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Křesadlo
Ve čtvrtek 11. dubna 2013 se v Náchodě v Městském
divadle Dr. Čížka konalo slavnostní předání cen za
dobrovolnickou práci. Je to cena pro „obyčejné lidi, kteří
dělají neobyčejné věci“. Za práci v této oblasti byla navržena
a oceněna paní Libuše Hažmuková, učitelka na Základní
škole v Teplicích nad Metují.

číslo 4

www.teplicenadmetuji.cz/ozveny

ZŠ Teplice n. M. jménem KATRIN - panenku vytvořil
KRECBACH Karel.
Katrin bude odeslána do Českého rozhlasu, kde bude další
kolo a také se zúčastní volby Miss internet. Ostatní panenky
budou předány 31. května 2013 zástupcům Českého výboru
UNICEF na slavnostním setkání všech soutěžících v
královéhradeckém
Kongresovém
centru
Aldis.
V tomto projektu nás podpořili žáci: Krecbach K., Tučková
A., Cabrnochová H., Kretschmer D., Berková Petra a Alena,
Faltysová A., Vajsarová A., Hornychová A., Tůmová M.,
Chalupová M., Otradovská K., Úlehlová V., Kohlschütterová
N., Novotná a Kuterová K.
Všem tvůrcům děkujeme a držíme palce KATRIN.
Za ZŠ a MŠ Emílie Jánská

Dětský karneval

Již hodně let velice obětavě pracuje s dětmi ve svém volném
čase - vede kroužky, o prázdninách pořádá pro děti letní
táboření, je organizátorkou akcí jako je dětský den, medvědí
stezka, drakiáda, dětský karneval a organizuje sportovní
soutěže v rámci ASPV, kde dosahují děti výborných výsledků
v rámci kraje i republiky (1. místo v roce 2005).
Její práce si velice vážíme a k ocenění jí srdečně
blahopřejeme.
Radim Války, místostarosta

Miss panenka
Již po sedmé se naše škola přihlásila do projektu Českého
rozhlasu Hradec Králové a Českého výboru UNICEF "Miss
panenka".

Tento projekt navázal na projekt organizace UNICEF"
Adoptuj panenku a zachráníš život dítěte". Smysl zůstal stejný
a to získat finanční prostředky pro celosvětové očkovací
programy. Jedna panenka představuje jedno dítě, které bude v
rámci očkovací kampaně Unicef v rozvojových zemích
proočkováno proti šesti hlavním dětským chorobám.
Podmínkou
je,
aby
panenka
získala
majitele.
Děti vytvořily 16 krásných panenek a všichni jsme vybírali a
hlasovali, 4. dubna byla slavnostně vyhlášena Miss panenka

Letošní dětský karneval se konal
v penzionu Metuje. Počasí stále připomínalo
dobu maškarních rejů, a tak si děti mohly
vesele užívat odpoledne plné soutěží, tance,
nechyběla samozřejmě bohatá tombola a
sladké odměny za soutěže. Všechny určitě
také potěšilo vystoupení dětí z
MŠ a
tanečního kroužku ze ZŠ. Děkujeme panu Škvrněmu za
příjemné zázemí a za přispění krásných cen do tomboly.
Dále děkujeme sponzorům: p. Voříškovi, p. J. Kubečkové, p.
Burkettové, p. Van Tran Anh a Městu za finanční pomoc.
Nesmím zapomenout na všechny, kdo se organizačně podíleli
na této akci a snažili se připravit dětem příjemné odpoledne.
Za organizátory z ASPV Líba Hažmuková
Představujeme
Jméno našeho městečka je známo i díky našim věrným
kamarádům – pejskům.
Jejich pánové jim a jejich výcviku věnují všechen svůj volný
čas a oni jim to vrací nejenom svou láskou, ale i úspěchy
v různých soutěžích….

Spinki

Zpravodaj města Teplice nad Metují

TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY
Spinki je fenka černého labradorského retrívra. Kdyby byla
člověk, tak by dostala příjmení Veselíková.
Labradorský retrívr je známý svou velkou láskou k člověku a
bývá často používán k výcviku jako doprovodný pes pro
nevidomé. Velice miluje vodu a má blány mezi prsty.
Spinki se narodila před 4 lety. Od malička projevovala velké
nadání pro aport. Byla a je velice bystrá. Tak jsem ji před
dvěma lety přihlásila na výcvik do kynologického klubu do
Hronova. Jezdíme tam každou sobotu, za každého počasí.
V říjnu 2011 absolvovala svůj první závod ZZO v Náchodě a
podařilo se ji neskutečné. Získala stříbrné místo. Přes zimu
jsme pilně trénovaly a na jaře 2012 jsme absolvovaly další
závody. V Novém Bydžově získala stříbro a poté
v Heřmanově Městci pro změnu zase stříbro. V létě to byly
závody v Broumově. Tam si mírně pohoršila a získala bronz.
Po prázdninách jsme soutěžily ve Spytách o ,,Pohár
Rozkoše“. Tam si vysloužila stříbro. Na závěr sezóny pak
byly opět závody v Náchodě. A tam už konečně vyhrála to
vytoužené zlato. A když už byla tak hezky rozjetá, složila
ještě v listopadu zkoušky na skoro plný počet bodů.
Spinki získala během roku 5 vítězných pohárů. Je to úžasná
šikulka a bojovnice. Celá rodina je na ni moc hrdá. Doufám,
že se nám bude dařit i v dalším roce…A ještě, aby se v zimě
nenudila, tak se koncem roku stala maminkou krásných
štěňátek.
Věra Veselíková

SOUTĚŽE NA 2. STUPNI ZŠ A MŠ TEPLICE NAD
METUJÍ
Finanční gramotnost
Naše škola se v letošním školním roce přihlásila do Soutěže
Finanční gramotnost, jejíž 4. ročník vyhlásilo Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy ČR a FINANČNÍ
GRAMOTNOST, o.p.s.
Soutěž vychází ze standardů finanční gramotnosti a navazuje
na výuku tohoto předmětu na školách, je připravována a
probíhá pod odborným dohledem Asociace finanční a
občanské gramotnosti, o.s.
Školní, okresní a krajská kola jsou organizována
prostřednictvím internetového portálu www.fgsoutez.cz,
finálová kola se uskuteční prezenční formou v kongresovém
sále České národní banky v Praze v polovině dubna 2013.
Školního kolo proběhlo 11. prosince 2012 a zúčastnilo se ho
53 žáků 6. - 9.třídy. Na 1. místě skončila Alice Tučková (9.
třída), na 2. místě Robert Vörös (9. třída), na 3. místě Petr
Metelka (9. třída), na 4. místě Matěj Černý (6. třída), na
5. místě Jakub Bartoníček (6. třída) a na 6. místě Aneta
Vajsarová (9. třída).
Alice Tučková, Robert Vörös a Petr Metelka vytvořili
tříčlenné družstvo, které se zúčastnilo 29. ledna 2013
okresního kola. Naše trojice v okresním kole zvítězila a
postoupila do kola krajského.
Krajské kolo probíhalo od poloviny února do poloviny
března 2013, teplické družstvo (stále Petr Metelka, Alice
Tučková a Robert Vörös) se umístilo na 3. místě.
Gratulujeme k úspěchu a všem děkujeme za účast.

Veselé zoubky
Děti z 1. třídy se zapojily do preventivního programu
drogerie dm. Hravou a veselou formou dětem tento program
vysvětluje, proč je nutné si zoubky čistit a pravidelně
navštěvovat zubaře. Součástí programu je krátký zábavněvzdělávací film „Jak se Hurvínkovi dostat na zoubek“.

Pythagoriáda
26. února 2013 proběhlo školní kolo Pythagoriády pro žáky 6.
ročníku. Zúčastnili se Jan Semerák, Michaela Novotná a
Aneta Hornychová.
Pythagoriáda
je soutěž pro žáky 5. - 8. ročníků
základních škol, kteří
mají zájem o matematiku.
V letošním školním roce je to již její 36. ročník.
Jan Semerák získal 11 bodů, Michaela Novotná 9 bodů a
Aneta Hornychová 9 bodů (z 15 bodů). Všichni jsou
úspěšnými řešiteli školního kola. Okresní kolo proběhne
v květnu a postupuje Jan Semerák a Michaela Novotná.
Mgr. Šárka Vacková
Chemická olympiáda
Ač je všude kolem nás, je těžké žákům přiblížit chemii, její
základy, pravidla a zákonitosti. Dobrých výsledků není možné
dosáhnout bez průběžného pravidelného učení, a tak je radostí
učitele, když se objeví žák ochotný něco obětovat, v hodinách
správně odpovídá na otázky, přemýšlí nad souvislostmi a
dokonce toho ví tolik, že se může zúčastnit soutěže ve
znalostech a praktických dovednostech, chemické olympiády.
Ta je vyhlašována každoročně VŠCHT v Praze a má kola
školní, okresní, krajské a celostátní.
Já jsem měla to štěstí, že jsem našla 2 žákyně z IX. třídy, Alici
Tučkovou a Hanu Cabrnochovou, které souhlasily s účastí na
olympiádě. Zodpovědně se zhostily teoretické části, musely
nalézt informace nad rámec běžné výuky a aplikovat je, naučit
se chemické výpočty, potom absolvovaly praktickou část a
napsaly test školního kola.
Žákyně Alice Tučková postoupila na základě dosažených
výsledků do okresního kola. Konkurenci měla především
v žácích gymnázií, ale nenechala se zastrašit a umístila se
na krásném šestém místě z celkem třinácti zúčastněných.
Výsledková listina je k dispozici na našich školních webových
stránkách:

Každé dítě dostalo od firmy dm preventivní balíček zaměřený
na péči o dětský chrup, který obsahoval zubní kartáček, zubní
pastu, žvýkačky bez cukru, kryt na kartáček, přesýpací
hodiny. Dětem se hodina líbila a doufám, že jsme tímto
přispěli k osvětě v péči o dětské zoubky.
Za ZŠ Mgr. Libuše Hažmuková

Naše úspěchy
Každou zimu pořádáme pro děti soutěž všestrannosti „Zimní
pětiboj“. Děti musí zvládnout skok z místa, hod na koš, šplh,
skákání přes švihadlo a člunkový běh. Nejlepší závodníci
postupují do okresního kola. Z okresního kola v Náchodě
postoupilo do krajského kola v Hořicích osm našich dětí.
Letos se stala naše malá výprava jednou z nejúspěšnějších a
Filip Hrubý, Klára Svědíková a Lada Jansová se umístili ve
svých kategoriích na prvních místech a přivezli si do Teplic
zlaté medaile. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů na
atletickém čtyřboji, který nás čeká v květnu.
Za ASPV Líba Hažmuková
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není zkouška rockové kapely, ale hudební produkce
nadšených malých muzikantů. Nakonec zazní zvoneček:
"Zazvonil zvonec, cvičení je konec ...", Apolenka se se všemi
rozloučí a"...když se nám bude chtít, přijdeme si zas zacvičit".
Občas se cestou do šatny stavíme v jídelně MŠ na čaj a něco
dobrého na zub. Před Vánocemi a na konec masopustu jsme
spojili cvičení v tělocvičně s posezením ve třídě oddělení
Sluníček. Při masopustním setkání jsme si zacvičili i v
maskách. Ve třídě si děti pohrají a my dospělé popovídáme při
čaji.
Na setkání se všichni těšíme. Děti se seznámí s druhými
dětmi, budoucími kamarády v MŠ. Poznají prostředí, ve
kterém budou trávit většinu všedních dní. Já jako učitelka
oddělení mladších dětí už pro ně přestávám být cizí paní a
určitě i pro rodiče je výborné, když se takto seznámí. Vždyť se
budou několik let v MŠ potkávat.
Pokud některá maminka, tatínek nebo babička dostali chuť
strávit se svým dítkem nebo vnoučetem zhruba 1,5h
společnou činností, ať mezi nás ve středu přijdou. Těšíme se
na všechny!
H. Šikutová

www.teplicenm.com/souteze.htm
Oběma děvčatům patří poděkování mé i vedení školy za to, že
svůj volný čas věnovaly chemii, udělaly něco navíc, získaly
další zkušenosti a Alice navíc výborně reprezentovala naši
školu.
Ing. Dana Švecová
Biologická olympiáda
Česká zemědělská univerzita v Praze každoročně vyhlašuje
biologickou olympiádu pro základní i střední školy.
V letošním školním roce to je již 47. ročník. Dne 27. 3. 2013
se tři žáci naší školy zúčastnili okresního kola biologické
olympiády v kategorii osmých a devátých tříd. Soutěže se
zúčastnilo 25 žáků z náchodského okresu.
Soutěž se skládá z teoretického testu, praktického cvičení,
poznávání rostlin a živočichů a vstupního úkolu. Na teoretický
test se žáci připravují s pomocí studijního textu, který pro ně
připravuje Ústřední komise Biologické olympiády.
V praktickém cvičení žáci pracují s biologickým materiálem a
mikroskopy. Vstupní úkol je většinou založen na
dlouhodobém pozorování nebo práci s odborným textem, kdy
výstupem je zpracovaný protokol.
Radost nám udělala žákyně deváté třídy Alice Tučková,
která se biologické olympiády účastní od sedmé třídy.
Každoročně postupuje i do krajského kola. Letos obsadila
nádherné 1. místo s velkým náskokem před druhým
soutěžícím.
Další dva naši žáci si také nevedli špatně. Hanka Cabrnochová
obsadila 13. místo, Tomáš Cirok 23. místo.
Všem zúčastněným gratulujeme a Alici budeme držet pěsti při
krajském kole biologické olympiády, které se koná 10. 5.
v Hradci Králové.
Výsledková listina je opět k dispozici na školních webových
stránkách.
Mgr. Andrea Muchová

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., upozorňují,
že se v Broumově vyskytly případy, kdy se cizí osoby vydávají za
pracovníky nebo spolupracovníky společnosti VAK Náchod, a.s., a
dožadují se vstupu do domu za účelem výměny vodoměru. VAK
Náchod, a.s., sděluje, že výměnu vodoměru mohou provádět
pouze pracovníci společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.,
kteří se dostaví ve vozidle označeném jménem firmy a prokáží se
služebním průkazem.
Dalším případem je nabídka na čištění kanalizačních přípojek
od pražské firmy S. M. Kanalizace, s.r.o., která údajně pracuje pro
VAK Náchod. VAK Náchod, a.s., sděluje, že s firmou S. M.
Kanalizace, s.r.o., nemá žádný smluvní vztah a tato firma pro VAK
Náchod, a.s., nepracuje.
Není vyloučeno, že podobné pokusy o podvodné zakázky mohou
vyskytnout i v jiných místech.
S případnými dotazy je možné se obrátit na vodárenský dispečink
v Náchodě, tel. 491 419 222
Ing. Karel Vaněk, provozní náměstek
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod
DIČ: CZ48172928 IČO: 48172928
Telefon: 491 419 216, Mobil: 602 170 675
vanek@vakna.cz, www.vakna.cz

Cvi č ení ve š ko lce
Už se stalo tradicí, že středeční odpoledne tělocvična MŠ
patří "Cvičení rodičů a prarodičů s dětmi". Mezi 15.30 h a
15.45 h se začne ozývat bouchání dveří, štěbetání hlásků a po
chvilce už nadšení malí cvičenci s doprovodem dupají po
schodech do tělocvičny. Je slyšet pozdravy rodičů, nadšené
výkřiky mrňousků. Děti se trochu proběhnou, projezdí na
koníčku, proklouzají se ... Pak už cvičení začíná. Jede vláček,
jede krajem..., Had leze z díry..., Tluče bubeníček, ... Děti i s
rodiči se postupně pospojují do kruhu. Zatančíme si společně
nesmí chybět hit Kolo, kolo mlýnské, zahrajeme si pohybové
hry nebo si zaběháme při honičce. Udýchaní si potřebujeme
všichni chvíli odpočinout, a to je ta pravá chvíle na setkání s
oblíbeným maňáskem Apolenkou, která děti i dospělé přivítá
každého osobně pohlazením. Děti se učí pěkně pozdravit.
Jméno pohlazeného si zrytmizujeme zatleskáním a kromě toho
rozhýbáme prstíky pomocí prstových her. Následují rozcvička
doplněná říkankami pro lepší zapamatování cviků a
oblíbená "opičí dráha". Na nářadí cvičíme tak dlouho, dokud
to malé cvičence baví. Potom už většinou zazní dotaz: "Budou
balónky?" Co ta tajemná otázka znamená? Po tělocvičně
rozházím barevné umělohmotné míčky a ty děti sbírají a
odnášejí buď do jedné bedny, nebo je rozdělují do 4 bedýnek
podle barev. Tím se nenásilně učí rozlišovat barvy a správně
je přiřazovat. Cvičení se pomalu chýlí ke konci. Na závěr buď
cvičíme s barevným padákem / děti převážně vleže relaxují,
ale my dospělí jsme pěkně zadýchaní při roztáčení padáku
jako kolotoče /,zahrajeme si pohádku, nebo vyndáme rytmické
nástroje a "hrajeme" a zpíváme. Pokud tedy někdo kolem
17h slyší z oken tělocvičny rámus, tak vězte, že to

V minulých Teplických ozvěnách jsme otiskli fotku Ivo
Sedláčka s týmem fotbalistů TJ Slavoj. Poznali jste jeho
spoluhráče?
Stojící zleva: Miroslav Zárybnický, Miroslav
Pokorný,
Ladislav Szomor, Jaroslav Lukeš, Miroslav Vaněk, Ladislav
Matouš, Rudolf Hamerský, Josef Fábin.
První řada zleva: Oldřich Beránek, Ivo Sedláček a Pavel
Keresteši.
Po stopách „Pochodu smrti a hladu“ vězňů
z koncentračního tábora
Gross-Rosen- (Rogožnica, PR) do Choustníkova Hradiště
(ČR)
Český svaz bojovníků za svobodu Náchod Vás srdečně zve
na Pietní vzpomínkový akt s mezinárodní účasti, pod záštitou
Krajského úřadu královéhradeckého kraje a senátora, senátu
Parlamentu ČR, hejtmana královéhradeckého kraje Bc.
Lubomíra France.
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Obec Potštejn – možnost oběda v restauraci Slávie
Zámek Potštejn – 12:00 hod. prohlídka s krojovanými
průvodci v čele s hrabětem Chamaré.
Častolovice – procházka zámeckým parkem, návštěva
miniaturní zoologické zahrady.

Tento 11. ročník pravidelné vzpomínkové akce a 5.
ročník cyklistické jízdy historické paměti z Gross-Rosen
(Polsko) do Choustníkova Hradiště (ČR), která je dlouhá 104
km, zajišťují Český svaz bojovníků za svobodu Náchod a
Klub českého pohraničí Trutnov, za velké podpory obecního
úřadu Choustníkovo Hradiště a přilehlých obcí.
K aktivní účasti na této vzpomínkové akci a cyklistické
jízdě, jsou zvány sportovní cyklistické kluby, občanská
sdružení, školy a široká veřejnost.
Každým rokem se koná u památníku obětí v Choustníkově
Hradišti pietní shromáždění k uctění památky vězňů
z koncentračního tábora Gross-Rosen (Polsko), kteří byli
v okolních lesích zákeřně ubiti a postříleni nacistickými
vojáky. V tento den se rovněž koná cyklistická jízda po trase
pochodu smrti.
V únoru 1945 se přemisťoval pěšky jeden z transportů
s 9000 vězni z koncentračního tábora Gross-Rosen (Polsko) u
polského městečka Rogožnica, do Josefova (ČR), dnes
městské části Jaroměře. Odtud měl být na sklonku 2. světové
války transport vězňů přepraven po železnici do
koncentračního tábora ve Flosenbürgu.
Karl Herman Frank však pochod přes území tehdejšího
protektorátu nepovolil, a proto se celý transport vracel od
protektorátní hranice v Heřmanicích u Jaroměře zpět do
Trutnova. V Choustníkově Hradišti, kde se transport zastavil,
bylo v jeho okolí postříleno a ubito 179 zubožených a
vysílených vězňů. Dnes jsou jejich ostatky uloženy ve
společném hrobě pod památníkem obětí pochodu na hřbitově
v Choustníkově Hradišti.
Pořadatelé Vás zvou k aktivní účasti na 5. ročníku
„Cyklistické jízdy historické paměti“, která se koná v sobotu
18. května 2013 a povede z Gross-Rosen (Polsko) do
Choustníkova Hradiště (ČR). Tato 104 km dlouhá jízda
kopíruje trasu tehdejšího pochodu smrti. Po pietním aktu u
pomníku v koncentračním táboře a položení věnce naší
delegace bude zahájena cyklistická jízda přes polskou
Rogožnici, Walbrzych, Mieroszow a české obce Zdoňov,
Adršpach, Chvaleč, Petříkovice u Trutnova a Trutnov do
Choustníkova Hradiště. Zde se účastníci cyklistické jízdy
připojí v 16.00 hodin k slavnostnímu vzpomínkovému aktu u
památníků obětí.
Všechny informace naleznete na adrese:
www.klub-pohranici.cz/kralovehradecky_TR_KOLO.htm

Cena zájezdu - členové MO ČZS: 150,-Kč
děti: 150,-Kč
ostatní účastníci: 290,-Kč
Přihlásit se můžete v prodejně tabáku u paní Vikové.
Výbor MO ČZS Teplice nad Metují
UPOZORNĚNÍ pro členy Českého zahrádkářského svazu
v Teplicích nad Metují. Stále trvá možnost návštěvy
kulturních akcí pořádaných v teplickém kině za poloviční
cenu. Stačí předložit členský průkaz se známkou na rok 2013.
Za ZO ČZS jednatelka Grohová Milena

Víte, nevíte…Cuketa
Cuketa je teplomilná rostlina. Řadí se mezi zeleninu. Pochází
z Mexika a Střední Ameriky. Cuketa, jinak také tykev obecná,
se stala běžnou součástí našich jídelníčků. Je to nenáročná
zelenina, jejíž účinky jsou našemu zdraví prospěšné. Známe
cukety zelené, šedozelené, pruhované, ale i žluté či bělavé.
Pojďme se tedy cuketě podívat pěkně na zoubek.
Cuketa a zažívání
Cukety se sice neumisťují na předních příčkách, co se obsahu
vitamínů týče, zato jsou plné vody. Ta tvoří až 90% plodu. A
jak víme, její blahodárné účinky na organizmus a pleť jsou
notoricky známé. Cukety mají ovšem další velké plus.
Obsahují dostatečné množství vlákniny, která se stará o naše
zažívání a zbavuje střeva nebezpečných usazenin, čímž
zlepšuje i jejich průchodnost a funkci.
Vitamíny
Nesmíme zapomenout ani na vitamíny, které obsahuje hlavně
slupka. Je to především vitamín A, který dbá o náš zdravý
zrak a tělesnou kondici. Nejlépe se v těle vstřebá společně
s troškou oleje. Za zmínku také stojí obsah vitamínu E,
fosforu, vápníku, železa a draslíku. Cuketa je výborná
například pro lidi s nadváhou, cukrovkou, či zkrátka obecně
pro zdraví.
Cuketa v kuchyni
Cuketa se používá především v kuchyni, a to na mnoho
způsobů. Na rozdíl od okurek se téměř vždy podává tepelně
upravená. Sama o sobě má velmi jemnou chuť a naopak
snadno přejímá chuť přísad. Je tedy velmi vhodné ji silně
kořenit a používat výrazné ingredience, jako je např. česnek.
Známé jsou především pokrmy z dušené či zapečené cukety.
Populární je obdoba bramboráku zvaná „cukeťák“. Také se
však dělá plněná, smaží se jako řízek, griluje se. Výtečná je
též cuketová polévka.

Kontaktní spojení a přihlášky zasílejte nejpozději
do 15. 05. 2013
na organizátory cyklistické jízdy:
Ing. Horský Zdeněk, Voletiny 81, 541 03 Trutnov 3,
tel.: 605 311 384, e-mail: horsky.zdenek@post.cz
Miroslav Holča, 5. května 110, 549 81 Meziměstí,
tel.: 723 536 992, e-mail: miroslav.holca@seznam.cz

POZVÁNKA NA VÝLET
ČZS Teplice nad Metují pořádá výlet v neděli
12. května 2013
do Vamberka, Potštejna a Častolovic

Připravte si s námi lehkou večeři:
Jednoduchá, zdravá, rychlá a chutná cuketová mňamka
Potřebujeme:
Jednu cuketu, bílý jogurt, cibuli, česnek, sůl, pepř.
Postup:
Cuketu zbavíme jader i slupky a nastrouháme najemno.
K tomu přidáme dva až tři bílé jogurty, jednu malou
nakrájenou cibulku, 2 stroužky česneku, sůl, pepř. Vše
smícháme a dáme na půl hodiny do chladničky odležet. Poté
podáváme nejlépe s žitným chlebem.

Odjezd: v 7:00 hodin z náměstí
Bolehošť – exkurze do zahradnictví spojená s prodejem sadby
všeho druhu.
Vamberk – (náhrada za uzavřené muzeum krajky ) - návštěva
prodejny paní Štefkové, kde je prodejní výstava exponátů ze
sbírek vamberecké krajky všeho druhu, ukázka paličkování.
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Kristýna Brychtová 3.H, Mgr. Vlasta Drobná, Střední škola
hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují,
www.souteplicenm.cz

Město Teplice n.M. a společnost Marius Pedersen a.s.
oznamují,
že dne 6.5.2013 zajistili pro obce
Bohdašín, Dědov, Lachov, Nové Dvory, Skály a Zdoňov
__________________________________________________
a dne 13.5.2013 zajistili pro místní části
Teplice Horní, Dolní a střed, Kamenec a Bučnice
_______________________________________________

Florbalový turnaj

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Obec i svozová firma mají zájem na tom, abyste měli
možnost zbavit se legálně odpadu, který se nevejde do
sběrných nádob (matrace, koberce, nábytek atd. ) a
odpadu, který nepatří do sběrných nádob jako např.
papír, železo, plastové výrobky, pneumatiky.
Odpad uložte u sběrných nádob (popelnice) u domů. Tento
svoz provede několik vozidel a každé vozidlo odveze určitý
druh odpadu. Proto je důležité, aby jednotlivé druhy byly
uloženy u sběrných nádob viditelně odděleně a tak, aby je
bylo možné naložit.
1.
Popelářské auto bude sbírat
Odpad, který se nevejde do popelnice - staré matrace, starý
nábytek, koberce atd. Ostatní odpad musí být v pytlích,
krabicích nebo svázaný tak, aby jej obsluha vozu mohla
naložit. Drobný odpad volně pohozený na zemi nebude
posádka vozu sbírat.
2.
Avia bude sbírat
Papír – noviny a časopisy dohromady pevně svázané,
kartónový papír zvlášť pevně svázaný.
Pneumatiky z osobních vozidel (bez disků).
Noviny, časopisy a kartónový papír chraňte před deštěm.
Posádky jednotlivých vozů naloží ručně denně několik tun
odpadu, a proto Vás tímto prosím o dodržení podmínek
uložení. Dbejte prosím i o bezpečnost silničního provozu.
Odpad připravte u sběrných nádob v 7.00 hodin.
Neodkládejte lednice, televize, elektrozařízení, nebezpečné
a stavební odpady (okna). Tyto odpady nebudeme odvážet.
Případné dotazy ke svozu velkoobjemových odpadů zodpoví:
Za Marius Pedersen a.s. - Josef Hamerský
telefon: 491 524 691, 606 632 232

V sobotu 13. dubna 2013 se zúčastnili mladí florbalisté
turnaje o „Pohár ředitele ZŠ Police nad Metují“. Z deseti
přihlášených družstev se naši florbalisté v konkurenci daleko
starších hráčů umístili na 7. místě. Všichni hráči si zaslouží
poděkování za předvedenou hru a zájem o sport.
Radim Války

RELAXACE PŘI TIBETSKÝCH MISKÁCH
UPROSTŘED ADRŠPAŠSKO-TEPLICKÝCH SKAL
V RODINNÉM PENZIONU PODSKALÍ

Město Teplice nad Metují a společnost Marius Pedersen
a.s. oznamují,

Zveme zájemce a příznivce relaxace při tibetských miskách,
Didžeridu, meditace v přírodě a Korejské masáže SO-JOK
na víkendové setkání které povede pan Walter Erber
Termín: 31.05.- 02.06. 2013
začátek:
v pátek 31.05. od 17:00 hod.
ukončení:
v neděli 02.06. kolem 14:00 hod.
vlastní bubínky, didžeridu, misky, vítány
Cena setkání:1.400,-Kč (cena zahrnuje ubytování, plnou penzi,
bylinkové čaje, ovoce, zeleninu)
Dobrá dostupnost vlakem, autobusem, autem (vlastní parkoviště
přímo u penzionu).
S sebou dle možnosti karimatku, lehkou deku, přezůvky,pohodu a
harmonii zajistíme!
PŘIHLÁŠKY a KONTAKT
Hana Havalcová Raková
Walter ERBER , Bučnice221, Teplice nad Metují
mail: walter.erber@seznam.cz
tel:608520070, 491586241, mobil:602 94 26 94
www.podskali.cz mail: penzion.podskali@seznam.cz
Počet účastníků omezen nutná rezervace předem.

že dne

21.5.2013

proběhne

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
pro občany
Speciální svozové vozidlo bude sbírat tyto druhy odpadů:
Motorové, převodové a mazací oleje, barvy, ředidla,
pryskyřice, lepidla, rozpouštědla, odmašťovací přípravky,
fotochemikálie, pesticidy (zahradní chemie včetně obalů),
akumulátory a ostatní odpad s obsahem rtuti. Všechny
odpady musí být v uzavřených a nepropustných nádobách.
Nebezpečné odpady ze stavebnictví (eternit apod.) do
tohoto svozu nepatří.
Svoz se rovněž netýká velkoobjemového odpadu typu
pneumatiky, nábytek, železo, …
Obsluhou svozového vozidla bude odpad přebírán přímo od
občana. Na místě bude i pracovnice města, které občan
předloží doklad o zaplacení svozu tuhého komunálního
odpadu na rok 2013.

Masáže dle vlastního výběru se slevou 30% (medová
detoxikační masáž, relaxační Hot-Stones lávové kameny,
luxusní čokoládová masáž + lifting zad, klasická masáž)

Odpad nesmí být shromažďován na určených místech
před příjezdem svozového vozidla.
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Odpad bude svezen pouze z níže uvedených svozových míst
SVOZOVÁ TRASA PRO SVOZ NEBEZPEČNÉHO
ODPADU
Teplice nad Metují
U KOSTELA
16:00 – 17:00
Bohdašín
zastávka autobusu
17:10 – 17:15
Případné dotazy zodpoví :
Za město Teplice nad Metují - Jindřiška Nováková
telefon: 491 581 207
Správným nakládáním se všemi druhy odpadů pomáháte
šetřit přírodu ve Vašem okolí.
Sbor dobrovolných hasičů Teplice nad Metují
pořádá

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU A PAPÍRU
v sobotu 11. května 2013 od 9 hodin
Sběr připravte k dostupné komunikaci.
Na požádání pomůžeme s odnešením.
Svoz se koná v Teplicích nad Metují, Lachově, Bohdašíně,
Dědově, Nových Dvorech a ve Zdoňově.

ROZPIS DOMÁCÍCH VOLEJBALOVÝCH
UTKÁNÍ
DATUM ČAS
7. 5. 2013
7. 5. 2013
14.5.2013
17.5.2013
21.5.2013
22.5.2013
24.5.2013
28.5.2013
29.5.2013
31.5.2013
31.5.2013
4.6.2013
5.6.2013
11.6.2013
14.6.2013
18.6.2013
19.6.2013

17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30
17:30

KOLO
8
10
11
11
12
10
13
14
11
15
15
16
12
17
17
18
14

ženy
muži
muži
ženy
muži
ženy
ženy
muži
ženy
ženy
muži
muži
ženy
muži
ženy
muži
ženy

Teplice A - Sokol St.Město B
Teplice B - Sokol Jezbiny C
Teplice A - Sokol V.Dřevíč
Teplice B - Jiskra Jaroměř
Teplice B - TJ Č.Kostelec D
Teplice A - Slovan Broumov
Teplice B - Sokol Velký Dřevíč
Teplice A - Sokol Jezbiny C
Teplice A - SK N.Město B
Teplice B - Spartak Police
Teplice B - Sokol St.Město B
Teplice A - TJ Č.Kostelec D
Teplice A - TJ Č.Kostelec C
Teplice B - muži Teplice A
Teplice B - Sokol Opočno
Teplice A - VK Hronov smíš.
Teplice A - Baník Rtyně

**************************************************
Dne 23.března 2013 jsme pro vás připravili
PEPÍKOVSKOU ZÁBAVU.
Podle ohlasu zúčastněných se vydařila. Všichni se příjemně
bavili jak při tombole, tak na tanečním parketu, který byl stále
plný. O příjemné prostředí se nám postaral pan Škvrně. Díky
členům sboru a sponzorům byla i bohatá tombola.
Děkujeme za účast a těšíme se na další zábavě
na shledanou.

---------------------------------------------------------------------------

Fotbal – Teplice nad Metují
muži
1. 5. 2013 ST 17:00
8. 5. 2013 ST 17:00
18. 5. 2013 SO 17:00
mladší žáci
4. 5. 2013 SO 9:00
29. 5. 2013 ST 17:00
HRONOV/POLICE "B"

Teplice n. M. - MEZILESÍ
Teplice n. M. - HEJTMÁNKOVICE
Teplice n. M. - JAROMĚŘ "B"
Teplice/Meziměstí - STÁRKOV
Teplice/Meziměstí -

SKALNÍ MLÝN
pension – restaurace
Hledáme samostatného kuchaře do restaurace pensionu
na období květen – září 2013. Vhodné též pro důchodce, pro
absolventy s praxí nebo jako druhé zaměstnání.

Sponzoři: Granit Lipnice, pension Kamínek, Město Teplice nad
Metují, Teplické skály s.r.o., Hašpl s.r.o., Hrivnák Ondřej, Elektro
Hubka, Berka František, Martinec Stanislav, Novotný Jiří, Novotná
Ilona, Komárková Věra, Šrámková Dita, Sadílková Jana, Vašků
Drahoslava, Hendlová Eva, pension Čtyřlístek, Jobi design, ing.
Fichtnerová Blanka, Cohla Pavel, Gratz Miroslav, Lékárna, Eko
farma Tůmovi, Pedikúra Janečková Radka, členové SDH Teplice
nad Metují, Tamchyna Martin – zpracování kamene Řevnice,
Sdružení myslivců Teplice nad Metují.
G. Poláková

Kontakt: GSM 604 341 863
E-mail: adrspach@skalni-mlyn.cz
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TEPLICKÉ OZVĚNY * Vydává Město Teplice nad Metují
(IČO: 00273139) nákladem 600 výtisků
Kontakt: mhff@teplicenadmetuji.cz.
Vychází jako měsíčník. Odpovědná redaktorka Marie Jirmannová.
Reg. č. MK ČR E 11959. Redakční uzávěrka je 15. každého měsíce. Za obsah
článku odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy a fotografie nevracíme.
Tisk: Centrum služeb Broumov s.r.o., dne 22.4. 2013
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA- Teplice čtou dětem
V úterý 9. dubna jsme se opět sešli v knihovně, abychom celé
odpoledne četli dětem. Letos jsme si vybrali příběhy o
strašidlech.
Děti při poslouchání malovaly své představy o strašidlech a
výkresy jsou vystavené na strašidlácké výstavě v knihovně.
Nejplodnější umělci dostali odměnu.

Teplická rocková noc 2013
Dne 25. 5. 2013 se úderem 16 té hodiny otevře brána místního
fotbalového hřiště a uvítá první návštěvníky 9. ročníku
Teplické rockové noci. I letos se snažíme o žánrovou pestrost,
na tomto festivalu pravidelně vystupují zajímavé klubové
kapely, nejen z České republiky, ale v minulosti například i
z Polska nebo Slovenska. Kdo se zajímá o českou rockovou
scénu, určitě ho potěší vystoupení Silent Stream Of Godless
Elegy.

Ještě jednou bych chtěla poděkovat všem, kteří přišli a četli
dětem. Letos se přihlásilo tolik dobrovolníků, že se na někoho
ani nedostalo. Mezi čtenáři byli i tři mladí muži a dvě slečny
ze střední hotelové školy, kteří si vyzkoušeli, jaké to je
zaujmout četbou menší děti.
Všechny nás potěšila paní Tůmová z Dědova, která nám
napekla velikou krabici „svatebních“ koláčků a paní Vítová,
která připravila šátečky a ovesné sušenky.
Věra Prokopová

Tato skupina má za více než 15 let působení na svém kontě
stovky koncertů, jejich desky pravidelně dostávají různá
ocenění. O tom, že v repertoáru mají i jiné skladby než
notoricky známého Hrobaře, přijede návštěvníky přesvědčit
zlínský Premier. Další kapely, které na festivalu vystoupí,
jsou Cool & Juicy z nedaleké Police nad Metují, v Teplicích
poměrně známý speedmetalový Rimortis a Forrest Jump,
hardcore-crossover z Bučovic, kteří v těchto dnech vydávají
novinkové CD Monolit. Celou akci uzavře skupina Nice
Navels. Vstupenky na akci je možné zakoupit za zvýhodněnou
cenu v místním Infocentru. Více informací se dozvíte na
www.teplickarockovanoc.wz.cz

NICE NAVELS
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