad Metují hrál již 9. ročník turnaje fotbalistů nad
40 let Old boys cup 2017. Ve výjimečně vyrovnaném turnaji
nakonec vyhrál tým Broumova.
Turnaje se zúčastnilo šest týmů, které si to spolu rozdaly
systémem každý s každým. Na dodržování pravidel dohlíželi
dva zkušení rozhodčí, Josef Ptáček a Luděk Hanzl. Po
odehrání všech zápasů následovalo vyhodnocení těch
nejlepších.
Nejstarším hráčem byl domácí Jan Mach (*1956), nejlepším
brankářem byl vyhodnocen Petr Černý (Velichovky) a
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nejužitečnějším hráčem Kamil Švorčík z vítězného Broumova.
Nejlepší střelec turnaje se nakonec nevyhodnocoval, protože
pět branek vstřelili hned tři hráči vč. Dušana Kalaše.
Celkové pořadí turnaje:
1. Broumov, 2. Božanov, 3. Teplice I, 4. Výběr Hradce
Králové, 5. Velichovky, 6. Teplice U21
Další turnaj, tentokrát s věkovým omezením nad 35 let, bude
ve Sportcentru první únorovou sobotu, tedy 3. února 2018.

odměnu od nás dostaly něco na zub a malý příspěvek na
hračky. Když děti odešly, přišla opět Edita Koucká s nabídkou
vánočních dárečků.
Na závěr roku jsme se sešli na posledním společném obědě
v restauraci Na hřišti pana Ježka. S vánoční gratulací,
drobným dárkem a přáním hlavně pevného zdraví v roce 2018
nás přišel pozdravit starosta města pan Milan Brandejs.
Za Klub seniorů děkujeme všem, kteří nás navštívili, město
Teplice nad Metují za finanční i organizační podporu. Všem
občanům našeho města přejeme v roce 2018 hodně štěstí,
zdraví a životní pohodu. Opět Vás zveme: „Přijďte mezi nás,
jste vítáni“.

SQUASH ZDARMA

Za klub seniorů Hana Brandejsová a Eva Habartová

Vánoční turnaj ve stolním tenisu

Sportcentrum v Teplicích nad Metují připravilo akci na squash
zdarma a to každý poslední pátek v měsíci, akce se vztahuje
pro děti do 18 let. Vybavení půjčíme také zdarma, stačí
zavolat na číslo 775 055 563, kde se rezervuje volná hodina.
Těšíme se na případnou návštěvu a věříme, že Vás hra bude
bavit.

Ve středu 13. prosince 2017 se jako každoročně konal na naší
základní škole tradiční vánoční turnaj ve stolním tenisu. V
tělocvičně si zasportovalo tentokrát 20 žáků rozdělených do
dvou skupin. Během odpoledne sehráli zúčastnění celkem 90
zápasů. Po vyrovnaných a urputných bojích o vítězství,
hodnotné ceny a pohár byl turnaj ukončen s těmito výsledky:

Tomáš Mucha

kategorie A - žáci 6. a 7. ročníku

1. P. Zháněl
6. tř.
2. H. Semeráková
7. tř.
3. M. Vacek
7. tř
kategorie B - žáci 8. a 9. ročníku
1. L. Kriegler
9. tř.
2. K. Thérová
9. tř.
3. D. Hrnčíř
8. tř.
Celkovým vítězem a držitelem putovního poháru se stal L. Kriegler
z 9. ročníku.
J. Karlík

Zpráva o činnosti klubu seniorů
v Teplicích nad Metují 2017
Scházíme se téměř pravidelně jednou za 14 dnů, vždy ve
čtvrtek od 13 hodin, většinou v klubu pod městským úřadem.
Zveme si mezi sebe lektory různých oborů, které nás zajímají.
V lednu jsme měli jako vždy prázdniny a poprvé jsme se
sešli v únoru. Na dalším setkání nás navštívila paní Edita
Koucká, která nám představila českou firmu EURONA
ČERNÝ. Kávou a zákuskem od Boženky Ulrichové jsme
oslavili její narozeniny. V březnu jsme si vzájemně mezi
sebou povídali u kávy, čaje a drobného občerstvení. Při dalším
setkání jsme si zavzpomínali na Josefa Čapka a jeho bratra
Karla, kteří byli rodáky z našeho kraje.
V dubnu nás navštívila Mgr. Božena Karlíková. Povídala o
joze, jež různými cviky pomůže i nám seniorům. Na dalším
setkání byla jako každý rok paní Majka Schejbalová. V jejím
podání jsme viděli velikonoční ozdoby nejen z pedigu, ale i
ubrouskovou techniku.
V květnu jsme přivítali PhDr. Miroslavu Moravcovou, která
nás seznámila s historií Teplic nad Metují. Koncem května
jsme jako obvykle uspořádali zájezd, tentokrát do Polska Arboretum Wojslavice. Cestou zpět jsme se stavili na
výborném pozdním obědě v Otovicích v restauraci LA
SAHULA.
V červnu nás již tradičně přivítaly děti v mateřské škole.
Předvedly nám recitační pásmo a pohádku ke dni matek.
Každá jsme dostala ručně vyrobený dárek. Na oplátku od nás
děti dostaly nějakou sladkost. Poslední čtvrtek před
prázdninami jsme se sešli na dobrém obědě v Restaurantu
Vojtěch pana Berky.
V září jsme odjeli do Hradce Králové na výlet parníkem po
Labi. Na zpáteční cestě jsme si prohlédli Proboštův betlém
v Třebechovicích pod Orebem a v nedalekých Nepasicích
jsme si dopředu objednali výborný oběd. Tento měsíc jsme
také mezi sebou přivítali novou členku klubu paní Škvrnovou.
V měsíci
říjnu
jsme
pozvali
RNDr.
Jaroslavu
Šubíkovou, která nás seznámila s jedovatými květinami
v našich domácnostech. Poučila nás i o poskytování první
pomoci v různých situacích.
V listopadu se mezi nás opět přišla podívat Majka
Schejbalová, aby nám ukázala pletení adventních věcí
z papíru. A opět spojení nejmladších s nejstaršími před
vánocemi, návštěva dětí z MŠ v doprovodu učitelek. Za

Hasičský pětiboj 2018
Mladí hasiči doslova nafoukli nafukovací halu v Teplicích nad
Metují. SDH Teplice nad Metují pořádalo v sobotu 13. ledna
již 23. ročník Hasičského Pětiboje. Do našeho města přijelo
závodit na 200 mladých hasičů z celého okresu Náchod.

Soutěže se zúčastnilo 16 hlídek mladších žáků, 19 hlídek
starších žáků a 4 hlídky dorostenců. Náš kolektiv
reprezentovaly dvě hlídky. Závodníci změřili své síly v pěti
disciplínách, čtyřech sportovních, MINI požárním útoku,
štafetě 5×40 metrů, štafetě požárních dvojic, spojování
půlspojek, a jedné vědomostní, mladší žáci určovali technické
a topografické značky, starší žáci a dorost psali test z požární
ochrany. Zlaté medaile si odvezly kolektivy mladých hasičů
z Nahořan v kategorii mladších žáků, Bohdašína u Červeného
Kostelce v kategoriích starších žáků i dorostenců.
Děkujeme městu Teplice nad Metují za jeho podporu a
poskytnutí Sportcentra, zároveň děkujeme Okresní odborné
radě mládeže a Okresnímu sdružení hasičů za spolupráci,
rozhodčím za dobře a profesionálně odvedenou práci,
sponzoru Tomáši Janákovi za ceny soutěžícím a velké
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poděkování patří hlavně všem hasičům, kteří se podíleli na
organizaci a průběhu soutěže, protože uspořádat soutěž pro
děti v takovém rozsahu není lehký úkol.

Bronzová pamětní plaketa akademického sochaře a medailéra
Jiřího Věnečka. Na aversní straně je v horní části znak města
Teplic n. M, pod ním opis MĚSTSKÝ NÁRODNÍ VÝBOR, po
obvodu plakety je opis TEPLICE NAD METUJÍ. Na reversní
straně je ve středovém poli rostlina bodláku s motýlem, po
levé a pravé straně kulturní a historické budovy Teplic nad
Metují, ve spodní části je v obvodu opis ve tvaru MŮJ RODNÝ
KRAJ, a v horní části panorama skal.
Průměr plakety je 60 mm.

Za kolektiv mladých hasičů Hana Dziuba

Faleristika Teplic nad Metují a okolí
45. pokračování
Pamětní plakety a ražby
Pamětní plakety a drobné ražby nejsou jen novodobou
záležitostí, jak by se na první pohled zdálo, ale mají své
prvopočátky již v předválečném období.
Z této doby jsou známy dvě drobné ražby s motivy
Adršpašských skal, které nechala zhotovit Správa skal a byly
věnovány významným nebo jubilejním návštěvníkům
Adršpašských skal. U druhé skupiny bylo součástí
slavnostního předání i pohoštění po prohlídce skal a následný
odvoz automobilem až do místa bydliště. Bohužel ani jednu
z těchto ražeb jsem doposud neviděl, pouze znám jejich popis,
použitý materiál a opis na jednotlivých ražbách, který je
zaznamenán v publikaci Eduarda Fialy: Beschreibung der
Sammlung böhmischer Münzen und Medailen des Max
Donebauer. Toto dílo vyšlo ve Vídni v letech 1889 – 1891,
reprint v r. 1970.
Z poválečného období je známa pamětní plaketa, která byla
zhotovena na přelomu sedmdesátých až osmdesátých let.
V tomto období byl předsedou tehdejšího MěNV v Teplicích
n.M. pan Zdeněk Pejskar, který navázal úzkou spolupráci
s několika výtvarníky a také s jedním významným
medailérem, akademickým sochařem, panem Jiřím
Věnečkem. Tento rodák z Litomyšle, jehož výtvarného talentu
si všimli již učitelé na základní škole a doporučili jej ke studiu
na střední umělecké škole v Turnově, odkud posléze přešel na
Vysokou školu uměleckoprůmyslovou se stal autorem
doposud největší a nejhodnotnější pamětní plakety našeho
města.

Tato, výtvarně velice zdařilá plaketa, byla udělována nejen
významným oficiálním návštěvníkům Teplic n.M., ale
obdrželi ji i významní a vyznamenaní občané našeho města.
Po celospolečenských změnách v roce 1989 se MěNV změnil
na Městský úřad, ale pamětní plakety byly udělovány i nadále,
a to nejméně do roku 1993. V tomto období byl v Německu
pořádán každoroční autobusový zájezd s předválečnými
rodáky, kteří jeden červencový týden trávili v rodném
Broumovsku. V roce 1993 byl tento zájezd ubytován
v penzionu Metuje v Teplicích n. M. a jeden den byl
uspořádán společenský večer s tehdejšími představiteli našeho
města. Všichni účastníci zájezdu obdrželi od starosty MěÚ
také tuto pamětní plaketu.
V dalším období, kdy jsem s některými předválečnými rodáky
navázal osobní kontakty, jsem se s CK Neumann Reisen
Broumov účastnil nejméně čtyř setkání rodáků z Broumovska
ve Forchheimu v Německu. Při této příležitosti jsem byl
pozván i do rodin, kde mi s pýchou ukazovali tuto Věnečkovu
plaketu ve vitrínách, ve kterých měli uloženy skromné
památky na jejich předválečný domov.
Další, zatím poslední, drobnou pamětní ražbu, která má spíše
charakter pamětní mince, nechal zhotovit MěÚ v Teplicích
n.M. ve druhé polovině devadesátých let. Vyražena byla
z čistého mincovního cínu o ryzosti 99,75% ve společnosti
COIN v Jablonci nad Nisou, a to dne 3. dubna 1997. Podobně
jako předchozí, i tato je každoročně udělována oceněným
občanům města Teplice nad Metují.

Akademický sochař a medailér pan Jiří Věneček patří k
nejvýraznějším postavám české a československé numismatiky.
První soutěže Státní banky československé na návrh pamětní
mince se Jiří Věneček zúčastnil už v roce 1964. Od té doby
vytvořil bezpočet vynikajících návrhů medailí a mincí, za něž
obdržel řadu cen. Se svojí tvorbou se účastnil více než
sedmdesáti výstav doma i v zahraničí. Kus světa také
procestoval, když se od roku 1975 účastnil světových výstav
FIDEM – byl v Krakově, Florencii, Helsinkách, Londýně,
Budapešti, Haagu, Výmaru, Tampere, Glasgow i v Colorado
Springs.

Na aversní straně je v centrální části znak města Teplic n.M. a
po obvodu opis ve tvaru: MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ.
Na reversní straně je v centrální části skalní útvar Lední
medvěd a v obvodu opis ve tvaru: TEPLICKÉ SKÁLY LEDNÍ
MEDVĚD.
Průměr je 30 mm.
Petr Hnyk

Kultura v okolí:
Broumov:
30.1. v 19:00 - Dokonalá pitomost – divadlo NaHraně městské divadlo, vstupné: 190,-Kč
13.2. v 19:00 – I. Mládek a skup. Banjo Band – KD Střelnice
Náchod: 24.1. v 19:00 – Ná(c)hodské setkání – Ivo Šmoldas,
Jiří Holoubek a Antikvartet Dušana Vančury
Hronov:
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21.2.v 19:00 hod. Minipárty (K. Šíp a J. Náhlovský) –
Jiráskovo divadlo, vstupné: 330,-Kč
8.3. v 19:00 hod. KANTOŘI – folková skupina – Jiráskovo
divadlo
Police nad Metují: 22.2. v 19:00 Lenka Filipová s hosty –
koncert - Kolárovo divadlo)

Rainer M. Schröder – NEBE, NA NĚMŽ NESVÍTILY
HVĚZDY
Alija Bet je hebrejské kódové označení pro ilegálně
organizované přistěhovalectví do britské mandátní oblasti
Palestina. Pro Leah a Janneka svitla naděje - oba jsou z
rodiny jediní, kdo přežili koncentrační tábory, a nyní, v roce
1946, stále ještě hluboce traumatizovaní, se potulují jako živé
mrtvoly rozbombardovaným Mnichovem. Doslechli se o
nebezpečné plavbě na přeplněných vracích parníků, o mnoha
utopených nebo v britských sběrných táborech internovaných
uprchlících, o neustálých bojích s arabskými obyvateli - ale
nemají jinou možnost. A tak se oba vydávají jako ilegální
běženci na dobrodružnou cestu přes Středozemní moře s
nadějí na novou vlast.
Dirk Husemann – ZLODĚJI HEDVÁBÍ
Byzanc 552. Z císařského pověření se zvědové Taurus a
Olympiodoros vydávají do daleké Asie, aby tam odhalili
tajemství výroby hedvábí. V převleku za buddhistické mnichy
se pokoušejí dopravit ukradené housenky bource morušového
do Byzance...
Liane Moriarty – ŠÍLENÉ VÝČITKY
Pedantská účetní Erika a bohémská violoncellistka
Clementine toho mají společného jen málo, ale přesto jsou
prakticky odjakživa nejlepší kamarádky. Jenže zatímco
bezdětná Erika by pro Clementine strčila ruku do ohně,
nábožně lpí na každém slovu své kamarádky a s oblibou jí
radí, jak vychovávat dcery, Clementine se do téhle role
nechala kdysi vmanévrovat svou soucitnou matkou. Co se na
nějaké obyčejné garden party mohlo přihodit tak strašného, že
teď všichni litují, že pozvání přijali?
Alena Mornštajnová – HANA
Je zima roku 1954 a devítiletá Mira se přes zákaz rodičů
vypraví k řece jezdit na ledových krách. Spadne do vody, čímž
se její neposlušnost prozradí, a je za to potrestána tím, že na
rodinné oslavě nedostane zákusek. Nevinná příhoda z dětství
však pro Miru znamená zásadní životní zvrat. Následuje
tragédie, která ji na dlouhá léta připoutá k nemluvné a
depresivní tetě Haně a odhalí pohnutou rodinnou historii..
S. K. Tremayne – LEDOVÉ SESTRY
Rok po smrti malé Lydie se její rodiče Sarah a Angus s jejím
jednovaječným dvojčetem Kirstie odstěhují na malý izolovaný
ostrov. Doufají, že tam začnou nový život. Jenže Kirstie
prohlásí, že došlo k omylu a že je ve skutečnosti Lydia...

Do Náchoda za zvířátky, panenkami i maškarami
Také v zimních měsících nebývá v největším městě našeho
regionu nuda. Pokud se teple oblečete, můžete vyrazit za
zážitky pro celou rodinu.
Náchodský zámeček vršku kulatého se sice nachází na kopci,
ale cestu k němu si můžete zkrátit autem. V zámeckém
příkopu možná zahlédnete odpočívající medvědy Ludvíka a
Dášu. Přejděte obě zámecká nádvoří a bránou se vydejte Alejí
Kateřiny Zaháňské k oboře. Ujdete necelých 200 metrů a
stanete před areálem bývalého přírodního divadla, který nyní
slouží jako výběh pro daňky a muflony. Pokud jste sebou
vzaly nakrájená a nezkažená jablka, můžete se pustit do
krmení, při kterém si zajisté užijete dostatek legrace.

Pokud jste pěšky, vydejte se zpátky, projděte opět branou a
tentokrát se vydejte z kopce dolů po asfaltové silnici, až se
ocitnete poblíž náměstí (autem se přesunete na náměstí skrze
sídliště Plhov a dále podle dopravního značení. Odsud
pokračujte Tyršovou ulicí k Sokolovně. Přejděte na druhou
stranu a vydejte se doleva do ulice Za Sodovkárnou. Zde na
vás čeká Muzeum starožitných kočárků, panenek a patentních
listin. Pokud si zde domluvíte prohlídku (na tel. 606 486 372
či 602 436 986), nebudete litovat. Čeká na vás unikátní sbírka
kočárků z období 1838-1970, historické panenky a více než
tisíce patentů nejen hraček, ale i letadel, dámského oblečení a
dokonce i žárovky T. A. Edisona a vzducholodi Graf
Zeppelin.
Na závěr malé doporučení - vyrazte na výlet do Náchoda 10.
2. 2018 a neprohloupíte. Po celý den bude probíhat Sousedský
masopust, který doprovází průvod maškar, masopustní tržnice
a zábavný program na Masarykově náměstí. Letos se můžete
těšit také na pohřbívání basy, vystoupení otužilců a Zumbu.
Pro děti je připraven Masopustní karneval v Beránku a také
dospělí si budou moci užít Masopustní tancovačky na stejném
místě. A pozor – na účastníky průvodu čeká odměna v podobě
nějaké sladké či horké dobroty, takže masky s sebou.
Podrobný program letošního ročníku naleznete již brzy na
našem webu www.kladskepomezi.cz a facebooku (Kladské
pomezí).

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které
zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/
trasa č.33 Náchodská
 13h Police nad Metují /odstavné parkoviště-naproti kostelu/
 14h Teplice nad Metují /parkoviště na náměstí/
 15h Vernéřovice /parkoviště u obchodu potravin/
 15,30 Meziměstí /tržnice na náměstí/
 16h Hejtmánkovice /u hospody/
 16,30 Broumov /parkoviště pod „Střelnicí“/
 17,30 Křinice /u hospody/

Městská knihovna Teplice nad Metují
Výběr z knižních novinek

Prodej 17.1.2018
Kuřice červené
12-18týd.

Miroslav Macek – SATURNIN SE VRACÍ
Vrací se legendární Saturnin, volné pokračování slavného
humoristického románu o věrném sluhovi.
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Slepice ve snášce
100,-Kč
Prodej 7.3.2018
Kuřice černé, červené, bílá, sussex stáří:
12-18týd.
cena:140-200,-Kč
Chovní kohoutci 12-18týd.
140-200,-Kč
Prodej 9.4.2018
Kuřice černé, červené, kropenaté stáří:
12-18týd.
cena: 140-200,-Kč
Kuřice bílé /nesou bílá vejce/
12-18týd.
140-200,-Kč
Kuřice sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/
12-18týd.
140-200,-Kč
Vlaška koroptví a kuřice modrá
12-18týd.
140-200,-Kč
Chovní kohoutci
12-18týd.
140-200,-Kč
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
1-3týd.
80-90,-Kč
Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/
1-3týd.
80-90,-Kč
Husy bílé
1-3týd.
150-160,-Kč

TEPLICKÉ OZVĚNY * Vydává Město Teplice nad Metují
(IČO: 00273139) nákladem 600 výtisků.
Kontakt: ozveny@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 22. 1. 2018
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Měsíc
Leden

Únor

PLÁN KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ - rok 2018

Datum
6.1.
13.1.
16.1.

Hodina
10:00
8:00
10:15

17.1.
20.1.
20.1.
3.2.
7.2.

16:00

10.2.
22.2.

20:00
19:00

17.2.
25.2.

13:00

Dle programu

Březen

9:00
18:00

závodů

2.3.
5.3. – 3.4.
10.3.
15.-16.3.
17.3.

Dle programu

Duben

Květen

závodů

21.3.

18:00

24.3.
24.3.
25.3.
27.3.

10-15
20:00

29.3.

19:00

31.3.
5.4.-31.5.
15.4.

9:00
12:00

30.4.

13:00

1.5.

10:00
víkendy
16:00
18:00

21.5.
3.5.

Červen

9 -16

10:15

státní svátky
1.6.-31.7.

víkendy

2.6.
3.6.

10 -15

Název akce

Sudety Cup
Hasičské závody -Pětiboj
Kouzelné křesadlo (pohádka pro MŠ a
1. stupeň ZŠ)
Teplické kriterium – běh na lyžích
Dřevorubec roku
Ježek cup – fotbalový turnaj
Halový turnaj kopané hráčů nad 35 let
Milan Zacha Kučera- „Případ zlatého
vlaku“ z Valbřichu - přednáška
Sportovní ples
Nebožka Panina matka/ Leona si
pospíšila (div. p. souboru z Broumova)
Zlámaná běžka
Memoriál Gusty Lamky
Cena Teplických skal
Zájezd na div. představení „Líbánky
aneb láska ať jde k čertu“ do Hronova
Velikonoční výstava
Tenisový turnaj „Memoriál Josky
Prouzy“
Velikonoční výstava
O pohár místostarosty
Teplický propadák
Milan Zacha Kučera – Případ
čachtického podzemí (hledání hrobu
Alžběty Báthoryové) – přednáška
Velikonoční dílny
Pepíkovská zábava
Dětský karneval
Tajemství lesní tůně (pohádka pro MŠ a
1. stupeň ZŠ)
Sen noci svatojánské (div. p. souboru z
Hronova)
Velikonoční vejšlap
Výstava fotografií T. Šrejbera
Aprílová osmička MTB (veřejný závod
horských kol 1-20 km)
Vítání jara + Stavění máje, pálení
čarodějnic (stánky, koncerty,)
Na kole do Pekla (Pravidelný cyklovýlet)
Prohlídky Ivanitské poustevny
Koncert teplic. pob. ZUŠ Broumov
Mirka Moravcová – Sidonie Nádherná
(přednáška)
Výlet do Uhlířských Janovic (Zámek
Sidonie Nádherné)
Prohlídky Ivanitské poustevny
Výstava fotografií J. Čálka
„TADY JE KRÁSNĚ“
Z pohádky do pohád. za pokladem
Dětský den

Místo akce
Ski areál
Sportcentrum
kino
Za ZŠ „U komínu“
Dolní Adršpach
Sportcentrum
Sportcentrum
ZŠ – přednáškový sál
Sály SŠHaSS
kino
Ski areál
Bischofstein-u hájovny

SKI areál Kamenec
Jiráskovo divadlo
Hronov
Infocentrum
Sportcentrum
Domov Dolní Zámek
Sportcentrum
Ski areál
ZŠ – přednáškový sál
Infocentrum
Penzion Metuje
Penzion Metuje
kino
kino
Zdoňov
Infocentrum
Sportovní hala
Lesopark-naproti poště
Náměstí
Kostel P. M. Pomocné
ZŠ-přednáškový sál

Kostel na Kamenci
Infocentrum
Bischofstein
hřiště

23.6.

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

17:00

29.6.
30.6.
5.7.
4.7. – 7.7.

20:30

Červenec, srpen

Čtvrtky19:00

červenec
srpen
14.7.
21.7.

denně

28.7.
28.7. – 29.7.
2.8.-30.9.
23.8. - 24.8.
23.8. - 26.8.
25.8.
26.8.

19:30

9:00

9 -16
8:00
9:30

31.8.
31.8. – 2.9.
1.9.
1.9.
státní svátky
8.9.

víkendy
8:00

15.9.

8:00

4.10.

19:00

7.10.
státní svátky
17.10.

víkendy
10:15

22.-23.11.
24.11.- 4.1.
28.11.

16:00
14:00
9 - 16

1.12.
2.12.
7.12.
8.12.

16:00
víkendy
8:00
16:30
10 - 15
9:00

26.12.
31.12.

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

Prosinec

Volejbal. hřiště

Teplický okruh – Memoriál Přémy Víta
(cyklistický závod 42 km)
Div. představení
Soutěž dvojic v netrad. disciplínách
Tenisový turnaj dvouher pro Tepličáky
Mountainbike Trilogy (závod hor. kol)
Varhanní léto na Teplicku (koncerty)
Prohlídky Ivanitské poustevny a
poutního kostela
Líný tenis –turnaj smíšených dvojic
Nohejbal
Fotbalový turnaj
Country bál
SlackFest
Výstava k MHFF
Zámecký jarmark
MHFF (35. ročník)
Bouldering – závody v lezení
La Sportiva cross a Bufo Cross (veřejný
běh v rámci MHFF 11 km)
Varhanní koncert
14. regionální zahrádkářská výst.
Varhanní koncert
O štít Teplických skal – volej. tur.
Prohlídky Ivanitské poustevny
Specialized Rallye Sudety
(mar. hor. kol -30, 60 a 115 km)

prodejna Redpoint

Teplicko-adršpašská 33 (turistický pochod
skalami a okolím: www.ta33.cz)

Start a cíl na koupališti

Promítání oceněných festival. filmů
Rodina je základ státu (div. představení
souboru z Meziměstí)
Drakiáda www.spolek-radost.cz
Prohlídky Ivanitské poustevny
Když jde kůzle otevřít (pohádka pro MŠ
a 1.st. ZŠ – Hravé div. Brno)
Zájezd na div. představení „Africká
královna“ do Hronova
Běh na Kraví horu (běh do vrchu -3,2 km)
WEBROVKAFEST (17. ročník char. festivalu

Kino
kino

Vánoční výstava
Vánoční výstava
Běh na Čáp (běh do vrchu 6 km)
Ván. prohlídky Ivanitské poustevny
Hafnarfjordur cup (zimní f. turnaj)

Domov Dolní Zámek
Infocentrum
Redpoint
Kostel na Kamenci
Sportcentrum
u betléma
Infocentrum
Sportcentrum

smíš. družstev)

27.6.

Zatím není
datum
17.10.
17.11.

Turnaj o pohár starosty města (volejbal

na podporu dětí z dět. domovů)

Zpívání u betléma a rozsvícení stromečku

Adventní dílny
„Old boys Cup“ – halový turnaj
v kopané hráčů nad 40 let
Předvánoční koncert ZUŠ
Tradiční vánoční jarmark
Štěpánský volejbalový turnaj
Silvestrovský vejšlap

Lachov
hřiště
Sportcentrum
Městský park
Kostely (Sv.V. a P.M.P.)
Kostel P. Marie Pomocné
na Kamenci
Volejbal. hřiště
Volejbal. hřiště
hřiště
Zdoňov- u ten. kurtů
Bischofstein
Infocentrum
Domov Dolní Zámek
Kino, škola, hřiště
Fotbalové hřiště
Redpoint
Kostel
Park, škola
Kostel
hřiště
K. Panny Marie Pom.
Náměstí

Za školou
K. Panny Marie Pom.
kino
Jiráskovo divadlo
Hronov
Pošta
Dědov Klučanka

ZŠ – přednáškový sál
Prostory ZŠ
Sportcentrum
Sraz u nákup. střed.

