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Skiareál Kamenec – lyžujeme!!!

Běžkaři si zazávodí v Teplicích

V sobotu 5. ledna byla zahájena lyžařská sezóna na sjezdovce.
Stalo se tak především díky vstřícnému přístupu Tomáše
Moravce a jeho „party“, za což jim patří velké poděkování.

Ve středu 30. ledna v 16 hodin se v Teplicích nad Metují na
běžkařském okruhu za školou U Komína odstartuje veřejný
závod v běhu na lyžích klasickou technikou Teplické kritérium.
Závod je třetím pokračováním seriálu Běžkové středy a je
otevřen pro všechny věkové kategorie od předškoláků po
veterány. Závodní okruh má délku 2 km, muži ho pojedou 4x,
ženy a dorost 2x, žáci a žákyně 1x. Nejmladší žactvo do 9 let
bude závodit na zkráceném 1 km okruhu. Přihlášky e-mailem
do úterý 29. 1., ve středu do 15 hodin v prodejně Sportiv
Redpoint nebo u startu od 15.00 do 15.45 hodin. Startovné je
20,- Kč pro žactvo a 50,- Kč pro všechny ostatní. Zároveň tímto
zveme všechny milovníky bílé stopy na Teplicko. Více o
aktuálním stavu stop na www.ski.kladskepomezi.cz. SKOL.

Příprava letošního lyžování započala hned několik dní po
ustavujícím zasedání zastupitelstva, a to v půlce listopadu.
Tedy mimořádně pozdě! Navíc se ukázalo, že ukončení minulé
sezóny bylo předchozím vedením města provedeno způsobem
„roztál sníh-zapomeňte“. Rolby zůstaly stát celé léto zcela bez
údržby na svahu a prorůstaly travou. Rovněž tak turniket a
webkamery. Párty stan vzal za své po poryvu silného větru ...
Provozovatel sice předložil městu řadu nápadů, které by
zlepšily a zkvalitnily poskytované služby na sjezdovce, ale
bohužel nic z toho nebylo realizováno.
Přes to všechno se nám v rekordně krátkém čase podařilo
uzavřít dohodu o provozování areálu, byl dosečen a z
nejhoršího urovnán rozrytý svah, pracovníci technických
služeb zajistili nezbytný servis rolby, skútru a připravili děla.
Vyměnilo se lano, objednal a postavil se nový párty stan a
vykonala řada dalších nejnutnějších prací. Před Vánoci bylo vše
hotovo a mohlo se začít zasněžovat.
V současné době se lyžuje na vzorně připraveném svahu, obě
sjezdové trati o délce 500m jsou denně upravované. V areálu je
bezplatné parkoviště, malá půjčovna lyží a možnost základního
občerstvení.
Aktuální informace o provozu najdete na webu
www.skiarealkamenec.cz nebo na Facebooku.

Redpoint team

Poděkování
Vážení spoluobčané,
ráda bych touto cestou poděkovala panu Petru Hnykovi, za nás
všechny, kteří se každoročně jdeme potěšit k našemu betlému,
za to, že před Vánocemi vyrobil další "přírůstek" - sovu. Sova
je v literatuře symbolem moudrosti, tak nám všem přeji, aby nás
v roce 2019 provázelo hlavně zdraví, ale i moudrost.

Josef Bitnar, místostarosta

Výzva pro zájemce o zasílání přehledu o 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.

Zpravodaj města Teplice nad Metují

Lenka Kerestešiová
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OMEZENÍ ORDINAČNÍ DOBY 4. 2. - 8. 2. 2019
Venkovský lékař s.r.o. MUDr. Ladislav Záveský

Opět se soutěžilo v pěti disciplínách: spojování půlspojek,
štafeta požárních dvojic, mini požární útok, štafeta 5x40 metrů
a pro družstva mladších určování technických prostředků a
topografických značek, pro družstva starších a dorostu test
Požární ochrany.

4. 2. pondělí 13:00-15:00 (Radvanice)
MUDr. M. Šturalová
5. 2. úterý – neordinujeme
6. 2. středa 13:00-15:00 (Teplice nad Metují)
MUDr. M.Šturalová
7. 2. čtvrtek 13:00-15:00 (Radvanice) MUDr. M.Šturalová
8. 2. pátek – neordinujeme
Radvanice č.p.25
tel.: +420 776 008 880

PSČ 54212
www.venkovskylekar.cz

Celá soutěž se nesla v poklidném duchu. Děti si již na prostředí
Sportcentra i organizaci této zimní netradiční soutěže zvykly. I
díky tomu jsme krátce po poledni mohli předat všem drobné
ceny, diplomy a družstva na prvních třech místech odměnit
poháry a medailemi. V kategorii mladších se umístila družstva
mladých hasičů u Mezilesí na 3. místě, z Nahořan na 2. místě a
z Nového Hrádku na 1. místě. V Kategorii starších se na 3.
místě umístili mladí hasiči z Kramolny a 2. i 1. místo obsadili
mladí hasiči z Velichovek. V kategorii dorostu ze soutěže
zúčastnila jen dvě družstva, z Nahořan 2. místo a dorostenci z
různých SDH pod názvem České Velichovky 1. místo.
Ráda bych touto cestou poděkovala Městu Teplice nad Metují,
že nám bylo umožněno tuto soutěž opět v Teplickém
Sportcentru uspořádat. Zaměstnancům Sportcentra za
vstřícnost a ochotu. Řediteli naší Základní a Mateřské školy
panu R. Válkymu za možnost využít prostorů naší školy a
samozřejmě všem hasičům i “nehasičům“, kteří se na
organizaci této soutěže podíleli. Za jejich čas a pomoc i přes to,
že se letos této soutěže nezúčastnilo družstvo našeho SDH.
Děkuji panu místostarostovi J. Bitnarovi, že nás přišel jménem
města pozdravit a dovolím si citovat jeho přání „aby se za rok
družstvo z Teplic nad Metují opět účastnilo.“

Nový vstup do skal?
Členové městského zastupitelstva bezprostředně po svém
zvolení převzali k dalšímu projednání a posouzení
rozpracovaný záměr „Vstupního a informačního centra do
areálu Teplických skal“.
V prvních týdnech svého funkčního období se noví zastupitelé
seznámili s podobou zadání, které vypsalo město ve výzvě pěti
uchazečům, dále s průběhem architektonické soutěže,
s důvody, které vedly k upřednostňovanému návrhu, ale i s
postupným vývojem celého projektu až do současné doby.
Zatím je rozpracován projekt pro územní řízení, který byl z
části zaplacen. Další práce byly ze strany města pozastaveny.
Městské zastupitelstvo k danému návrhu nezaujalo prozatím
žádné stanovisko. Zastupitelé nejsou v dalším postupu jednotní.
Většina zastupitelů volá po další, mnohem širší diskuzi, kde
prostor k vyjádření svých názorů a postojů musí dostat
nezbytně i tepličtí občané. Na autorech projektu by pak mělo
být, aby zvolené řešení před veřejností prezentovali a následně
obhájili. Rozhodnutí, ať bude jakékoliv, není třeba uspěchat.
Záměru je nutné věnovat dostatek prostoru a v klidu a bez
nejrůznějších tlaků vybrat nejlepší řešení. Na příštím setkání
městského zastupitelstva se zcela jistě o dalším postupu ve věci
vstupního objektu bude opět jednat.

Toto nahlas vyslovené přání je i přáním mým a všech
vedoucích, kteří se mladým hasičům u nás věnují. Letáčků o
kroužku mladých hasičů jsme rozdali spousty, ale i tak si
dovolím touto cestou nabídnout Vám rodičům pro Vaše děti
možnost tento kroužek navštěvovat a naučit se mnoho
důležitých věcí jako jsou spolupráce, umění pomáhat druhým
lidem a v neposlední řadě užít si s námi spoustu legrace.
Za kolektiv mladých hasičů SDH Teplice nad Metují Vás
zdraví a v roce 2019 vše nejlepší přeje

Josef Bitnar, místostarosta

Hasičský pětiboj 2019
V sobotu 12.1.2019 se ve Sportcentru uskutečnil již tradiční
Hasičský pětiboj. Do sněhem zavátých Teplic nad Metují
přijelo své síly změřit 25 družstev mladých hasičů z celého
Náchodského okresu.

Hanka Dziuba, vedoucí kolektivu
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Turnaj ve stolním tenisu

projekt byla vyplacena (přibližně půl miliónu korun). Zda
existuje schválení stavby CHKO, zůstává otázkou.
Studie samotná je zcela určitě nepřehlédnutelný postkubistický počin, který by vypadal zajímavě bez kontextu
okolních budov, zvěčněn profesionálním fotografem na
lesklých stránkách časopisu o architektuře. Pokud ale vezmeme
v úvahu prostředí a účel stavby, projekt najednou působí
vizuálně nemístně a uzavřeně, návštěvníka přírody ničím
neláká a ke všemu obsahuje několik funkčně nepraktických
prvků. Turista, který se těší do přírody, bude muset zakoupit
vstupné v pokladně umístěné v prvním poschodí budovy, kam
musí vystoupat po dlouhém vstupním schodišti, projít prvním
patrem s relaxačním koutkem a občerstvením (typu „Dobrá
benzinka“ - cituji architekta), kde si zřejmě zakoupí polotovar
v plastovém obalu a následně sejde po schodišti dolů do
přízemí, aby se konečně dostal na čerstvý vzduch. Zde po pár
krocích narazí na nahuštěnou řadu nespecifikovaných
‚interaktivních prvků‘, kde se nezdrží, protože už bude spěchat
do skal. Na doplnění si představme situaci v zimních měsících
– budou „děvčata z Íčka“ každý den odklízet sníh ze schodišť,
nebo na ně sypat sůl (vždyť to se tady vlastně nesmí)? Nebo se
snad předpokládá, že budova bude v zimě uzavřena, stejně jako
ostatní hotely a restaurace v jejím okolí?
První a druhé patro propojuje hydroponická stěna, což je určitě
oživující prvek např. pro nákupní centra, která ale vyžaduje
profesionální údržbu po celý rok. V nejbližším okolí protéká
Skalní potok, proč raději nevyužít jeho samospád pro
promyšlený organický doplněk celkového konceptu?
Druhé patro objektu obsahuje promítací prostor s učebnou a
výstavní prostor nazvaný – Expozice vody. Jak bude tato velká
plocha využívána mimo turistickou sezónu? Jak se budou
organizovat doplňkové akce, které návštěvníky skal zaujmou,
aby byla budova skutečně vytížena? Také je nutné řešit
parkovací místa, která ubyla.
Všichni chápeme, že moderní info-centrum má sloužit jako
propagace místa. Naše ‚místo‘ se pyšní a je vyhledáváno pro
své přírodní krásy. Vážíme si ateliéru Hlaváček, ale studie,
kterou předložil je bohužel jediná, kterou jsme zatím viděli.
Ateliér Hlaváček by měl předložit další, konceptuálně odlišnou
studii, pokud tedy chce město zadat projekt přímo tomuto
studiu. Zcela jistě je obvyklé a objektivní vybírat v
architektonické soutěži mezi vícero návrhy, které mohou být
stejně odvážné a moderní, ale více respektující potřeby našeho
města a přírodní prostředí našich skal.

Jako každoročně konal se v úterý 11. 12. 2018 tradiční školní
předvánoční turnaj ve stolním tenisu. Tělocvičnu zaplnilo 21
soutěžících. Ve dvou skupinách / 6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník/
sehráli mladí sportovci celkem 108 zápasů. Pořadí v 1. a 2.
kategorii bylo následující:
1.
2.
3.

P. Zháněl - 7. tř.
F. Hrubý - 7. tř.
Š. Zháněl - 6. tř.

1. D. Hrnčíř - 9. tř.
2. M. Vacek - 8. tř.
3. D. Mach - 8. tř.

Dvě skutečnosti byly letos ve srovnání s minulými roky
odlišné. Putovní pohár pro celkového vítěze získal žák z nižšího
ročníku P. Zháněl / 7. tř. /. Neobvyklý byl také vyšší počet
soutěžících děvčat. Celé sportovní odpoledne bylo zakončeno
předáním diplomů a věcných cen. Na závěr chci poděkovat
žákům 9. ročníku M. Vávrovi a A. Kohlovi, kteří mi pomohli
ve funkci rozhodčích při organizování této akce.
Jiří Karlík

Vánoční jarmark
Měsíc prosinec se tradičně na naší základní škole nesl ve
znamení vůní vánočního cukroví a melodií vánočních koled.
Děti s učiteli se tak připravovaly na vánoční jarmark. Celý
měsíc pekly cukroví a také se nacvičovaly vánoční písně, které
se pak společně zpívaly na školních schodech. Vánoční jarmark
je pro školu velice důležitý, neboť je to i příležitost setkat se s
rodiči našich žáků jinak než ve spojitosti se školními
záležitostmi. Letos se vánoční jarmark opět vydařil, žáci
spokojeně prodávali své výrobky a vrcholem celého setkání
bylo opět velmi zdařilé společné zpívání učitelů a žáků na
školních schodech.

Jana Lucasová
(absolventka SUNY New Paltz in New York, USA, obor - Visual Arts)
Tomáš Hamberger

TURISTICKÉ CENTRUM – „KUDY Z TOHO VEN?“

VÝROČNÍ ZPRÁVA REDPOINT TEAM 2018

Město Teplice a jeho vedení stojí před nelehkým úkolem:
realizací nového informačního centra, jehož řešení a výstavba
byly zadány předchozím zastupitelstvem, v čele s bývalým
starostou. Připomeňme si ve zkratce „historii“ kroků, které
vedly k velmi rychlému zadání celého architektonického
projektu a jeho stavby za 30 miliónů ateliéru Hlaváček –
architekti, s.r.o.:
Bylo osloveno 5 architektů, z nichž se dva neozvali, třetí studii
nedodal. Dvě studie byly vypracovány, jednu z nich je možno
vidět na facebookových stránkách „Teplice nad Metují – Město
pro tebe“. Studie neprošla výběrovým řízením, veřejnost
nebyla informována, neproběhlo referendum, ale byla
odsouhlasena jakousi architektonickou komisí. V mezidobí,
kdy se rozhodovalo o platnosti voleb (výsledek voleb byl
napaden a řešil ho hradecký soud) ‚staré vedení projekt zadalo
ateliéru Hlaváček. Cirka polovina částky celkové sumy za

V roce 2018 uspořádal sportovní klub REDPOINT TEAM z.s.
11 závodů, kterých se zúčastnilo více než 2100 startujících.
Hlavními partnery sportovního klubu a jím pořádaných závodů
v roce 2018 byli Město Teplice nad Metují, Český svaz
cyklistiky, firmy Powerbar, 3F vision, Ford Auto Trutnov,
Eleven a Stěnava Tomáš Janák, kterým tímto děkujeme.
Členové týmu REDPOINT absolvovali v roce 2018 280 startů
a získali 163 medailových umístění, z čehož bylo 80 zlatých,
39 stříbrných a 44 bronzových. Největší zásluhu na tom měli
Tomáš Čada se 47 medailovými umístěními (30-10-7), Šárka
Fulková (12-5-2), Jolana Benešová (8-9-6), Víťa Šolc ( 10-21), Jiří Fulka (2-3-12), Jakub Pešina (3-1-5), Daniela Chlíbková
(2-2-4), Jan Melišík (3-1-1), Jitka Pešinová (3-0-2), Lukáš
Pospíšil (2-2-1) a Václav Chlíbek (1-4-0). V cyklistice byli
nejúspěšnější Tomáš Čada a Šárka Fulková, v běhu Vítězslav
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Šolc a Jolana Benešová, v triatlonu Jiří Fulka a Jolana Benešová
a v běhu na lyžích Tomáš Čada a Jolana Benešová.

Benešová (3-1-3), vítězka Night Light maratonu, Jilemnické 20
a polského závodu Ultrabiel v kategorii Ž40.

CYKLISTIKA
V dubnu uspořádal Redpoint team 24. ročník veřejného závodu
horských kol v x-country s názvem APRÍLOVÁ OSMIČKA se
125 startujícími, určený především pro mládež, a v srpnu
Mistrovství SC KHK horských kol do vrchu NÁCHOD DOBROŠOV, kterého se zúčastnilo 37 startujících.
Nejvýznamnějším závodem byl 8. září 24. ročník českého
poháru horských kol v MTB maratonu RALLYE SUDETY, se
1042 startujícími. Velký úspěch měl 3. ročník Středečního
poháru Apache Cup MTB X-country se 187 startujícími.
Členové týmu REDPOiNT-ELEVEN absolvovali celkem 140
startů a vybojovali 75 medailových umístění (32-20-23).
Nejúspěšnějším závodníkem byl Tomáš Čada 29 (19-5-5),
který v kategorii M50 obsadil 3. místo na etapovém závodu
BeMC v Belgii, pravidelně se umisťoval na pódiu v polském
seriálu Puchar Strefy MTB Sudety, vyhrál Středeční pohár
MTB Apache Cup a silniční Vrchařskou ligu. Pěkné výsledky
zaznamenala i Šárka Fulková, která vyhrála Pohár mládeže SC
KHK, Středeční pohár MTB Apache Cup i silniční Vrchařskou
ligu v kategorii kadetek. V kategorii enduro byli hodně vidět
Daniela Chlíbková, druhá akademička v polské Enduro sérii, a
Václav Chlíbek, druhý v etapáku Half Enduro MTB Trilogy. V
týmových soutěžích stojí za zmínku 2. místo v týmové soutěži
na krátké trati MTB maratonu Rallye Sudety (Lukáš Pospíšil,
Jakub Pešina a Radek Lauryn).

HOROLEZECTVÍ
Nejaktivnějším horolezcem byl opět, stejně jako každoročně,
Pavel Hrubý, autor několika prvovýstupů a mimo jiné také
stavitel závodních cest na polickém Novoročním Open.
více na: www.redpointteam.cz
TISKOVÁ ZPRÁVA
Kladské pomezí má nový web pro milovníky zimních sportů
S novým rokem se objevila konečně bohatá sněhová nadílka.
Pro všechny milovníky bílé stopy jsme přichystali úplně novou
podobou podobu zimní odnože webu Kladské pomezí, která
potěší praktickými informacemi i přívětivým uživatelským
rozhráním na všech zařízeních. Hned při první návštěvě
zimního portálu na adrese http://ski.kladskepomezi.cz je
patrné, že došlo ke grafické proměně a zpřehlednění. Úvodní
strana sdělí nejdůležitější informaci – kolik ze 40 běžeckých
tratí je v současné chvíli sjízdných. Pod touto statistikou se
nachází možnost zobrazit nejnovější aktuality o údržbě a
názornou mapu serveru Bílé stopy. Na ní je barevně znázorněno
stáří úpravy jednotlivých tras, přehled informačních center a
dalších služeb v okolí. Aktuální informace o stavu jsou
přenášeny pomocí GPS.

TRIATLON
V červenci uspořádal Pavel Bezděk X-duatlonu Pálenka,
zařazený do Memoriálu Míly Holcmana, kterého se zúčastnilo
15 startujících. Členové týmu REDPOiNT-ELEVEN
absolvovali celkem 17 startů se 17 medailovými umístěními
(11-4-2). Celkem 9 medailí především z Polska přivezla Jolana
Benešová (4-5-0), která tak v součtu bodů předstihla Jiřího
Fulku s 8 medailovými umístěními (2-2-4), která vybojoval
především v závodech Světového poháru Xterra a v Českém
poháru v terénním triatlonu, kde skončil 3. v kategorii M50 a
stejné místo obsadil i na Mistrovství ČR v terénním triatlonu.
Vidět byla i Šárka Fulková, vítězka dvou závodů Českého
poháru v terénním triatlonu a 2. ve světovém poháru Xterra
sprint v Krakowě mezi juniorkami.

Na webu naleznete dále seznam běžeckých tratí, přehled aktivit
v regionu a webkamery. Z nabídky zmizely skibusy, které letos
nebudou v provozu. Nově jsou stránky přizpůsobeny také pro
mobilní telefony a tablety, prohlížet si je milovníci zimních
sportů mohu tedy i na cestách.
Branka je obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je šetrný
rozvoj cestovního ruchu. Zakladatelem je Svaz cestovního
ruchu Kladské pomezí, který sdružuje více než 40 měst, obcí a
soukromých subjektů. Kladské pomezí je oficiální název
turistické oblasti v severovýchodních Čechách při hranici s
Polskem, která zaujímá rozlohu bývalého okresu Náchod a
částečně zasahuje do okresu Trutnov v oblasti Jestřebích hor.
Název vychází z historie, kdy tudy procházela důležitá
obchodní stezka spojující Prahu s polským Kladskem.

BĚHY MIMO DRÁHU
Poslední srpnovou neděli uspořádal náš klub v rámci
Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu 25. ročník
BĚHU TEPLICKÝMI SKALAMI – LA SPORTIVA CROSS
a BUFO CROSS se 428 startujícími. V říjnu a listopadu jsme
společně s dalšími pořadateli zorganizovali osmidílný seriál
běhů do vrchu s názvem BĚŽECKÉ VRŠKY (celkem 360
startujících) a sami jsme uspořádali Běh na Kraví horu, Běh na
Žaltman, Běh na Dobrošov a finálový Běh na Bišík, s celkem
190 startujícími. Členové REDPOiNT – ELEVEN TEAMu
absolvovali celkem 78 startů a získali 39 medailových umístění.
Jednoznačně nejlepším běžcem byl Vítězslav Šolc a běžkyní
Jolana Benešová.

Kontakty: BRANKA, o.p.s., Němcové 2020, 547 01 Náchod,
www.kladskepomezi.cz, tel.: 491 405 185

BĚH NA LYŽÍCH
V lednu jsme na náhradních tratích v polské Jamrozowe Polane
uspořádali jeden ze závodů seriálu Běžkařské středy – Teplické
kritérium, kterého se zúčastnilo 92 startujících. Za REDPOiNT
– ELEVEN TEAM absolvovali jeho členové 28 startů s 20
medailovými umístěními (10-4-6). Nejlepších výsledků dosáhli
Tomáš Čada (6-3-2), vítěz Night Light Maratonu, Ve stopě
Zlaté lyže a Orlického skimaratonu v kategorii M50, a Jolana
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Virtuální univerzita třetího věku při Městské
knihovně v Teplicích nad Metují

PROMOCE
V prosinci naši studenti – senioři dokončili již sedmý semestr
univerzity třetího věku.
Pro jedenáct z nich to byl poslední semestr z celého
vzdělávacího cyklu. To znamená, že uplynulé tři roky, kdy
chodili na přednášky a plnili testy, zakončí slavnostní promocí
na České zemědělské univerzitě v Praze, která je organizátorem
výuky. Promoce se koná v pátek 18. ledna. Protože to je až po
uzávěrce tohoto lednového čísla a Teplické ozvěny už budou
v tiskárně, o absolventech i samotném aktu Vás budeme
informovat v únorovém vydání TO. Doufám, že většina
absolventů tímto nekončí a budou s námi pokračovat i v dalším
– osmém semestru.

LETNÍ SEMESTR
Tímto zvu i další zájemce z řad seniorů, kteří by se k nám chtěli
přidat. Začínáme v pátek 1. února 2019 kurzem Kouzlo
barokního sochařství v českých zemích.
Jeden semestr je rozložen do šesti přednášek, vždy v pátek
jednou za čtrnáct dnů. Scházíme se v zasedací místnosti
Městského úřadu, kde jsou přednášky promítány na plátno. Po
každé přednášce si společně vyzkoušíme test. Poté si každý
student dělá testy individuálně. Kdo nemá doma počítač nebo
připojení k internetu, může využít počítače v knihovně.
Na první přednášku se můžete přijít podívat nezávazně a teprve
potom se rozhodnout, zda budete pokračovat. Schází se kolem
dvaceti studentů, většina je samozřejmě z Teplic. Ale na
přednášky k nám jezdí i posluchači z Nového Města nad
Metují, Červeného Kostelce, Stárkova a Adršpachu. Nebojte se
toho a přijďte posílit partu seniorů, kteří k životu přistupují
aktivně a stále se zajímají o dění kolem sebe. Více informací
najdete na webových stránkách.
www.teplicenadmetuji.knihovna.cz
www.e-senior.cz

Věra Prokopová

V KNIHOVNĚ PŮJČUJEME SPOLEČENSKÉ
HRY

KLUB SENIORŮ

Milí čtenáři,
rády bychom vám připomněly, že si v naší knihovně kromě
knih a časopisů můžete půjčovat i společenské hry. Na konci
roku jsme dokoupily nové hry a tak můžete vybírat celkem z
padesátky her. Půjčíme vám hry pro jednoho, dva i více hráčů,
vědomostní, strategické nebo párty hry, pro malé i velké hráče.
Celou nabídku a pravidla půjčování najdete na webových
stránkách knihovny. Kdy jindy se sejít s rodinou nebo přáteli
nad zábavnou hrou, než za dlouhých zimních večerů.
www.teplicenadmetuji.knihovna.cz

První schůzka v roce 2019 se bude konat dne 7. února od
13:00 hodin v klubu MěÚ.
Hana Brandejsová
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 21. 1. 2019

Věra Prokopová, Marie Jirmannová
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PLÁN KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ - ROK 2019
Měsíc
Leden

Únor

Datum
12.1.
19.1.
26.1.
30.1.
8.2.
16.2. – 31.3.
16.2.
16.2.
17.2.
28.2.

Březen

Duben

Květen

Hodina
8:00
10:00
9:00
16:00
10:15

10:00
13:00
19:00

2.3.
9.3.
13.3

20:00

13.3.

18:00

14.3.

10:15

10:00

16.3.
16.3.
23.3.
24.3.
státní svátky
1.4.-25.4.
6.4.

20:00
14:00
+víkendy

11.-12.4.
12.4.
12.4.

9-16
8:30
19:00

13.4.
21.4.

10:0014:00
12:00

25.4.

19:00

30.4.
státní svátky
1.5.

13:00
+víkendy
10:00

1.5.-30.6.
23.5.
29.5.
29.5.
31.5.
Červen

10:15
8:15
16:00
21:00
víkendy

2.6.
22.6.
22.6.
28.6.
Červenec

denně
čtvrtky
3.7. – 15.8.
5.7.

19:00
9:00

Název akce
Hasičské závody – Pětiboj
Dřevorubec roku
Halový turnaj kopané hráčů nad 35 let
Teplické kritérium – běh na lyžích
Sportovní pohádka
(pro MŠ + 1. stupeň ZŠ)
Všechny barvy Nepálu
Sudety Cup
Zlámaná běžka
Cena Teplických skal
TIK TAK (div. představení souboru
z Broumova)
Sportovní ples
Tenisový turnaj čtyřher
Krkonoše film + beseda
Viktor Kuna
Krkonoše film + beseda
Viktor Kuna
Pohádka Jak se krotí princezny
(pro MŠ + 1.stupen ZŠ)
Tenisový turnaj čtyřher
O pohár místostarosty
Pepíkovská zábava
Dětský karneval
Prohlídky Ivanitské poustevny
Velikonoční výstava
Otevření nového divadla na půdě Na
Kačeří – koncert kapely „Nedloubej se
v nose“, hlavní host „MUCHA“
Velikonoční výstava
O zatoulané písničce (pohádka)
Zájezd do divadla – Brouk v Hlavě
Velikonoční dílny
Aprílová osmička MTB
(veřejný závod horských kol 1-20 km)
Bouřka na obzoru (div. představení
Náchodská divadelní scéna)
Stavění máje, pálení čarodějnic
Prohlídky Ivanitské poustevny
Na kole do Pekla (Pravidelný
cyklovýlet)
Výstava Broumovsko – Hronovsko
Honza a čert – Divadlo pohádka
Strach má velké oči (pohádka)
Koncert teplické pob. ZUŠ Broumov
Prodaná nevěsta – divadlo Úpice
Prohlídky Ivanitské poustevny
Dětský den
Turnaj o pohár starosty města
(volejbal smíšených družstev)
Netradiční disciplíny – soutěž dvojic
Koncert
Prohlídky Ivanitské poustevny a
poutního kostela
Varhanní léto na Teplicku (koncerty)
Výstava fotografií – pan Kleiner
Tenisový turnaj dvouher pro Tepličáky
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Místo akce
Sportcentrum
Dolní Adršpach
Sportcentrum
Za ZŠ „U komínu“
kino
Infocentrum
Ski areál
Ski areál
SKI areál Kamenec
kino
Sály SŠHaSS
Sportcentrum
Přednáškový sál ZŠ
Přednáškový sál ZŠ
Kino
Sportcentrum
Sportcentrum
Penzion Metuje
Penzion Metuje
Kostel P. M. Pomocné
Infocentrum
Lachov-Kačeří
Domov Dolní Zámek
MŠ
Divadlo Police nad
Metují
Infocentrum
Sportovní hala
kino
Lesopark-naproti poště
Kostel P. M. Pomocné
Náměstí
Infocentrum
kino
MŠ
Přednáškový sál ZŠ
Park
Kostel na Kamenci
hřiště
Volejbalové hřiště
Hřiště
Lachov – Kačeří
Kostel P. Marie
Pomocné na Kamenci
Kostely (Sv.V. a P.M.P.)
Infocentrum
Sportcentrum
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Srpen

13.7.
20.7.
27.7.
denně
16.8.-3.9.
22.8-25.8.
22.8. - 23.8.
22.8. - 25.8.
24.8.
25.8.

19:30

9–16
8:00
9:30

31.8.

Září

Říjen

státní svátky
3.9-15.10.

víkendy

6.9.
30.8. – 1.9.
7.9.
7.9.

16:00

11.9.
14.9.

17:00
8:00

6.10.
16.10.-27.11.
17.10.

8:00

17:00
13:00
16:00

Listopad
16.11.

14:00

21.-22.11.
23.11.
28.11.- 4.1.

9 - 16
16:00

Prosinec

*

1.12.

víkendy
16:30

7.12.
7.12.
14.12.

8:00
10 - 15
9:00

20.12.

10:15

21.12.

26.12.
28.12.
31.12.

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

Líný tenis –turnaj smíšených dvojic
Nohejbal
Country bál
Prohlídky Ivanitské poustevny
Výstava MHFF – Martin Žilka
Výstava MHFF – Alexander Lwow
Zámecký jarmark
MHFF (36. ročník)
Bouldering – závody v lezení
La Sportiva cross a Bufo Cross
(veřejný běh v rámci MHFF 11 km)
Divadelní představení „Splašené
nůžky“ komedie s detektivní
zápletkou – vyšetřuje se za pomoci
diváků
Prohlídky Ivanitské poustevny
Výstava k 25. let závodu horských
kol Really Sudety
Vernisáž
15. regionální zahrádkářská výst.
O štít Teplických skal – volej. tur.
Specialized Rallye Sudety
(mar. hor. kol -30, 60 a 115 km)
MTB závod XCO Středeční pohár
Teplicko-adršpašská 33 (turistický
pochod skalami a okolím:
www.ta33.cz)
Promítání oceněných festival. filmů
Drakiáda www.spolek-radost.cz
MAKRO SVĚT VODY p. Gultová
Běh na Kraví horu (běh do vrchu 3,2 km)
Zájezd na divadelní představení
,,Prachy‘‘ – Divadlo Palace
WEBROVKAFEST (18. ročník char.
festivalu na podporu dětí z dětských
domovů)
Vánoční výstava
Běh na Čáp (běh do vrchu 6 km)
Vánoční výstava
Ván. prohlídky Ivanitské poustevny
Rozsvěcení stromečku
Adventní koncert
Hafnarfjordur cup (zimní f. turnaj)
Adventní dílny
„Old boys Cup“ – halový turnaj
v kopané hráčů nad 40 let
Pohádky na Vánoce
(MŠ+1. stupeň ZŠ)
Adventní Sněžka
Předvánoční koncert ZUŠ
Tradiční vánoční jarmark
Štěpánský volejbalový turnaj
Tenisový turnaj čtyřher
Silvestrovský vejšlap
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Volejbal. hřiště
Volejbal. hřiště
Zdoňov- u ten. kurtů
Kostel P. Marie
Pomocné na Kamenci
Infocentrum
Zasedací sál MěÚ
Domov Dolní Zámek
Kino, škola, hřiště
Fotbalové hřiště
Redpoint
Lachov - Kačeří

K. Panny Marie Pom.
Infocentrum
Infocentrum
Park, škola
Hřiště
Náměstí
koupaliště
Start a cíl na koupališti
Kino
Za školou
Infocentrum
Pošta
Jiráskovo divadlo
Hronov
Dědov Klučanka
Domov Dolní Zámek
Redpoint
Infocentrum
Kostel na Kamenci
Kino
Sportcentrum
Infocentrum
Sportcentrum
Kino

Přednáškový sál ZŠ
Prostory ZŠ
Sportcentrum
Sportcentrum
Sraz u nákup. střed.
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28. 2. 2019 TEPLICE NAD METUJÍ

19:00

8. 2. od 10:15 Teplice nad Metují – kino
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