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Rozsvícení vánočního stromečku
První adventní neděle se v Teplicích nad Metují nesla v duchu
rozsvěcení vánočního stromečku, jehož zahájení bylo od 16:30
v místním kině.

Zaplněný sál kina, který krásně ozdobila družina místní ZŠ, pod
vedením paní učitelky Ivany Brádlové, dotvořil pohodovou
atmosféru pro nadcházející program. Na pódium vystoupily
nejdříve děti z místní MŠ, oddělení předškoláků, pod vedením
paní učitelky Jany Rosičkové a Heleny Šikutové. Po nich již
nastoupili žáci základní školy v doprovodu učitelů a jejich
školní kapely Repete, kteří zde společně zazpívali vánoční
písně.

Po vystoupení v kině byl čas dát si něco dobrého ve vestibulu
kina, což zde obstaral Spolek Radost, či si koupit drobné
vánoční dekorace. Poté, co se ozvalo bimbání zvonu, se všichni
shromáždili u stromečku, který byl následně slavnostně
rozsvícen. Ke slovu se zde také dostala paní starostka Ing.
Blanka Fichtnerová, která popřála všem hezké svátky plné
pohody a klidu. Tím byl oficiální program u konce a pro ty,
kterým se ještě domů nechtělo, byl otevřen městský klub. Zde
bylo nachystáno příjemné posezení, občerstvení, a hlavně živá
hudba v podání školní kapely Repete.
Adéla Hrdinová

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych s blížícími se
vánočními a novoročními svátky Vám popřála tu nejlepší
sváteční pohodu a sváteční chvíle strávené mezi svými
nejbližšími v rodinách a s přáteli.
Přeji Vám v roce 2019 pevné zdraví, mnoho šťastných chvil a
mnoho úsměvů a spokojenosti
Ing. Blanka Fichtnerová, starostka

Trio Martinů v kostele svatého Vavřince
V úterý 11.12. se v místním kostele sv. Vavřince uskutečnil
adventní koncert jedinečného Tria Martinů, které v krásných
prostorách kostela zahrálo výběr skladeb od Bohuslava Martinů
a Antonína Dvořáka. Divákům se tak dostalo jedinečného
hudebního zážitku, který se nesl v duchu blížících se vánočních
svátků. Děkujeme Triu Martinů za vynikající koncert.

Adéla Hrdinová

Omezení provozní doby Městského úřadu v Teplicích nad
Metují o vánočních svátcích
Vážení občané oznamujeme Vám, že z důvodu čerpání
dovolené bude Městský úřad v Teplicích nad Metují v pátek
21.12. 2018 a v pondělí 31.12. 2018 zcela uzavřen. Děkujeme
za pochopení.

Zpravodaj města Teplice nad Metují
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Výzva pro zájemce o zasílání přehledu nadcházejících
kulturních a sportovních akcí v našem regionu. Zájemci o
zasílání přehledu ať prosím napíší na email:
hrdinova@teplicenadmetuji.cz.
Od následujícího měsíce jim bude tento přehled zasílán.
Všechny plánované události též najdete na webu Naše
Broumovsko a na Facebooku města Teplice nad Metují.

Usnesení č. 14/02/2018
Odprodej nepotřebného majetku nootebooku zn. FIJITSU P 701 za
cenu 2.000 Kč.

Usnesení č. 2
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 28. listopadu 2018
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují

bere na vědomí

Usnesení č. 15/02/2018
Smlouvu o smlouvě budoucí o prodeji pozemku st.p.č. 305/8, 1.279
m2, travní porost, k.ú Teplice nad Metují manželům R. a A. H. s
podmínkou úhrady kupní ceny ve výši 255 700,- Kč nejpozději do 30ti dnů od podpisu kupní smlouvy.

Usnesení č. 16/02/2018
Rozbor hospodaření k datu 30.09.2018.
Usnesení č. 17/02/2018
Rozpočtové opatření č. 10/2018, kterým dochází k navýšení příjmů i
výdajů shodně o 105.000 Kč.

schvaluje

Usnesení č. 18/02/2018
Rozpočtové opatření č. 11/2018, kterým dochází k navýšení příjmů i
výdajů shodně o 442.252 Kč.

Usnesení č. 01/02/2018
Návrh pravidel rozpočtového provizoria Města Teplice nad Metují pro
rok 2019.
Usnesení č. 02/02/2018
Pravomoci rozpočtového opatření v kompetenci starostky obce
stanovené ze dne 28.11.2018.
Usnesení č. 03/02/2018
Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
obce.
Usnesení č. 04/02/2018
Smlouvu o výpůjčce mezi Královéhradeckým krajem a Základní
školou a Mateřskou školou, Teplice nad Metují, Rooseveltova 106 o
výpůjčce zařízení virtuální učebny s platností do 31.12.2020.
Usnesení č. 05/02/2018
Podání žádostí o dotace pro rok 2019 na Ministerstvo kultury z
výběrového dotačního řízení KNIHOVNA 21. STOLETÍ v celkové
výši 36.600 Kč vč. DPH a z programu VEŘEJNÉ INFORMAČNÍ
SLUŽBY KNIHOVEN v celkové výši 47.000 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 19/02/2018
Rozpočtové opatření č. 12/2018, kterým dochází k navýšení příjmů i
výdajů shodně o 368 471,30 Kč.
Usnesení č. 20/02/2018
Přidělení bytu 3+1, Náměstí Aloise Jiráska 269, Teplice nad Metují
rodině paní E. M.
Usnesení č. 21/02/2018
Situaci opravy střech na č.p. 271, 272 a 273.
stanovuje

Usnesení č. 08/02/2018
V souladu s § 117, zákona č. 128/2000 Sb. zřízení kontrolního výboru
ve složení Milan Brandejs - předseda, Elena Láníková, Josef
Bartoníček.

Usnesení č. 22/02/2018
Ve smyslu § 72 až § 74 svým neuvolněným členům za výkon funkce
za měsíc v následujících částkách tyto odměny:
Neuvolněný místostarosta 13.000 Kč
Předseda výboru 3.000 Kč
Člen výboru 2.550 Kč
Člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1.500 Kč
Zvýšení odměny o 2.000 Kč neuvolněnému členovi zastupitelstva dle
§ 74, z.č. 99/2017 oprávněného k přijímání vůle snoubenců.
Odměna bude poskytována od 01.12.2018. V případě nástupu
náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva bude odměna
poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v
obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne
zvolení do příslušné funkce. Výše odměn se stanoví dle k dnešnímu
dni platného nařízení vlády s platností až do konce volebního období.

Usnesení č. 09/02/2018
V souladu s § 117, zákona č. 128/2000 Sb. zřízení stavebního výboru
ve složení Pavel Borna – předseda, Libor Semerák, Oldřich Schejbal,
Ing. Radek Myška, Josef Bitnar, Miroslava Kučerová, Petr Zápotočný.

Usnesení č. 23/02/2018
Usnesení č. 03/26/2018 z 25.7.2018.

Usnesení č. 06/02/2018
Rozpočtové opatření č. 13/2018, kterým dochází k navýšení příjmů i
výdajů shodně o 75.020 Kč.
Usnesení č. 07/02/2018
V souladu s § 117, zákona č. 128/2000 Sb. zřízení finančního výboru
ve složení David Duda - předseda, Petr Schejbal, Luděk Suchánek

revokuje

Usnesení č. 10/02/2018
V souladu s § 117, zákona č. 128/2000 Sb. zřízení výboru pro
pozemkové záležitosti ve složení Josef Bartoníček – předseda, Petr
Metelka, Milan Brandejs, Mgr. Radim Války, Michal Řeháček.

pověřuje
Usnesení č. 24/02/2018
Mgr. Radima Válkyho k přijímání prohlášení manželství ve smyslu §
11a z.č. 301/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Usnesení č. 11/02/2018
V souladu s § 117, zákona č. 128/2000 Sb. zřízení bytové záležitosti
ve složení Elena Láníková – předseda, Mgr. Radim Války, Petr
Zápotočný, Ing. Blanka Fichtnerová, Mgr. Anna Válkyová.

Usnesení č. 25/02/2018
Zástupce města Teplice nad Metují pro jednání ve sdružení Euroregion
Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis starostku
Ing. Blanku Fichtnerovu a místostarostu Josefa Bitnara.

Usnesení č. 12/02/2018
V souladu s § 117, zákona č. 128/2000 Sb. zřízení kulturního výboru
ve složení Luděk Suchánek – předseda, Adéla Hrdinová, Josef Bitnar,
Věra Prokopová, Marie Jirmannová, Pavel Borna, Elena Láníková.

Teplice nad Metují 30. listopadu 2018

Usnesení č. 13/02/2018
Ve smyslu z.č. 219/2000 Sb., bezúplatné nabytí p.č. 369/2, 213m2,
ostatní plocha v k.ú. Bohdašín od České republiky, ÚZSVM, Rašínovo
nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2.

Ing. Blanka Fichtnerová
starostka
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Josef Bitnar
místostarosta
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INFORMACE O SVOZU ODPADU O VÁNOCÍCH

Podzim v Dědově – Javoru

Informujeme o svozu komunálního odpadu o vánočních
svátcích a na začátku nového roku. Komunální odpad se bude
svážet na Štědrý den 24. prosince a na Silvestra 31. prosince.
V novém roce bude první svoz 7. ledna 2019. Místní poplatek
za odpady v roce 2019 bude 500,- Kč.

V sobotu 29.9.2018 se v teplické farnosti konala posvícenská
Javorsko-dědovská mše svatá obětovaná za zdárné ukončení
sezóny. Krásné sobotní odpoledne vyprosil a požehnal P.
František Hofman. Mše se zúčastnilo 121 dospělých a dětí, a to
jak z naší farnosti tak i z jiných částí Čech, jako je hnutí
Fokolare s otcem Františkem Slavíčkem a se skupinou svých
hudebníků.

PŘEJI VÁM KLIDNÉ A POHODOVÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH
SVÁTKŮ A V ROCE 2019 HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A
SPOKOJENOSTI.

Jindřiška Nováková, místní poplatky a odpadové hospodářstí

Cena vodného a stočného na rok 2019
Vodovody a kanalizace Náchod, a. s.
Kladská 1521, 547 01 Náchod
města a obce
akcionáři Vodovodu a kanalizaci Náchod, a. s.
odběratelé

Při večerním pohoštění, ve středisku Klučanka, navštívil hnutí
zastupující biskup královéhradecké diecéze Mons. Josef
Kajnek. Děkujeme všem, kteří jste se mše zúčastnili, a zvláště
pak těm, kteří přispěli na údržbu kapličky. Chvála a díky bohu
i vám všem.

Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace
Náchod projednalo dne 22.11.2018 kalkulaci cen vodného a
stočného na rok 2019 a vyhlašuje od 01.01.2019 tyto ceny:

Drahomíra Rudolfová

Přišli jsme pobejt
Kdo měl chuť, hlad a dobrou náladu, tak přišel dne 20.10.2018
k Teichmanům na Dědovskou zabíjačku. Nebylo tady jen jídlo
slané, sladké a pití, ale i skvělá kapela WOSTRUHA ze Dvora
Králové. Děkujeme všem organizátorům za skvělou
sobotu.
Oproti roku 2018 dochází k nárůstu ceny vody pitné a vody
odpadní 4,69 Kč za m³, tj. 0 6,2 % včetně DPH. Důvodem
zvýšení ceny je nárůst vstupních nákladů, zejména nákladů na
energie, mzdy a likvidaci odpadů z cisteren odpadních vod. Na
růst ceny má vliv i předpokládaná výše inflace, která je na rok
2019 očekávaná ve výši 2,5 %.
Cena stočného se řídí finanční analýzou, jejíž podmínky
vycházejí z pravidel stanovených SFZP při přijetí dotačních
prostředků, které společnost získala na rekonstrukci COV
Náchod, vybudování kanalizace ve Zbečníku a v Teplicích nad
Metují. Naše společnost se zavázala naplňovat plán obnovy
stanovený podmínkami SFZP a cena stočného pro rok 2019 je
plně v souladu s těmito podmínkami.

Ohlédnutí

Nemůžeme nevzpomenout na 17. ročník charitativního
festivalu Webrovkafest, na podporu dětí z dětských domovů,
který proběhl 17. listopadu na Klučance. Děkujeme všem, kteří
tuto akci podpořili a budeme se těšit na další ročník.
Drahomíra Rudolfová

Dlouhodobě cena vodného a stočného v našem regionu patří
mezi nižší v porovnání s cenami společností, které naplňují plán
obnovy v souladu s doporučením MZE a vkládají každoročně
do obnovy částku ve výši 2% hodnoty svého majetku. I v roce
2019 chceme pro naše odběratele zajistit kvalitní dodávky pitné
vody a odvod vod odpadních, bez poruch a odstávek.
Cenová kalkulace a informace o cenách jsou zveřejněny na
webových stránkách společnosti Vodovody a kanalizace
Náchod, a.s.
www.vakna.cz.
E-mail: info@vakna.cz
Ing. Dušan Tér, předseda představenstva
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Fórum internetové bezpečnosti a transformace
vzdělávání v Evropě

přednášku na téma Aktuální hrozby digitální doby pro rodiče
žáků základní školy v Polici nad Metují. Spolupráce probíhá
také na úrovni peer to peer učení, kdy zveme žáky se svými
učiteli z okolních škol na naši půdu, kde naši žáci mají
připravený program pro ostatní žáky, zejména z oblasti
programování a badatelské výuky. Při této interakci mezi žáky
dohází k vrstevnickému učení a také k nejefektivnějšímu
rozvoji měkkých kompetencí – komunikace, kooperace,
týmové řešení problémů, schopnost prosadit svůj nápad a
naopak. Naším cílem je tyto formy spolupráce nadále udržet a
rozvinout i na další základní školy v našem regionu.
Jsem přesvědčený, že pokud se podaří zapojit více škol do této
iniciativy, pomůže to minimálně regionálnímu (myšleno okres
Náchod) školství a zmenší se tak prostor pro ostatní subjekty,
které se přiživují na nedobré situaci českého státního školství.
Na závěr zmíním společnou myšlenku bruselského grémia
pedagogů, kteří společně vyzývají občany Evropy k
bezpečnému užívání internetu a všech technologií a k
postupnému získávání důvěry v ně.

Na konci listopadu jsem měl možnost zúčastnit se setkání
evropských učitelů v Bruselu. Toto setkání mělo dvě části.
První část byla zaměřena na současnou pozici evropského
vzdělávání a pozici jednotlivých evropských států. Nebudu
psát, jak si která země stojí, ale zmíním společný problém –
nízká úroveň digitální gramotnosti. Digitální gramotností se
označuje souhrn dovedností, které nám umožňují bezpečně
používat digitální technologie a zároveň jim rozumět a využívat
je ve svůj prospěch a ke zlepšení kvality života.
Situace v Evropě je taková, že
digitální velmoci Finsko,
Švédsko, Dánsko a Norsko se
ocitly v izolaci a nemají již s
kým efektivně spolupracovat,
jelikož ostatní evropské země
nedosahují digitální úrovně
potřebné
k
efektivní
mezinárodní spolupráci. V
České republice tomu není
jinak. České základní školy
nemají jasno v tom, jak k
rozvoji digitální gramotnosti
přistupovat, jaké metody a
organizaci výuky zvolit, aby
docházelo ke zvyšování této gramotnosti u žáků základních
škol. Jednou z cest je nové pojetí výuky informatiky. Většina
evropských států již tak učinila a aby byla tato změna efektivní,
je důležité její legislativní ukotvení. Příkladem nám může být
Štátný vzdělávací program Slovenské republiky. Informatika je
na Slovensku vyučována jednu hodinu týdně od 3. do 8. ročníku
oproti jedné hodině na prvním a jedné hodině na druhém stupni
základních škol v České republice. Již na prvním stupni
základní školy nalezneme na Slovensku v obsahu učiva
algoritmizaci a programování, kde se žáci učí algoritmickému
řešení problému, vytváří návody a jednoduché programy.

Tomáš Hamberger

Ze života školy
Podzimní měsíce jsou ve znamení několika sportovních
halových turnajů pro žáky základních škol. Naše škola se
tradičně zúčastnila všech těchto sportovních akcí. Turnajovou
sezónu zahájili naši nejmladší florbalisté, kteří se vydali na
velmi kvalitní turnaj Čeps Cup, který se koná každoročně v
Náchodě. Naši kluci se oproti minulému roku zlepšili a obsadili
7. místo. Sportovní koloběh pokračoval dalšími florbalovými
turnaji ve Velkém Poříčí pro mladší žáky a třikrát po sobě jsme
zajížděli do Police nad Metují na tradiční okrsková florbalová
finále. Zde největšího úspěchu dosáhla naše starší děvčata (8. a
9. třída), která byla blízko historického úspěchu, postupu do
krajského finále. V zápase o postup do krajského finále naše
holky podlehly týmu z Jaroměře a obsadily i tak velmi nádherné
celkové druhé místo z deseti týmů. Naše děvčata se v
posledních dvou letech herně velice zvedla, a tak není náhoda,
že i letos jsme bojovali o první příčky. Naše škola si toho velice
váží a jako odměnu jsme pro naše nejlepší reprezentanty, nejen
sportovní, ale i kulturní a vědomostní, připravili překvapení. V
prosinci se uskutečnil florbalový svátek – mistrovství světa ve
florbale, které letos hostila Praha. První týden v prosinci se do
pražské O2 Areny sjelo 16 nejlepších týmů světa, které
bojovaly o titul mistra světa a naši žáci byli u toho. Doufáme a
věříme, že se všichni skvěle bavili a žáci měli snad
nezapomenutelný zážitek a další motivaci do sportování.

Základní škola v Teplicích nad Metují se snaží tento deficit
minimalizovat právě novým pojetím vyučování předmětu
informatika. Tento předmět je na naší základní škole vyučován
ve třech úrovních. První úroveň obsahuje standardní učivo
předmětu informatika jako jsou klasické programy, technologie
atd. Druhá úroveň se již věnuje programování a
programovatelným technologiím, rozvoji algoritmického a
informatického myšlení a v poslední úrovni je věnován prostor
dosud stále podceňované prevenci bezpečného používání
internetu a moderních technologií. Jakkoliv se může jevit tento
model optimální, není tomu tak. Je nutné neustále hledat cesty
a metody v gigantickém světě moderních digitálních
technologií a doufat, že se na tuto cestu bude přidávat více a
více vzdělávacích subjektů, ve kterých je důležité se této oblasti
věnovat.
K propagaci těchto principů jsme na základní škole v Teplicích
nad Metují založili Klub aktivních učitelů, prostřednictvím
kterého bychom rádi šířili tyto informace i za hranice naší
školy. Rádi bychom vyzvali ostatní základní školy v regionu ke
spolupráci nebo alespoň, jakkoli toto slovo nerad používám, k
diskuzi nad těmito současnými tématy. V současnosti se jako
dobrý příklad jeví naše spolupráce se základní školou v Polici
nad Metují. Spolupráce probíhá v oblasti prevence rizikového
užívání internetu a moderních digitálních technologií, kdy jsme
již jako Klub aktivních ve vzdělávání uskutečnili jednu

V oblasti kultury naše škola podporuje hned několik projektů
-jedním z nich jsou Broumovské diskuze. Počátkem listopadu
jsme našim žákům umožnili zúčastnit se této události.
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Zájem z řad našich žáků byl obrovský, jelikož jedním z hostů
diskuzí byl Karel Kovář. Pokud Vám dospělým to jméno nic
neříká pak vězte, že dětem ano. Karel alias Kovy je oblíbený
český youtuber a vloger.
Všichni naši žáci a žákyně, tak byli velmi spokojení, že mohli
vidět svého oblíbence a v momentě, kdy se s nimi Kovy
vyfotografoval bylo toto nadšení neměřitelné. Děti měly radost,
já měl radost, pořadatel měl radost – povedená akce. Chci zde
také poděkovat za pomoc s dopravou do Broumova a zpět panu
řediteli Radimovi Válkymu a paní knihovnici Věře Prokopové
a samozřejmě všem pořadatelům stran Broumovského kláštera.

Žáci naší školy se chovali příkladně a stejně příkladné bylo i
jejich oblečení pro tuto příležitost, což se o žácích jiných škol
říci nedá. Budeme se těšit na další koncert.
Milan Ulrich

Návštěva v Jaworzyně Slaské
V úterý 4. prosince 2018 jsme vyjeli na pozvání do naší
spřátelené školy v Jaworzyně Slaské. Jako každý rok jsme hráli
malou kopanou a vybíjenou.
Kopaná má jasná pravidla, vybíjená má česká pravidla a polská
pravidla. Ani to nezabránilo tomu, že naše děvčata dvakrát
vyhrála. Horší to bylo s našimi fotbalisty, kteří hráli dobře, ale
porážce nezabránili. V tomto případě není důležité pořadí, ale
radost ze hry.

Další projekt, který aktuálně běží na naší škole je Paměť
národa. Jako minulý rok, tak i letos jsme sestavili žákovský tým
a budeme společně s pamětnicí paní Miroslavou Moravcovou
pátrat po minulosti. Letos jsme si zvolili téma rok 1968 na
Broumovsku. Věřím, že se žákům podaří vypracovat zajímavá
práce a třeba odhalí informace, o kterých se dosud nevědělo.
Kulturou listopad začal a také skončil v podobě velkého
zájezdu našich učitelů a žáků do Filharmonie Hradec Králové.
Na závěr mi dovolte krátké představení sportovních a
kulturních akcí na měsíc prosinec, o kterých si můžete
podrobněji přečíst v dalších článcích.
V prosincovém týdnu jsme se vydali s výběrem našich žáků na
tradiční cestu do partnerské polské školy v Jaworzyně Slaské.
Týž týden jsme byli účastníky florbalového mistrovství světa v
Praze. Další týden jsme navštívili s žáky VIII. třídy střední
školu v Novém Městě nad Metují v rámci projektu Na jeden
den středoškolákem, kde naši žáci mohli zažít jeden den jako
student střední školy a seznámit se s předměty a obory vlastní
zkušeností. Poslední předvánoční týden pak bude tradičně
spojen s vánočními dílnami a vánočním jarmarkem, na který
vás všechny srdečně zvu a těším se vaší přítomnosti.

Po sportovním zápolení jsme s našimi hostiteli jeli na exkurzi
do keramičky Karolina. Je to jeden z 5 keramických podniků v
Polsku a jeho produkce jde většinou do zahraničí. Viděli jsme
výrobu nádherných keramických nádob všeho druhu, dokonce
si i Šimon Zháněl vyrobil svůj talířek se jménem.
Na závěr návštěvy v Jaworzyně Slaské jsme měli možnost jako
první projít novou sportovní halou. Bylo to pro nás velké a milé
překvapení, jak nádhernou sportovní halu dokázali vybudovat
a děti se moc těšily, že příští rok už budou hrát v této hale.
Slavnostní otevření se konalo totiž až 10. prosince.

Děkuji za prostor Tomáš Hamberger

Chceme poděkovat našim hostitelům, také patří poděkování
Katce Dobosz, která s námi jela jako překladatelka a dětem,
kteří náležitě přispěly k dobré atmosféře našeho setkání.

Návštěva Filharmonie Hradec Králové
Je nepochybné, že koncerty Filharmonie Hradec Králové
určené dětem a mládeži se stávají tradicí a je zároveň
potěšitelné, že žáci naší teplické školy se jich jako vděční diváci
zúčastňují pravidelně každý rok prakticky od počátku tohoto
projektu. Bylo tomu tak i letos: 30. listopadu byli naši žáci opět
při tom, kdy hradecká filharmonie připravila hudební pásmo
pozoruhodným podtextem – vynálezy technické i hudební.
Posluchači tak mohli vidět a slyšet třímanuálové varhany nebo
barytonsaxofon, velice netradiční součást symfonických
orchestrů, sérii bicích nástrojů a řadu dalších nástrojových
kuriozit.
Dramaturgie, moderování
pořadu a obratná práce s
dětským publikem (vše
dr. Lukáš Hurník) byla
imponující a výběr autorů
a jejich skladeb rovněž.
Slyšeli jsme díla A.
Vivaldiho, J. Haydna,
L.v.
Beethovena
a
dalších, včetně autorů 20.
století jako např. J.
Andersona,
Bockrofta,
Jakoba a Marqueze, kde
se projevily i hudební
prvky zcela moderní, jako například swingový rytmus i
swingová či jazzová orchestrace.

Radim Války

MS ve Florbalu Praha
Po deseti letech se opět v České republice konalo Mistrovství
světa ve Florbalu. S vybranými žáky jsme se rozhodli tuto akci
zažít na vlastní kůži. Brzké vstávání nás neodradilo a po čtvrté
hodině ranní jsme vyráželi vlakem směr Praha.

Když jsme vstoupili do O2 arény, dýchla na nás úžasná
sportovní atmosféra. V prvním zápase jsme viděli v akci
reprezentaci ze Slovenska a z Lotyšska. Našim sousedům
Slovákům fandila celá sportovní hala, kde se sešlo přes sedm
tisíc lidí. Slovensko bohužel prohrálo. Ve druhém zápase, který
jsme měli možnost sledovat, se utkala reprezentace Estonska a
Dánska. Mohli jsme tak vidět soupeře, se kterým se utkalo naše
české mužstvo. Byl to opravdu nevšední zážitek, který se jen
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tak už asi nebude opakovat. Velké poděkování patří panu učiteli
Tomáši Hambergerovi, díky kterému jsme mohli MS navštívit.

oponou knihovna“ vyprávěly o životě spisovatelky a zahrály
našim dětem ukázky z její bohaté tvorby.

M. Schejbalová

M. Jirmannová, V. Prokopová

Mistrovství světa 2018 ve florbale pohledem žáka VII.
třídy

Turistické centrum – vize pro 21. století
projekt nového turistického centra u vchodu do Teplických
skal. Několika-patrový objekt, který byl navržen ve velmi
moderním a avantgardním stylu a má stát 30 milionů korun,
vyvolal rozporuplné názory. Většina návštěvníků našich skal
vyhledává ‚přírodní‘ zážitky a relax v přírodě. Proto vyvstává
otázka: proč architekt zvolil urbanistický styl, který evokuje
městské prostředí? (I přesto, že hlavním motivem celého
projektu má být voda).
Nebylo by přirozenější podtrhnout vizuální atmosféru vstupu
do tohoto přírodního prostoru jiným způsobem, než stavbou z
betonu? Náš kraj má své místní materiály – dřevo a pískovec,
proč nevyužít tyto zdroje?
V dnešní době si již uvědomujeme nutnost ekologických
postupů a výstavby energeticky úsporných budov. Je opravdu
správné budovat předimenzovanou budovu, která zřejmě
nebude plně využita mimo hlavní sezónu, a bude tedy drahé ji
udržovat? Mimo to, je to poloha mimo centrum města, kde není
dostatečná turistická infrastruktura, která by zde turisty udržela
déle. Také je třeba zmínit současné info-centrum vedle obchodu
Redpoint. Jeho umístění je strategické pro návštěvníky našeho
města, a tedy samozřejmě pro místní obchodníky a restauratéry.
Bylo by nynější info-centrum zrušené, poté, co zde byla
provedena rekonstrukce?
Další rozporuplný fakt je, že projekt byl představen
zastupitelstvu v poměrně krátké době, v podstatě s vyloučením
veřejnosti. Bylo by dobré se opětovně zamyslet nad takto
náročným a „viditelným“ počinem, který bude vizitkou našeho
města desítky, možná stovky let. Skutečně se využily všechny
možnosti pro nejpříhodnější výběr architektonického návrhu?
Ještě není pozdě. Projekt ještě nebyl zadán. Vedení města se jím
určitě ještě bude zaobírat. Apelujme na námi zvolené
zastupitele a pojďme se společně zamyslet nad touto důležitou
stavbou, která bude reprezentovat naši vizi pro 21. století.

Dne 5.12. 2018 jsme se zúčastnili mistrovství světa ve florbale.
Ráno ve 4.34 jsme jeli rychlíkem do Prahy. Cesta nám trvala
cca 3.20 minut. Poté jsme dojeli do Prahy. Šli jsme se podívat
ze předu na O2 Arenu. Měli jsme čas, tak nám učitelé dali
rozchod v blízkém nákupním centru. Rozchod jsme měli 30
minut. Poté jsme se všichni sešli a šli jsme do O2 Areny. Při
vstupu do O2 Areny jsme museli projít kontrolou. Po kontrole
jsme si šli najít svá sedadla. Do začátku utkání nám zbývalo 57
minut, a tak jsme si prošli O2 Arenu a pak si šli sednout.
Mistrovství začalo zápasem Lotyšsko vs. Slovensko. Zápas se
hrál 3x20 minut a 15 minut trvaly přestávky. Po prvním utkání
jsme si šli koupit jídlo a vrátili jsme se na druhé utkání mezi
Dánskem a Estonskem. Po skončení zápasu jsme se všichni
odebrali na metro a dojeli jsme na Hlavní nádraží Praha. Pak
jsme jeli domů vlakem a na hlavní nádraží v Teplicích nad
Metují jsme přijeli v 19.32. Výlet se nám líbil a děkujeme, že
jsme mohli jet.
žák VII. třídy, Denis Burkett

Knihovna pro školu
Pro děti z naší školy jsme pořádaly přednášku a divadelní
představení.

Jana Lucasová

Přednáška „Zvol si info“ se konala 22. listopadu
v
přednáškovém sále pro druhý stupeň ZŠ. Na přednášce, kterou
vedl lektor Kryštof Havelka (student 5. ročníku oboru
Politologie na Fakultě sociálních sítí studií MU v Brně), se děti
dozvěděly, jak se vyznat v dnešním složitém světě manipulací
na sociálních sítích a v médiích.

HAFNARFJORDUR CUP 2018
Už devátým rokem se první prosincovou sobotu scházíme v
Teplicích nad Metují v místním SPORTCENTRU, abychom si
zahráli fotbalový turnaj Hafnarfjordur cup, který pořádá parta
kluků, kteří si říkají FC Hafnarfjordur. Jako vždy na turnaji
startovalo 10 týmů z Broumovska, Náchodska a Trutnovska a
zase jeden tým z Polska, kteří jsou rozděleny do dvou skupin
po 5 týmech a z postupu do čtvrtfinále se radují první čtyři týmy
ve skupinách, pro posledního ze skupin turnaj bohužel končí.
Turnaj se zdá být celkem těžký, neboť se za 9 let nepodařilo
nikomu obhájit prvenství, letos to potvrdil tým Cuba Libre,
který skončil na pátém místě.
Nástrahami turnaje se nakonec nejlépe vypořádali kluci z České
Skalice, kteří si říkají Wayne´s team i díky nejlepšímu hráči na
turnaji Arturovi Baczynskému, kteří porazili Red Castle z
Červeného Kostelce na penalty, základná hrací doba skončila
0:0. Na třetím místě se umístili hráči FC Sylvárov, kterým se v
zápase o třetí místo vzdali Káňata z Broumova. Nejlepším
brankářem byl jednoznačně vyhlášen Jakub Drahorád z
pořádajícího týmu FC Hafnarfjordur, to co chytl za děravou
obranou týmu bylo neskutečné! Speciální cenu baru si odvezl
tým Red Castle, který se postaral o vypití zásob baru.

„Cesta k Astrid“

Divadelní a literární pásmo o spisovatelce Astrid Lindgrenové,
autorce např. knížky Pipi dlouhá punčocha nebo Děti z
Bullerbynu, se konalo v pátek 7. prosince pro děti prvního
stupně ZŠ. Děti z náchodského divadelního kroužku „Za
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války, přestože je ten konflikt v podstatě nezajímal, narušil jejich
osobní plány, ničil rodinné vztahy, bral život…
Z městečka Teplic i obou dalších obcí bylo povoláno celkem 446
mužů a již nikdy se nevrátilo zpět celkem 82 z nich. Jednou z prvních
obětí byl mladičký Hans Fiedler. Jeho rodiče vystavili jeho vojenskou
fotografii s textem: „Na památku našeho milého syna Hanse Fiedlera,
desátníka c. a k. jezdecké dělostřelecké divize č.5 Komárno, nositele
stříbrné medaile za statečnost. Padl na ruském bojišti v Myszkově 3.
prosince 1914. Vyzdvižen svým otcem a přemístěn do rodinné hrobky
v Teplicích 27. prosince 1914.“
Starosta Teplic JUDr. Eduard Loewe, nadporučík střeleckého pluku,
padl na italském bojišti jako dobrovolník v září roku 1916.
V roce 1935 svým padlým odhalili tepličtí občané pomník, sochu
trubače, kterou vytvořil známý sochař z nedalekého Trutnova, Emil
Schwantner. Na pomník byl použit pískovec z blízkého lomu v Libné
u Zdoňova. Emil Schwantner sám bojoval na frontách v Haliči, na
Volini,v Rumunsku. Měl však to štěstí, že přežil a vrátil se, ale to co
prožil na bojištích, jej poznamenalo a ovlivnilo jeho dílo, kterým pak
varoval proti hrůzám války. Teplická socha vydržela pouhých 10 let a
poté v srpnu r. 1945 byla zničena novými českými obyvateli.
Ale zpět k r. 1918: Právě před 100 lety – dne 28. října byl v Praze
spontánně vyhlášen samostatný československý stát, třebaže většina
důležitých politických osobností byla ještě v cizině. Prý se to stalo
vlastně náhodou. Ten den se začala šířit zpráva, že Rakousko-Uhersko
žádá o mír, na Václavském náměstí se začaly shlukovat davy, lidé se
domnívali, že už je konec monarchie. Tak se stalo, že ČSR byla
vyhlášena téměř o 14 dní dříve, než skončila válka. Vše proběhlo
v klidu, třebaže v zemi se nacházela silná vojenská posádka. Taková
„sametová revoluce“… Zcela jiná situace byla v pohraničí a v místech,
kde žilo obyvatelstvo německé národnosti. To se do československého
státu začlenit nehodlalo, žádalo o právo na sebeurčení a jeho cílem
bylo připojení k Rakousku. Tak vznikla den poté 29. 10. německá
provincie Deutsch-Böhmen se sídlem vlády v Liberci, patřilo k ní
Trutnovsko, Broumovsko a Teplicko. Hned vzápětí se k ní přidaly
další tři provincie s německy mluvícím obyvatelstvem na území Čech
a Moravy, které měly stejný cíl. Ale nemohly se nijak spojit, protože
spolu nesousedily (tvořily německé ostrůvky v českém prostředí).
Situace byla velmi napjatá, v pohraničí stejně jako v celé zemi nejvíce
chyběly potraviny, hrozil hladomor, chybělo uhlí, začínala se šířit
španělská chřipka…A přitom potraviny, uhlí a další zásoby všeho
možného, jako šatstva, lůžkovin i zdravotnických potřeb, byly na
dosah. U Broumova v Martínkovicích se nacházel zajatecký tábor,
který toto všechno měl a byl prázdný, protože zajatci postupně
odcházeli. Již 1. listopadu českoslovenští státní úředníci nařidili tábor
obsadit, aby nedošlo k drancování a rozhodli všechny zásoby postupně
odvést do vnitrozemí. Zpočátku zásoby byly dobrovolníky nakládány
na povozy, které přijížděly z Police, Hronova a Náchoda, ale to se moc
neosvědčilo, chyběli vojáci, kteří by udržovali pořádek. Ti většinou
ještě byli na frontě nebo se z ní vraceli a dobrovolníci selhali (jídlo si
rozebrali, nebo se dokonce opili – v táboře totiž byly i slušné zásoby
alkoholu), tak bylo rozhodnuto zabavené věci posílat vlakem
z Broumova do Meziměstí a odtud přes Teplice nad Metují dále do
vnitrozemí. Ovšem tepličtí nádražáci – Němci posílali část zásob do
Trutnova. Protože v Teplicích bylo nádraží střeženo ozbrojenou
německou posádkou, musela Československá vláda zakročit a dne 29.
11. vyslala do Teplic vojáky v počtu asi 120 mužů, kteří si již počínali
profesionálně, nádraží obklíčili, při čemž došlo ke střelbě ze strany
teplických Němců, ale ti se nakonec vzdali přesile. Bylo to vlastně
jediné místo v regionu, kde se střílelo. Postupně pak byla obsazena
vojskem Meziměstí a Broumov, pak se vzdali Němci na Trutnovsku.
To byl konec provincie Deutsch Böhmen. Během roku 1919 se poměry
v pohraničí postupně uklidňovaly, život se dostával do normálních
kolejí v Teplicích stejně jako v celém pohraničí. Do naší oblasti opět
začali jezdit turisté, lidé se vrátili ke své práci, začaly se stavět nové
domy, městečko opět vzkvétalo. V r. 1934 žilo v Teplicích nad Metují
celkem 2 a půl tisíce obyvatel německé národnosti, kteří měli školu
s německým jazykem vyučovacím. Rok 1918 nebyl ale šťastným
začátkem pro soužití Čechů s Němci v Československu, což se pak,
jak víme, negativně projevilo v polovině 30. let a vyústilo připojením
pohraničních oblastí k Německu v r. 1938.
Ale nakonec, abych své povídání zakončila optimisticky, jeden
zajímavý příběh. Před dvěma roky – v létě mne navštívil pan Špaček

"Poděkování patří sponzorům, bez kterých by se turnaj těžko
konal. Jsou to především Obec Adršpach, The Fiftys bar
Hronov, Kalírna Adršpach, Primátor a.s., Café&Bistro "Na kus
řeči". Speciální velké poděkování patří Otíkovi Fejfarovi,
Martinovi Hronkovi a Filipovi Bitnarovi," poděkoval jeden z
pořadatelů turnaje Tomáš Mucha.
Konečné pořadí:
1. Wayne´s team – Česká Skalice
2. Red Castle – Červený Kostelec
3. FC Sylvárov – Dvůr Králové nad Labem
4. Káňata Broumov – Broumov
5. Cuba Libre - Trutnov
6. FC Hafnarfjordur - Adršpach
7. Słowianin Wolibórz – Polsko – Nová Ruda
8. RELAX Broumov - Broumov
9. Ganja gang – Teplice nad Metují
10. Uga boyz - Broumov
Tomáš Mucha

100 let výročí založení Československé republiky
Projev PhDr. Mirky Moravcové při společném zasazení
Lípy republiky v Teplicích nad Metují
Vážené dámy, vážení pánové, milí tepličtí spoluobčané!
Připojujeme se tímto aktem k oslavě 100 let trvání samostatného státu.
Mám-li mluvit o vzniku Československa v r. 1918 a v této souvislosti
o Teplicích nad Metují, musím připomenout události, které začaly o 4
roky dříve.
Teplice nad Metují v r. 1914 byly významným hospodářským,
politickým a kulturním centrem rakousko-uherské monarchie. Dělily
se na tři samostatné, ale přitom propojené obce: Dolní Teplice, Městys
Teplice, který spravoval ještě místní části a to, Bučnici, Kamenec a
Nový Dvůr, a konečně zde byla obec Horní Teplice. Všechny tři obce
měly svou samosprávu-tedy obecní úřad. Dominantou městečka byly
dva zámky (tak jako dnes), z nichž horní se stal brzy po 1.sv.
válce sídlem radnice, od r. 1894 v Teplicích vykonával svou činnost
okresní soud (v budově má nyní kanceláře policie, dále je zde cukrárna
a vinotéka). Další významnou a v té době velmi moderní budovou
byla obecná a měšťanská škola, postavená v letech 1906-1907.
Městečko díky pěstování a zpracovávání lnu vlastnilo pergamenovou
listinu, která dávala Teplicím právo konat zde čtyři výroční a jeden
týdenní trh. Privilegium udělil obcím rakouský císař Ferdinand I. v r.
1835.
Dařilo se zde řemeslníkům i obchodníkům, kteří sem přicházeli i
z vnitrozemí, usadili se tu a založili rodiny s místními obyvatelkami
německé národnosti. Odtud česká jména jako Vaněk, Hruška, Vít,
Vrabec, Růžička, Ticháček apod.
Místo bylo hojně navštěvováno pro svou blízkost přírodní zvláštnosti,
jakou byly a jsou Teplicko-adršpašské skály. K rozvoji turistického
ruchu přispívala železniční trať z Dolních Teplic do Trutnova,
postavená několik let před válkou (1907-1908), která navazovala na
mnohem dříve postavenou železniční trať z Chocně do Meziměstí a
dále do Broumova (dokonč. v r. 1875). Městečko žilo bohatým
společenským ruchem, byly zde hotely, restaurace, kavárny, které
opravdu žily. Zkrátka všem se tu dařilo dobře.
Tuto idylickou dobu však přerušily události v létě 1914, jdoucí za
sebou v ostrém sledu: atentát v Sarajevu, ultimátum Srbsku,
mobilizace v Rakousko-Uhersku, Rusku, Německu, Velké Británii…
Začátkem srpna odjížděly první oddíly na srbské bojiště s vírou, že
„budou doma do švestek“ – „dřív, než spadne listí ze stromů“. Nestalo
se tak. První světová válka trvala čtyři roky a čtyři měsíce. Statisíce
mužů odešly během těch čtyř let na různá válečná bojiště, odkud se již
mnozí nevrátili-padli, zahynuli v zajetí, stali se nezvěstnými, zemřeli
na následky zranění či nemocí v polních lazaretech. Na základě
mobilizačních vyhlášek museli narukovat do rakousko-uherské
armády, aby bojovali a umírali za císaře pána a jeho rodinu. Většinou
neodcházeli s přesvědčením, nicméně narukovali, protože to chápali
jako svou vojenskou povinnost zpečetěnou přísahou. Museli odejít do
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s dotazem, zda umím přečíst německy psaný rukopis. Tvářil se při tom
záhadně, vůbec jsem netušila, o co jde. Slíbila jsem, že rukopis přepíšu
a přeložím. Jaké bylo mé překvapení, když jsem zjistila, co mám před
sebou. V několika větách na obyčejném papíře formátu A5 se ukrýval
dramatický příběh se šťastným koncem, poselství člověka, teplického
občana, napsané téměř před sto lety, jehož dílo, donedávna anonymní,
nám tu po něm zůstalo.

Na doprovodný sportovní program zajistila zdravotní dozor:
p. Bornová, Čorejová, Mgr. Šilhánová, Šubíková a Poláková.
Úrazy: vymknutý kotník, namožené rameno, ukopnutý palec, krvácení
z nosu, stržené puchýře, bodnutí od vos, vytažení klíšťat.
8. 9. Sudety-maratón horských kol, 1090 startujících
Zdravotní dozor: Mgr. Šilhánová, p. Dziuba,
p. Šubíková, p. Mašatová s dcerou, 34 úrazů – odřeniny, tržné rány,
pohmožděniny.
15. 9. Teplicko-adršpašská 33 - pochod krásnou krajinou okolí Teplic
nad Metují a Adršpachu. Trasy byly připraveny pro všechny věkové
kategorie. Zdravotní dozor p. Bornová.
17. 10. Rozpečetění Kasičky Nadace pro transplantaci kostní dřeně.
Kasička obsahovala 16 038,-Kč, které byly odeslány na konto Nadace.
Po 15 letech byla činnost Kasičky ukončena.
28. 10. Při příležitosti 100 let vzniku naší republiky se MS ČČK
zúčastnila sázení lípy v parku.
3. 11. Adrkros v Adršpachu – běh skalami všech věkových kategorií.
Zdravotní dozor Šubíková, úrazy: 2x kotník – výron, zlomenina.
V roce 2018 jsme odeslali přes 3 kg sušených léčivých rostlin.
Přeji všem klidné Vánoce a do roku 2019 zdraví, kapičku štěstí a
spokojenost.
v Teplicích nad Metují
RNDr.Šubíková Jaroslava,
předsedkyně MS ČČK,

SLIB
Na bojišti před Bělehradem v r. 1916 jsem slavnostně přísahal Pánu
Bohu, že postavím tento pomníček ve tvaru sloupku s obrázkem,
jestliže se šťastně vrátím domů.
V roce 1922 byl sloupek s obrázkem vytvořen a v roce 1924 byly
všemi poštovními zaměstnanci vyčištěny a zpřístupněny zpustlá cesta
a léčivý pramen.
Tuto práci jsme vykonávali každé ráno od 4 do 7 hodin po dobu
jednoho týdne.
Obrázek sv. Antonína jsem vytvořil sám z hlíny a třikrát jej vypálil
v Litomyšli.
V levém rohu razítko Československé státní pošty Teplice nad
Metují, Wekelsdorf
V pravém rohu podpis autora pomníčku: Ottakar Klein, poštovní
adjunk , datum 12. června 1924
Jistě jste uhodli, že se jedná o sloupkový pomníček s reliéfním
obrázkem sv. Antonína-našeho „Antoníčka“, stojící u cesty za
městským koupalištěm nad pramenem, který napájí malé jezírko.
Písemnost, s jejímž obsahem jsem vás seznámila, byla nalezena panem
Kosteleckým při opravě pomníčku. Pan Otto Klein měl to štěstí, že se
z války vrátil a slib, který učinil, dodržel. V archivu jsem ještě našla
záznamy, že pan Klein v r. 1924 požádal teplické zastupitele o
zakoupení malého pozemku, na němž pak pomníček umístil s pomocí
svých kolegů, zaměstnanců pošty. Sám byl potom ještě účastníkem
oslav provázejících odhalení pomníku svým padlým spoluobčanům a
podílel se na založení městského muzea u příležitosti 100 let od vydání
pergamenového privilegia. Bydlel ve vile na Kamenci, nyní známé
jako penzion a restaurace Kamínek a zemřel v r. 1936. Jeho příbuzným
byl pan Vratislav Ruth, teplický kronikář, archivář a matrikář, který se
však do Teplic přistěhoval až v r. 1945 a bydlel pak ve stejném domě.
A pár slov na závěr: Když jsem si připravovala tento projev, uvědomila
jsem si, že už vlastně patřím mezi pamětníky. Žádnou válku, tedy ani
tu druhou jsem nezažila, Narodila jsem se až pět let po ní. Ale díky své
profesi archivářky, celoživotnímu studiu historie i vlastním prožitkům
teď vím, že doba mého narození, dětství i dospívání byla jedním
z nejhorších období našeho státu, kdy v době míru stáli Češi proti
Čechům. Nyní máme již téměř třicet let svobodu, o které se mým
předkům ani nesnilo. Za sebe mohu upřímně prohlásit, že jsem
spokojená tady a teď. Některé věci bych opravdu vrátit nechtěla.
Přeju vám všem i sobě, abychom svobodu, kterou nyní máme,
neztratili. Protože tu vedle dobrého zdraví pokládám za největší
dar.
PhDr. Miroslava Moravcová

Ohlédnutí za adventním koncertem ve Zdoňově

Činnost MS ČČK v Teplicích nad Metují v roce 2018

Dovoz Kuřice leden a únor
DOVOZ POUZE DO MĚST.
Kuřice je nutno OBJEDNAT a vyzvednout ve městech.
Program Hendrix Genetics stáří 18 týdnů, cena 195,- Kč
Druhy: ISA Brown, Dekalb White.
Středa 2. ledna 2019
9:00 Hradec Králové - ALBERT- Kukleny-Kutnohorská
10:10 Rychnov nad Kněžnou – LIDL – Jiráskova
11:20 Náchod – LIDL - Plhovská Program DOMINANT stáří 18
týdnů, cena 195,- Kč/ks
Pátek 8. února 2019
16:50 Kostelec n. Orlicí – PENNY – rudé armády
19:30 Jaroměř – LIDL - Hradecká Program DOMINANT stáří 19
týdnů, cena 200,- Kč/ks
Čtvrtek 14. února 2019
12:00 Hořice – PENNY – Aloise Jilemnického
www.kurice.cz
e-mail: prodejkuric@seznam.cz
tel.: 737 736 775

Dne 8.12. se v kostele Nejsvětější Trojice ve Zdoňově konal adventní
koncert. Vystoupilo zde Polyfonní sdružení z Nového Města vedené
dirigentem Lukášem Jankem. Bylo to zřejmě největší hudební těleso,
které kdy ve zdejším kostele vystupovalo a předvedlo naprosto
famózní výkon. Jejich nastudování "Rybovky" v původním provedení
přineslo divákovi až nadpozemský zážitek plný nádherných emocí.
Pro mě i mnohé další zatím nejlepší koncert, který jsme kdy v kostele
zažili.
Dobrá zpráva je, že byli nadšeni nejen diváci, ale i sami zpěváci. Byli
natolik okouzleni atmosférou i akustikou našeho kostela, že se k nám
chtějí v létě vrátit. Máme se na co těšit. Kromě toho vedoucí sboru
navrhuje opravu varhan. Podle jeho názoru by měla být relativně
snadná. Máme domluvenu schůzku na jaro, pak navrhneme co dál.
Petr Kohl

20. 1. Dřevorubec roku v Adršpachu – zdravotní dozor Bornová,
Šubíková, úrazy: namožená záda.
17. 2. Závody ve sjezdu na lyžích: O cenu Teplických skal pro děti ze
ZŠ, zdravotní dozor p. Bornová – bez úrazu.
9. 3. Valné shromáždění MS ČČK
15. 4. Aprílová osmička – závod horských kol
Zdravotní dozor: Mgr. Šilhánová, Janáčková a Šubíková.
19. 4. Přednáška v Klubu seniorů v Adršpachu na téma: pitný režim,
popáleniny, jedovaté pokojové rostliny. Přednášela RNDr. Šubíková.
14. 5. Ocenění v Poslanecké sněmovně pro p. Klennerovou
a Mgr. Šilhánovou.
26. 5. Doškolení 1.pomoci a resuscitace v Novém Městě nad Metují:
p. Bornová, Čorejová a Poláková.
10.6. Odložený Dětský den v Teplicích nad Metují.
Zdravotní dozor Šubíková – odřeniny.
4.-7. 7. MTB TRILOGY 2018 etapový cyklistický závod
Zdravotní dozor: p. Dziuba a Mgr. Šilhánová.
23.-26. 8. Mezinárodní horolezecký filmový festival.
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V lednu 2019 se nebude v Teplicích a okolí konat
Tříkrálová sbírka.

Plán akcí na 2019
16.3. O pohár místostarosty
22.6. O pohár starosty města
13.7. Líný tenis
20.7. Nohejbal
7.9. O štít Teplických skal
26.12. Štěpánský turnaj

H. Šikutová
TEPLICKÉ OZVĚNY * Vydává město Teplice nad Metují,
územní samosprávní celek (IČO: 00273139) nákladem 600 výtisků.
Kontakt: ozveny@teplicenadmetuji.cz
Vychází jako měsíčník. Odpovědná redaktorka Adéla Hrdinová.
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. 12. 2018.
.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA TEPLICE NAD METUJÍ
VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK
•
Patrik Hartl – NEJLEPŠÍ VÍKEND
Na Silvestra si Andrea, Jirka, Dáša, Bert, Markéta a Pavel dají zásadní
novoroční předsevzetí. Žádný z nich ale nikomu neřekne, jaké je to
jeho. Všichni touží změnit svůj život a doufají, že se jim to během
nového roku podaří
•
Simon Mawer – PRAŽSKÉ JARO
Strhující a smyslný román o událostech z roku 1968 od autora
bestselleru Skleněný pokoj. V létě roku 1968, v období pražského jara
a studené války, zavede prázdninové dobrodružství dva studenty z
Oxfordu, až do socialistického Československa. Ocitají se tak náhle ve
víru dění, jehož úhelnými kameny jsou nejen politické události, ale
také láska a zrada.
Milí čtenáři,
na těchto stránkách se setkáváte pouze s malou ochutnávkou knih,
které pro Vás nakupujeme. Na webových stránkách knihovny najdete
seznamy všech novinek, které koupíme, nebo získáme darem.
www.teplicenadmetuji.knihovna.cz
Věra Prokopová, Marie Jirmannová
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