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Děti a přítomné rodiče, prarodiče a ostatní příbuzné provázely
po celou dobu zápisu pohádkové postavy, za které byly
přestrojeny žákyně ze 4. B a 5. třídy.
A tak po chodbě a učebně se pohybovala Včelka Mája,
princezny, černokněžník a další.
Budoucí prvňáčci si vyzkoušeli práci s interaktivní tabulí,
plnili úkoly spojené s matematickými představami a předvedli
další znalosti a dovednosti, které se naučili doma a hlavně
s paní učitelkami v mateřské škole.
Musíme konstatovat, že budeme mít velmi šikovné prvňáčky a
všichni se na ně moc těšíme.
Mgr. Anna Válkyová, zást. ředitele

SMOLÍKOVI - upozornění
Odjezd autobusu na divadelní
představení Smolíkovi 3.5. 2017
do Náchoda (Městské divadlo Dr.
J. Čížka) bude ze zastávky
autobusu v 17:30 hod. Autobus
pojede přes Dědov a Žďár nad
Metují.
M. Jirmannová
Dne 18. března 2017 v Adršpachu u jezírka oslavili
diamantovou svatbu manželé Zdeněk a Blanka Bažantovi.
Starosta Milan Brandejs vyzdvihl ve svém projevu nejen
výjimečnost dlouholetého soužití manželů, ale také jejich
aktivitu v různých oblastech společenského života.
Do dalších společných let přejeme diamantovým manželům
hlavně pevné zdraví a mnoho sil.
****
Své „ANO“ si řekli
dne 25. března 2017 v obřadní síni
Petr Seidel a Michaela Machová.
Novomanželům přejeme hodně štěstí!
J. Záleská, matrikářka

Zápis do 1. třídy povinné školní docházky
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2017 – 2018 se konal ve dnech
5. a 6. dubna 2017.
K zápisu se dostavilo celkem 27 dětí, z toho 26 z Mateřské
školy Teplice nad Metují a 1 dítě z jiné mateřské školy.

Město Teplice nad Metují přijme ihned pracovníky na
zajištění provozu parkoviště u skal.
Bližší informace podá ing. Blanka Fichtnerová - tajemnice
MěÚ. Tel. 491 581 999 Mob. 724 180 095
Nabízíme Vám k pronájmu dva nebytové prostory v
centru města, nám. Aloise Jiráska, čp. 279, Teplice nad
Metují. 1) v přízemí domu, užitná plocha cca 40 m², vchod
přímo z ulice, výloha, parkování před provozovnou, sociální
zázemí (WC, umyvadlo), teplá a studená voda, centrální
vytápění s vlastním měřením, (bývalá Diakonie). 2) v přízemí
domu, užitná plocha cca 27 m², vchod z ulice, parkování před
provozovnou, sociální zázemí (WC, umyvadlo), teplá a
studená voda, centrální vytápění s vlastním měřením, (bývalá
provozovna masáží.
Objekty jsou vhodné pro prodejny, služby a malé výrobny, atd.
Další informace p. Zápotočný, tel.: 491 581 201.
Nabízíme Vám k pronájmu nebytové prostory v centru
města, ul. Zámecká, čp. 32, Teplice nad Metují (bývalá
cukrárna). Nebytové prostory se nacházejí v přízemí
bytového domu, užitná plocha cca 63 m², vchod přímo z ulice,
výloha, sociální zázemí (WC, umyvadlo). Objekt je vhodný
pro prodejny, služby a malé výrobny, atd.
Další informace
p. Zápotočný, tel.: 491 581 201.

Změny jízdních řádů na objízdné trase Pěkova přes
Lachov
Od pondělí 10.4.2017 bude z důvodu rekonstrukce silnice
v Pěkově vedena objízdná trasa všech vozidel do
Broumovského výběžku přes Lachov a Bohdašín. Uzavírka
silnice přes Pěkov je plánována do konce října 2017.

Zpravodaj města Teplice nad Metují
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Uzavírka silnice bude mít vliv i na změny v jízdních řádech na
trase Broumov – Police n.Met.
Z důvodu změny oběhů dopravních vozidel bude dočasně
zrušena ranní linka z Teplic nad Metují 6:40 do Lachova
6:44 a zpět s odjezdem z Lachova 6:45 do Teplice n.M. 6:49.
Dočasně budou na objízdné trase v Lachově zastavení u
vybraných spojů
Ve směru od Broumova zastaví autobus v Lachově:
v pracovních dnech: 6:10, 10:20, 13:50, 14:55, 15:50.
o víkendech:
9:20 a ve 13:20.

Studentky nám ukázaly, že chemie není jenom o vzorečkách a
vyčíslování, ale že jde i o zábavnou věc. Na závěr přednášky
jsme dostali malé periodické soustavy prvků, které se dobře
vejdou pod lavici při testu (to říkala jedna ze studentek, ne já)
a super fosforeskující náramky, které stále všichni nosíme.
Přednáška byla naučná i zábavná, moc se mě i mým
spolužákům líbila.

Ve směru od Police n.M. zastaví autobus v Lachově:
v pracovních dnech:
7:10, 12:40, 15:40, 18:10
o víkendech:
11:40, 15:40 (neděle), 16:40 (sobota).

Přiznám se, že ještě před
nedávnem bych tuto výzvu
odmítl. Kubismus byl pro
mě velká neznámá a
možná i trochu odpudivá
záležitost.
A
stačila
maličkost a bylo to jinak.
S kolegyní
Kateřinou
Šrůtkovou a skupinou žáků
2. stupně naší školy jsme
zajeli do Prahy do Celetné
ulice.
Dům U černé
Matky boží hostí ve svých
dvou
patrech
stálou
expozici českého kubismu.
I budova je postavena v kubistickém stylu podle návrhu
architekta Gočára a jakožto vizuální prolog je to docela
imponující.
Výstava samotná a uspořádání exponátů je samo o sobě
umělecké dílo. Výborné průvodní slovo přizpůsobené
žákovskému věku doplnilo celkový mimořádný dojem z této
výstavy. Nebylo divu, že kubismus u dětí zvítězil i nad díly
Alfonse Muchy, jehož muzeum jsme rovněž navštívili a
Muchův výtvarný projev je jak známo někde úplně jinde. I
když mou českou malířskou ikonou zůstává dílo Jakuba
Schikanedera, sdílím příznivý dojem z kubistického
výtvarného umění a na jeho představitele pohlížím s úctou
s nepatrnou preferencí pro představitele české.
P.S. autorkou fotky je Anna A. Borůvková, 8.třída

Kateřina Gábrišová, IX.třída

Což takhle dát si
kubismus?

Výlet do Polska
Klub důchodců pořádá 24. května 2017 zájezd do Arboreta ve
Wojslawicích v Polsku.
Odjezd je v 8 hodin z náměstí. Návrat kolem 17. hodiny. Cena
zájezdu 250,-Kč včetně vstupného.
Kdo by měl ještě zájem, ať se přihlásí u paní Brandejsové, tel.:
728439112 nebo u paní Klennerové.
Hana Brandejsová

Velikonoční dílny
V sobotu 8. dubna jsme v teplickém informačním centru
uspořádali již tradiční Velikonoční dílny. Pro příchozí děti i
rodiče jsme měli připraveno několik hezkých velikonočních
dekorací, které si u nás mohli vytvořit.

Milan Ulrich

Halový turnaj ve volejbale

Vyráběli jsme například papírový věneček ve tvaru vajíčka,
ptáčky na zavěšení a také jsme zdobili vajíčka ubrouskovou
technikou.
Dětí se tentokrát nesešlo tolik jako o předchozích dílnách,
přesto jsme rádi, že alespoň několik, i s maminkou a babičkou,
si jich k nám cestu našlo a doufáme, že se jim výrobky, které
si odnášeli, líbily a že se u nás v IC znovu sejdeme na dalších
dílnách. A třeba i v hojnějším počtu.

V sobotu 18. března 2017 se v teplické sportovní hale
uskutečnil volejbalový turnaj šestičlenných smíšených
družstev „O pohár místostarosty“. Nakonec se dostavila čtyři
družstva z Meziměstí (dvě družstva), Teplic a sousedního
Polska. Počet sice skromný, ale pro turnaj ideální. Byl
dohodnut dvoukolový systém každého s každým na dva sety –
před hráči tak byla vidina odehrát minimálně dvanáct setů, což
je docela slušná nálož. Žádný problém se však nedostavil,
hráči to suverénně zvládli: důsledek cílevědomé zimní fyzické
přípravy. A tak si na své nepřišla ani únava, ani vyčerpání,
dokonce ani případná celková tělesná zchátralost.
V turnaji suverénně zvítězilo družstvo z Meziměstí, které
mělo dvě nesporné výhody: vyrovnaný hráčský kádr a
především Petru Flokovou, na jejíž hráčský projev bylo radost
se dívat. Výborná v poli, na nahrávce i na podání.
Byť byl turnaj možná pochopen jako součást průpravy před
volejbalovou sezónou, jeho sportovní úroveň byla nesporná,
průběh turnaje jak na kurtech, tak mimo ně džentlmenský a
přátelský.

Za IC Teplice nad Metují Klára Borůvková

Luminiscence
Ve středu 15.3. 2017 jsme měli přednášku o luminiscenci, k
nám do školy přijely dvě studentky z VŠCHT v Praze.
Vysvětlily nám pojem luminiscence, jaký je rozdíl mezi
fosforeskujícím a forézním předmětem (fosforeskující
předmět svítí ve tmě, když se dobře nasvítí forézní předmět
svítí pouze pod ÚV světlem). Taky nám ukázaly, že oblečení,
vlasy, bankovky, jízdenky a nápoje umí být forezcentní
(oblečení - pouze bílé, vlasy - blonďaté po obarvení,
bankovky + jízdenky díky proužkům, které se na ně zavádí,
aby se zjistilo, či jsou pravé, nápoje - hlavně tonik, díky
látkám, které se do něj přidávají.

Milan Ulrich
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které u nás nově nabízíme. Jedná se o hrnečky od firmy
SLOKTEPO (zkratka pro Slovo, které pohladí) s mnoha
vydařenými designy pro maminky, tatínky, sestry, bratry,
milovníky kávy, zamilované i další příznivce hezkých a
vtipných věcí.

Dětský karneval v Teplicích nad Metují
pod taktovkou ASPV
V neděli 19.3. proběhl v hotelu Metuje dětský karneval. Sešlo
se tam mnoho krásných masek v doprovodu rodičů a
prarodičů. Bylo velice těžké zvolit 6 nejlepších. Děti byly
rozděleny do dvou kategorií. Do 4 let a starší. Maličké děti si
odnesly dorty, které jim vyrobila paní Čorejová a starší děti
dostaly velké balení kreslících potřeb. Nakonec všechny
ostatní masky si jako odměnu za velkou snahu rozebraly
krásné plyšáky. Na úvod karnevalu zatancovaly děti
z mateřské školy pod vedením Míši Schejbalové. Mrňouskové
byli velice roztomilí a sklidili velký potlesk. Pod výborným
vedením paní Malíkové a paní Rosičkové si všichni
zatancovali a hlavně zasoutěžili o ceny. Oceněni byli
samozřejmě všichni, neboť se přišli pobavit. Pan Dušek jim
krásně zahrál a k velké radosti přítomných dětí jim vypouštěl
na parket bublinky z bublifuku. Na závěr si každý odnesl
malý dárek, který dostal za vstupenku. Byla to taková malá
tombola, takže bylo pro každého překvapení co vyhraje. Ceny
do tomboly i za masky věnovalo Město Teplice n. M.
Poděkování také patří manželům Škvrňovým za vytvoření
příjemného prostředí v hotelu Metuje.
Zorganizování takového karnevalu není žádná hračka, ale
největší odměnou za vše je šťastný dětský úsměv.

Mimo to, u nás stále nabízíme několik druhů kvalitních Fair
trade mletých a zrnkových káv a čokolád, jejichž nákupem
pomůžete dobré věci a k tomu si ještě užijete jejich dobré
chuti. Co se chuti týče, tak máme v prodeji také výborné medy
od p. Bartoníčka ze Zdoňova, který nabízí klasický tekutý
nebo pastovaný med a také malé medy s brusinkami,
vlašskými ořechy, nebo mandlemi. Poslední chuťovkou,
kterou vám ještě představíme, jsou bylinné čaje a sirupy od
červenokostelecké firmy Camellus. Ty prodáváme ve velké
půllitrové, nebo malé dvoudecové lahvi a nabízíme několik
příchutí (jitrocel, meduňka, máta, mateřídouška, zlatobýl…).
Jsou čistě přírodní, obsahují 46 % bylinného extraktu a jsou
bez jakýchkoli barviv a umělých konzervantů.
Věříme, že jsme vás malinko nalákali a již brzy se k nám
zajdete alespoň podívat.

Věra Veselíková

Sbor dobrovolných hasičů z Teplice nad Metují nabízí
odměnu 5 000 Kč za informace, které přímo povedou k
nalezení historického hasičského praporu sboru. Víme, že
prapor existoval. Prosíme tímto širokou veřejnost o pomoc v
pátrání po historii. Dále pokud by měl někdo cokoliv, co je
spojené s hasiči z Teplic, prosím obraťte se na kohokoliv z
nás, snažíme se vytvořit odkazy pro další generaci. Děkuji
všem za pomoc. Kontakt: 774 575 959

Klára Borůvková

Robert Mikuláš, starosta SDH

LOVCI PEREL V KNIHOVNĚ

Dne 18.3.2017 proběhla pod taktovkou
místních hasičů již tradiční Pepíkovská
zábava na penzionu Metuje. K poslechu a
tanci letos zahrála známá skupina BTK. Akce
by se neobešla bez těchto sponzorů:
Město Teplice nad Metují, Farma Školník,
Vinotéka Schejbalová, Infocentrum Teplice nad Metují,
Benzinka Na kopečku, Lékárna p. Šubíková, Lesy města
Teplice n/M, Myslivecké sdružení Skály, Pavel Cohla,
Redpoint , Jaroslav a Lenka Vítovi, Obuv Fiedlerovi, Hrivňák
Ondřej, LOM Rožmitál, Papírnictví Kohl, Horalské trubičky p.
Janák, Penzion Kamínek Stanislav Martinec, Pavel a Jana
Škvrňovi, Pavlína a Josef Pašťálkovi, CLV Pardubice, Hotel
Javor, Karla Mihoková Č.Metuje, Jiří Habart – Čtyřlístek,
Pivovar Primátor Náchod, Matrace Ostaš CZ, SDH Teplice
n/M a jeho členové, Zahradnictví Zobal, MADE uzeniny,
Občerstvení Svačinka, Masáže Novotná, Masáže Pavelková,
Kadeřnictví KATKA Broumov, Tomáš a Blanka Kahánkovi,
Farma Vlkovi, Pila Teplice Rais, Stavební firma Myška a
Granit Lipnice.
Všem sponzorům patří obrovské poděkování za podporu,
jelikož bez nich by to prostě nebylo ono  Děkujeme.

Zhruba od začátku školního roku se mohou děti v Městské
knihovně zapojit do hry LOVCI PEREL.
Pravidla jsou jednoduchá: stačí si vybrat knihu „perlorodku“,
přečíst ji a správně vyplnit otázky na hrací kartě a jedna perla
je ulovená. Další perla se dá získat tak, že lovec vyplní i
nepovinnou část na hrací kartě. Tím získá body a za 6 bodů
bere další perlu.

Robert Mikuláš, starosta SDH

Momentálně hru hraje 50 lovců perel od předškoláků (těm
čtou rodiče) po sedmou třídu. Společně už ulovili téměř 750
perel. Když nebudu počítat perly získané nepovinnými
otázkami, tak to je asi 550 přečtených knih.
Samozřejmě někdo má naloveno víc, někdo míň.

Novinky v Informačním centru
Sháníte originální a zároveň vtipný dárek k narozeninám,
svátku nebo jen tak pro radost? Přijďte se za námi podívat do
informačního centra a třeba si vyberete některý z hrnečků,
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Protože se pomalu blíží konec školního roku, bude s koncem
května končit i lovná sezóna.
Nejlepší lovci ve třech kategoriích budou odměněni a všichni
si budou moci své perly směnit za knihovnické peníze
Moriony a za ty si nakoupit ve stánku s odměnami, který
otevřeme v červnu v knihovně.
Konečně se dostávám k hlavnímu důvodu pro napsání tohoto
článku.
Mám na Vás velkou prosbu: pomohli byste nám naplnit
zmíněný stánek odměnami pro lovce perel?
Budu ráda za jakoukoliv drobnost, o které si myslíte, že udělá
radost.
Mohou to být například suvenýry a jiné drobnosti, které se
doma během let nahromadí a už Vás nebaví pod nimi utírat
prach. Nebo zachovalé hračky po odrostlých dětech, již
nenošená bižuterie a jistě Vás napadnou i další věci, kterými
byste nám mohli přispět do stánku.
Děti, které se do hry zapojily si určitě odměnu zaslouží. Na to,
že je to první ročník zde v Teplicích se jich zapojilo opravdu
dost. Všude se dočítáme o nutnosti zlepšit čtenářskou
gramotnost u dětí a tato hra je dobrá možnost, jak toho
dosáhnout.
Dítě knihu musí nejenom přečíst, ale i přemýšlet nad textem a
zformulovat odpovědi.
Děkuji za Vaše případné příspěvky do stánku s odměnami,
můžete je nosit do knihovny, nebo si je mohu po domluvě
vyzvednout. Když si nebudete jistí, co by se mohlo hodit,
můžete volat nebo psát. Telefon do knihovny: 491 581 444, email: knihovna.teplicenm@tiscali.cz

Pod Starozámeckým vrchem – (červená t. zn.): Zámek Adršpach
(3 km)
Vydejte se s námi za krásnými výhledy na Adršpašské skály, které
nejsou možná pro mnohé z vás tolik známé. Jedná se o pohled na
skalní město ze Starozámeckého vrchu, na kterém se kdysi vypínal
skalní hrad Adršpach.
Náš krátký výlet začíná u parkoviště v Adršpachu, odkud pokračuje
po červené turistické značce po silnici směrem na Horní Adršpach.
Po několika metrech procházíme kolem renesančního zámku
Adršpach a o cca 100 m. dále značená trasa odbočuje vlevo mezi
penziony a pokračuje směrem k lesu. Jeden z penzionů, kolem
kterého procházíme, je hrázděný dům, bývalý Umlaufův statek, který
je v pověstech spojován s hradem a s loupeživými rytíři, kteří hrad
obývali. Přejdeme přes železniční přejezd a po chvíli se ocitneme
v lese na rozcestí Pod Starozámeckým vrchem. Budeme pokračovat
dále po červené a následně se na dalším rozcestí Pod Zříceninou
Adršpach napojíme na žlutou značku. Lesem budeme stoupat až na
vrchol Starozámeckého vrchu, kde nás přivítají dnes již skromné
pozůstatky skalního hradu Adršpach, který byl v roce 1447 zbořen
Slezany. Celý komplex hradu, jak kdysi vypadal, je vyobrazen na
tabuli u cesty na Starozámecký vrch. Pozůstatky podsklepení hradu je
ještě možné nalézt, ale pro nás je největší atraktivitou hlavní věž, na
kterou vystoupáme po železných schodech a odkud je nádherný
výhled na celou obec i skalní město Adršpach. Z vyhlídky půjdeme
dolů stále po žluté značce až na rozcestí Pod Starozámeckým vrchem
a následně po červené dojdeme zpět až k zámku a dále k parkovišti.

Věra Prokopová

Městská knihovna Teplice n. M. – výběr z novinek
Ken Follett –PILÍŘE ZEMĚ, NA VĚKY VĚKŮ
Historické romány ze středověké Anglie. Městečko
Kingsbridge - sem situoval Ken Follett svůj první celosvětový
bestseller, historický román Pilíře země. Na stejné místo, ale o
dvě stě let později, nás autor zavádí i podruhé v knize Na věky
věků do spletitých osudů obyvatel Kingsbrigde 14. století,
Wilbur Smith – PREDÁTOR
Za smrt manželky Hectora Crosse jsou zodpovědní dva muži:
jeden z nich je mrtvý, ten druhý je psychopat Johnny Congo.
Čeká v cele smrti na popravu, ta se kvapem blíží.
Barbara Woodová – ZEMĚ ODPOLEDNÍHO SLUNCE
Píše se rok 1920 a dvacetiletá Elizabeth Van Lindenová se
stejně jako její vrstevníci pokouší co nejrychleji se vymanit z
konvencí, na kterých lpí generace jejích rodičů a které po
válce už nemohou platit.
Adam Hamdy – KYVADLO
Probudí se. Zmatený. Dezorientovaný. Kolem krku má
uvázanou oprátku. Jediné, na co se může soustředit, je muž v
masce, který utahuje lano. John Wallace nemá tušení, proč se
stal cílem. Nemá ponětí, kdo je jeho vrah. Jediné co ví, že
konec je nevyhnutelný. Fascinující psychologický thriller.
Alena Jakoubková – ČIŇ MANŽELU DOBŘE –
PEKLEM SE TI ODMĚNÍ
Agáta Pierotová vyrůstá v rodině, kde matka je bohyně a otec
ušlápnutý pod jehlovým podpatkem matčina luxusního
střevíčku. Agáta však sní o tom, že ona to jednou v manželství
povede jinak.

Při tomto výletu určitě nezapomeňte zavítat i do budovy zámku
Adršpach, kde na vás kromě stálé expozice horolezectví čeká od 1.
dubna do 30. září výstava fotografií Jaroslawa Jaremi Tělo v kameni
nebo výstava turistických vizitek, kterou můžete navštívit od 1.
dubna 2017 do 28. února 2018.

Podpořte 10. května již 21. ročník Květinového dne!
Také v tomto roce se uskuteční jako součást mezinárodní
kampaně proti rakovině za zlepšení léčby a výzkumu
nádorových onemocnění ve středu dne 10. května již 21.
ročník celonárodní veřejné sbírky Květinový den s označením
Český den proti rakovině 2017. Akce je zaměřena na výchovu
ke zdravému způsobu života v rodině a na prevenci před
rizikovými faktory, spolupodílejícími se na nádorových
onemocněních. Účelem sbírky je preventivně působit na
širokou veřejnost prostřednictvím informací v letácích a za
nabízené kvítky měsíčku lékařského získat prostředky na boj
proti rakovině, na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života
onkologických pacientů, podporu onkologické výchovy,
výzkumu a vybavení onkologických pracovišť. Tradičním
symbolem sbírky je žlutý květ měsíčku lékařského, barva
stužky u kytiček bude letos modrá. Kvítek bude opět nabízen
za minimální příspěvek 20 Kč.
Hlavním tématem sbírky a letáků bude tentokrát prevence
nádorů hlavy a krku (nádory ORL). Ročně je ve světě
diagnostikováno více než půl milionu nových případů tohoto
onemocnění, čímž se v četnosti výskytu řadí na páté místo
mezi zhoubnými nádory. Nejčastěji se vyskytují nádory hrtanu
a hltanu. Riziko vzniku stoupá s věkem a u mužů je častější
než u žen. Příčinami vzniku těchto nádorů je chronické

Za méně známými výhledy na Adršpašské skály
Zámek Adršpach – (červená t. zn.): rozcestí
Pod Starozámeckým vrchem, rozcestí Pod
Zříceninou hradu Adršpach – (žlutá t. zn.):
Zřícenina hradu Adršpach, vyhlídka, rozcestí
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kouření (včetně kuřáků marihuany) a konzumace alkoholu.
Nejlepší prevencí je omezení těchto škodlivých vlivů spolu se
správně a pravidelně prováděnou ústní hygienou.
Dodržováním jednoduchých zásad zdravého životního stylu
lze podle nejnovějších poznatků až polovině všech
onkologických onemocnění předejít!
V našem regionu se Květinovému dni dlouhodobě věnuje
Liga proti rakovině Náchod se sídlem v budově MěÚ
Náchod, Palachova 1303, která již více než 20 let působí v
oblasti prevence a podpory nemocných. Díky její spolupráci
s 15 středními školami a skauty v mnoha městech a obcích
Náchodska, Broumovska, Policka, Trutnovska, Novoměstska
a Jaroměřska jsme oblastí, kde lidem není zdraví lhostejné a
kde má Květinový den každoroční širokou podporu veřejnosti.
Šíření zásad prevence rakoviny je naším hlavním cílem,
pomozte prosím 10. května i vy!

Škála vystavovatelů bude široká – od výrobců nábytku,
kuchyní až po nabídku zahradní techniky. Hojně bude
zastoupená nabídka kotlů, tepelných čerpadel a izolací.
Většina vystavovatelů bude nabízet výrazné výstavní slevy.
Na venkovní ploše si můžete vyzkoušet jízdu na
elektrokolech nebo si prohlédnout pestrou přehlídku
domácích zvířat Českého svazu chovatelů. Novinkou
veletrhu bude zahradnická expozice s bylinkami a
kořením. Zábava pro děti, hudba a občerstvení zajištěno. Více
na www.omnis.cz.
**************************************************

MUDr. Vladimír Müller, Liga proti rakovině Náchod

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) a
odpad s obsahem rtuti. Všechny odpady musí být
v uzavřených 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 úřadu, které občan
předloží doklad o zaplacení svozu tuhého komunálního
odpadu na rok 2017.
Odpad nesmí být shromažďován na určených místech
před příjezdem svozového vozidla.
Odpad bude svezen pouze z níže uvedených svozových míst.

Město Teplice nad Metují
a společnost Marius Pedersen a.s. oznamují,
že dne 16.5.2017 proběhne

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Memoriál Josky Prouzy
Ve Sportcentru v Teplicích nad Metují se v sobotu 11. března
konal tenisový turnaj čtyřher 100+. Hlavním pořadatelem a
zároveň největším aktivistou, aby se turnaj udělal, byl Ludvík
Jánský, který turnaj pořádá jako vzpomínku na Josefa Prouzu
z Broumova. Ten byl srdcem velký sportovec, tenisový
nadšenec, ale hlavně skvělý člověk a dobrý kamarád. Turnaj
začal přípitkem se vzpomínkou, a šlo se hrát.
Na turnaji startovalo 11 dvojic, jeden pár z Nymburka a jeden
z Pece pod Sněžkou, zbytek tvořily páry z okolí Broumovska.
Hráči se rozdělili do tří skupin, z nichž vítězové se utkali o 1.
až 3. místo. Druzí po základních skupinách se utkali o 4. – 6.
místo, třetí po základních skupinách o konečné 7. - 9. a o 10. 11. místo se utkal zbytek neúspěšných.
Vítězství v turnaji vybojovali pár Srubjan, Birke. Na druhém
místě skončil pár Porubský, Bajus a na třetím místě Zima,
Skalický. "Celý turnaj probíhal v odkazu na Josku Prouzu,
někdo donesl i fotky s ním, a jelikož si Joska rád dal panáčka,
tak skoro všichni účastníci šli příkladem a z konce turnaje by
měl Joska opravdu radost...
Chtěli bychom poděkovat všem účastníkům a hlavně moc
děkujeme sponzorům - Veba, Bohuslav Šolc, a zároveň
věříme, že se společně všichni zase uvidíme v létě," uvedl po
turnaji Ludvík Jánský.
Celkové pořadí:
1. Srubjan – Birke
2. Porubský – Bajus
3. Zima – Skalický
4. Přibyl – Pavlík
5. Kollert – Šubíř
6. Šolc – Ryngel
7. Dítě – Kališ
8. Hartman – Andršt
9. Jánský – Chmelař 10. Holubcovi, 11. Vrána – Jirásek

SVOZOVÁ TRASA
PRO SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Úterý 16.5.2017
Teplice nad Metují U KOSTELA
Bohdašín zastávka autobusu

16:00 – 17:00
17:10 – 17:15

Případné dotazy zodpoví:
Město Teplice nad Metují – J. Nováková, tel: 491 581 207
Správným nakládáním se všemi druhy odpadů pomáháte
šetřit přírodu ve Vašem okolí.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODPADOVÉ INFORMACE
Přinášíme přehled co patří a nepatří do barevných
kontejnerů na tříděný odpad
ŽLUTÉ A ZELENÉ KONTEJNERY NA PLASTY
ANO
- PET láhve, plastové pytle, tašky, sáčky
- folie, kelímky od jogurtů, obaly od mléčných výrobků
- obaly od pracích prostředků
- nápojové krabice od džusů, mléka a mléč. výrobků, vín atd.
- plastové přepravky, plastové kanystry
Před vhozením do kontejneru obaly řádně zmáčkneme
nebo sešlápneme!
NE
- mastné a jinak znečištěné obaly (např. láhve od oleje,
kanystry od motorových olejů)
- PVC, linolea, plastové trubky, novodurové trubky
- textil z umělých vláken, plastové obaly od chemikálií
- pryže, pneumatiky, molitan

Kultura v okolí
4.5. - Sál Josefa Čapka (foyer) Hronov v 18 hodin - Degustace
českých čokolád - povídání o tom, jak se vyrábí opravdová
čokoláda. Součástí je i degustace 12 vzorků.
Předprodej vstupenek v Informačním centru v Hronově
(tel.: 491 483 646), cena: Kč 160,31. 5. 2017 v 19 hod., Franta Nedvěd, Náchod, div. J. Čížka
7. 10. 2017 v 19 hod., Ivan Mládek – Banjo Band, Červený
Kostelec, divadlo J. K. Tyla

**************************************************
V Trutnově se uskuteční 8. ročník Krkonošského veletrhu
Krkonošský veletrh se bude konat v pátek 28. dubna od 9
do 18 hodin a v sobotu 29. dubna od 9 do 17 hodin v sále a
na venkovních plochách Společenského centra UFFO v
Trutnově. Vzhledem k jarnímu termínu konání nese veletrh
výstižný podtitul – Stavíme, bydlíme se zaměřením na
Stavbu – Bydlení – Zahradu – Hobby.

MODRÉ KONTEJNERY NA PAPÍR
ANO
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- noviny, časopisy, reklamní letáky, katalogy
- kartóny a krabice, knihy, sešity (prosíme nevhazujte celé,
ale vždy v rozloženém stavu)
NE
- mastné, mokré nebo jinak znečištěné papíry
- použité hygienické potřeby (např. kapesníčky)

NÁDOBY NA KOV
- prázdné plechovky od nápojů, drobný kovový odpad
Nádoby jsou umístěny na těchto stanovištích
- ve středu města u železničního viaduktu
- na náměstí Al. Jiráska u bytových domů
- na Kamenci vedle prodejny
- na parkovišti v Dolních Teplicích

Strojníka stavebních strojů. Požadujeme řidičské
oprávnění, skupina C, osvědčení na kolová rypadla,
praxi v oboru.
 Zámečníka, údržbáře. Požadujeme svářečské
oprávnění, praxi v oboru, řidičské oprávnění min.
skupiny B, trestní bezúhonnost, průkaz obsluhy
vysokozdvižného vozíku výhodou.
 Projektanta. Požadujeme min. středoškolské
vzdělání stavebního směru, praxe v oboru a znalost
práce v CAD. Autorizace výhodou.
Nabízíme dobré mzdové ohodnocení, možnost ubytování,
stálou práci a stravenky. Nástup možný ihned. Životopisy
zasílejte na e-mail: mzdy@bssbroumov.cz. Bližší informace
na telefonu 491 523 545 sdělí pan Martin Netík.
Pro Jízdárnu Hejtmánkovice přijmeme do pracovního
poměru pokročilého jezdce, ošetřovatele koní. Požadujeme
praxi pro práci s koňmi, komunikativnost, flexibilitu,
schopnost jednat samostatně, zodpovědnost. Výhodou je
vzdělání v oboru, jezdecká či cvičitelská licence, anglický
nebo německý jazyk. Nabízíme dobré mzdové ohodnocení,
možnost ubytování, stálou práci a stravenky. Nástup možný
ihned. Bližší informace poskytne Zdeňka Plachtová na
telefonu: 777 762 312 nebo e-mailu: plachtova@jizdarnahejtmankovice.cz.

NÁDOBA NA BIOODPAD
- na náměstí Al. Jiráska u bytových domů (slouží jen k
ukládání rostlinného materiálu)
- Do této nádoby nelze odkládat odpady živočišného
původu!

Prodám stánek na parkovišti u Teplických skal vhodný k
prodeji suvenýrů a balených potravin.
Ve stánku je zavedena elektřina. Cena dohodou. Hlaste se na
tel. 602 156 986 prostřednictvím SMS.

KONTEJNERY NA BAREVNÉ A BÍLÉ SKLO
ANO
Zelené kontejnery
- láhve od nápojů z barevného skla
- tabulové sklo a skleněné střepy
Bílé kontejnery
- láhve od nápojů a sklenice z čirého skla
NE
- autosklo, drátěné sklo, varné sklo
- keramické a porcelánové výrobky (např. sanitární keramika)

ČERVENÝ SBĚRNÝ BOX NA POUŽITÉ ELEKTRO
- veškeré drobné domácí spotřebiče k jejichž pohonu slouží
elektrický proud
(varné konvice, topinkovače, toustovače, elektrické grily,
vařiče, rádia, telefony, fritézy …. )
Připomínáme, že fritovací hrnce nesmí obsahovat olej!
Použitý olej odevzdejte na sběrný dvůr.

Přijmeme obsluhu do bistra v Dolním Adršpachu na sezónní
provoz, brigáda (80 Kč /hod) i hlavní pracovní poměr
(16 000,-Kč hrubého + odměna od 0 do 50 % za vykonanou
práci). Informace na tel. 605 577 787, pí Zvěřinová
Podnikatelský klub Broumovska vypisuje otevřené výběrové
řízení na fotografie pro nástěnný kalendář na rok 2018.

SBĚRNÝ DVŮR ZA ŠKOLOU SLOUŽÍ K ODLOŽENÍ
OBJEMNÉHO ODPADU.

Podmínky výběrového řízení:
*záběry z regionu Broumovska v hranicích CHKO
Broumovsko
*panoramatické barevné fotografie
*vítány fotografie turistického života regionu (kultura,
sport, apod.) – „Na Broumovsku to žije“
*fotografie na šířku 460 mm v rozlišení 300 DPI
*pro každý měsíc jedna fotografie, tj. sestavení vlastní
varianty kalendáře, nabídka alternativních fotografií v příloze
*souhlas s použitím fotografií v případě varianty
zastoupení více autorů v kalendáři
*součástí nabídky je cena za jednotlivé fotografie
Termín pro dodání návrhů kalendářů – do15.5. 2017

------------------------------------------------------------------------ROZVRH SVOZU ODPADU V ROCE 2017
Datum
1x14 dní
Datum
1x 14 dní
01.05.
svoz
24.07.
svoz
15.05.

svoz

07.08.

svoz

29.05.

svoz

21.08.

svoz

12.06.

svoz

04.09.

svoz

26.06.

svoz

18.09.

svoz

10.07.

svoz

02.10.

svoz

Kontakt:
Podnikatelský klub Broumovska
Jaroslav Betáš
Klášterní 1, P. O. BOX 81
550 01, Broumov tel: 731 610 650
e-mail: jaroslav.betas@broumovsko.cz

Svozovým dnem je pondělí a to i v případě, že na tento den
připadne státní svátek. Změna svozu z týdenního na
čtrnáctidenní bude od 1.5. 2017 do 2.10. 2017. Poslední
týdenní svoz bude 1.5. 2017. Zpět na týdenní svoz se
vracíme od 2.10. 2017.
Jindřiška Nováková, odpadové hospodářství

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 21. 4. 2017

Broumovské stavební sdružení s.r.o. přijme do pracovního
poměru:
 Traktoristu. Požadujeme řidičské oprávnění +
skupina C, praxi v oboru.
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Faleristika Teplic nad Metují a okolí
37. pokračování

Na památku z výletu – 1.část
Všechna turisticky atraktivní místa nabízela a nabízejí
výrobcům turistických suvenýrů značné marketingové
možnosti. Oblast Teplických a Adršpašských skal nezůstala
v tomto směru nijak pozadu, a již od nejstarších dob až po
dnešek, se na pultících prodejců suvenýrů vystřídala více než
pestrá škála suvenýrů a drobných památek z výletů. Vedle
celé dlouhé řady nejrůznějších předmětů si našly své místo
pod sluncem i drobné pichlavé suvenýrky, odznaky.
Klasický odznak, který bychom mohli nazvat suvenýrem
z dané oblasti, se stal fenoménem své doby až v poválečném
období. V předválečném období se v naší oblasti takovéto
odznaky neprodávaly, nebo o tom doposud nevím. V této
době je suplovaly plechové štítky na turistické hole, kterým již
bylo věnováno jedno samostatné pokračování o místní
faleristice.
Nejstarší doposud známé odznaky, prodávané jako památky z
výletu do skalních měst se na pultech místních prodejců
objevily již v padesátých letech.
Tehdy špendlíkové odznaky, snad pro celou republiku
vyráběl n.p. Znak Malá skála. Tyto první odznakové
vlaštovky nebyly ještě tak technicky dokonalé, se slídovou
politurou, jak je známe dnes, zato jsou ale sběratelsky
cennější. V první etapě k nám dorazily kovové oválky
s motivem Ledního medvěda a Krakonošova párátka s opisem
„Skály Teplicko-Adršpašské“ a pro Adršpach charakterističtí
Milenci v obdélníkovém poli s opisem „Adršpašské skály“.
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Nejstarší špendlíkové odznaky Teplických a Adršpašských
skal, které v padesátých letech vyráběl n.p. Znak Malá Skála.
První tři odznaky z levé strany jsou z nejstarší emise, a jsou
ještě bez povrchové politury. Zcela vpravo je odznak z některé
pozdější emise, ten je již opatřen průhlednou politurou.
V sedmdesátých letech sběratelé odznaků zařadili do svých
sbírek několik nových přírůstků z oblasti zdejších skalních
měst. Nejprve byl v tomto období vydán kulatý odznak se
Skalní korunou v Teplických skalách a krátce poté
následovala série s opisem Teplicko- Adršpašské skály a
motivem cepínu se sluncem v pozadí. Série těchto odznaků
byla vydána v pěti barevných variantách. Pro Adršpašské
skály byl navíc zhotoven obdélníkový odznak s motivem
Starosty a Starostové a opisem Adršpach – skalní město.

Suvenýrové odznaky Teplických a Adršpašských skal vydané
v průběhu sedmdesátých let min. století.
V posledním zmíněném období, po roce 1990, přinesli několik
novinek výrobci a místní prodejci i v oblasti odznaků.
Podobně jako v jiných oblastech, i zde se promítly do způsobu
výroby odznaků nové technologie, nové výtvarné nápady a
barevné varianty.

Odznaky z posledního popisovaného období jsou již
poznamenány novodobými technologiemi, kdy plastika formy
je vytvořena laserem a barevný potisk je zhotoven na digitální
tiskárně.
Petr Hnyk
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