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Bohoslužby na Vánoce
Teplice nad Metují – kostel sv. Vavřince
Štědrý den (24.12.) - 24.00 hod.
Hod Boží vánoční (25. 12.) - 8.30 hod.
Svatého Štěpána (26. 12.) – 8.30 hod.
Svátek Svaté rodiny (27. 12.) – 8.30 hod.
Silvestr (31. 12.) – 16.00 hod.
Nový rok (1. 12.) – 8.30 hod.
Vánoční neděle (3. 1.) – 8.30 hod.
Slavnost Třech králů (6. 1.) – 16.45 hod.

Zdoňov
Štědrý den (24.12.) - 16.00 hod. (zaměřeno na děti)
Svatého Štěpána (26. 12.) – 15.00 hod.
Nový rok (1. 12.) – 15.00 hod.

Horní Adršpach
Hod Boží vánoční (25. 12.) - 15.00 hod.
Svátek Svaté rodiny (27. 12.) – 15.00 hod.
Vánoční neděle (3. 1.) – 15.00 hod.

Horní Vernéřovice – Jívka
Štědrý den (24. 12.) - 21.00 hod.

Adventní dílny v infocentru

Omezení provozní doby Městského úřadu v Teplicích
nad Metují o vánočních svátcích
Vážení občané oznamujeme Vám, že z důvodů čerpání
dovolených bude Městský úřad v Teplicích nad Metují ve
dnech 23.12. 2015 až 27.12. 2015 a dále dne 31.12. 2015 až
03.01. 2016 zcela uzavřen. Ve dnech 28. 12. a 30.12. 2015
bude úřad pracovat v běžné pracovní době.
Děkujeme za pochopení a přejeme Vám krásné svátky plné
pohody a klidu a v roce 2016 hodně štěstí, zdraví a
spokojenosti.
Ing. Blanka Fichtnerová, tajemnice MěÚ

V sobotu 28. listopadu se v našem informačním centru konaly
již tradiční dílny, letos však již v adventním čase. Svůj vlastní
originální adventní kalendář si přišly vyrobit děti malé,
střední, a dokonce i ty velké, ať už samy, nebo v doprovodu
rodičů. Kromě stříhání, lepení a skládání si každý mohl zkusit
ozdobit perníček či ochutnat oplatky, které pro nás přímo na
místě pekla paní Tůmová. Dílničky startovaly v deset hodin
dopoledne a končily odpoledne ve tři a nás těší, že za celou tu
dobu nebylo infocentrum ani na jediný okamžik prázdné.
Doufáme, že si všichni účastníci náš společný den užili, že
sladké poklady z jejich adventních kalendářů den za dnem
poctivě mizí a že se s nimi i se všemi ostatními, kteří by měli
zájem přijít, setkáme znovu už o Velikonocích na dalších
výtvarných dílnách.
Za kolektiv TIC Kristýna Cibulková

Zpravodaj města Teplice nad Metují
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Schvaluje zřizovací listinu Pečovatelské služby Teplice nad
Metují s účinností od 20.11. 2015.

Budoucnost teplické ordinace MUDr. Langera
Na přelomu listopadu a prosince mne telefonicky oslovila
čerstvá lékařka MUDr. Adéla Hažmuková a sdělila mi,
že se distancuje od vyjádření MUDr. Langera, který přes
internet šířil informaci o jejím nástupu v jeho ordinaci.
Následně mi MUDr. Hažmuková poslala elektronicky podklad
ze dne 29. listopadu 2015, kde MUDr. Langer m.j. píše: "...
město Teplice nad Metují nepotřebuje dalšího praktického
lékaře pro dospělé, neboť školenka MUDr. Adéla Hažmuková,
úspěšně pod mým vedením, absolvovala atestační zkoušku ze
všeobecného lékařství..... Za tři týdny až měsíc dostane
oficiální diplom a poté mám zájem, aby pracovala jako
asistentka na některém pracovišti Madica-Langer s.r.o. Salve.
Dr. Langer". K tomuto se MUDr. Adéla Hažmuková vyjádřila
3.12.205 e-mailem na mou adresu: "Vážený pane starosto, u
pana doktora Langera jsem měla rezidenční místo do 31. 8.
2015. Další pracovní poměr spolu neuzavíráme. Se srdečným
pozdravem Adéla Hažmuková".

bere na vědomí
Usnesení č. 10/07/2015
Rozbor hospodaření k 30.09. 2015.
Usnesení č. 11/07/2015
Pronájem části p.č. 338 a části stavby technického vybavení
č.p. 289 se st.p.č. 448 a části st.p.č. 449, vše v k.ú. Teplice nad
Metují a pověřuje starostu k podpisu nájemní smlouvy s
firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem
Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3.
Usnesení č. 12/07/2015
Pronájem částí p.č. 338, 336, 632,310/1 a části stavby
technického vybavení č.p. 289 se st.p.č. 448 a části st.p.č. 449,
vše v k.ú. Teplice nad Metují a pověřuje starostu k podpisu
nájemní smlouvy s firmou Vodafone Czech Republic a.s.,
náměstí Junkových 2, 155 000 Praha 5.

Milan Brandejs, váš starosta

Usnesení č. 13/07/2015
Pronájem bytu 1+kk, 28,14 m2, v Teplicích nad Metují, ul.
Horní, čp. 1 a uzavření nájemní smlouvy s panem J. K. od
01.11. 2015.

Usnesení č. 7
z jednání zastupitelstva města Teplice nad Metují
konaného dne 19. listopadu 2015
Zastupitelstvo města Teplice nad Metují

Usnesení č. 14/07/2015
Pronájem bytu 1+1, 37,20 m2, v Teplicích nad Metují, ulice
Čapkova 96 a uzavření nájemní smlouvy s panem F. B.

schvaluje
Usnesení č. 01/07/2015
Změny rozpočtu v říjnu 2015 o 367.410 Kč dle rozpočtového
opatření č. 9/2015.

Usnesení č. 15/07/2015
Pronájem nebytových prostor v Teplicích nad Metují, Náměstí
Aloise Jiráska čp. 270, 84,07 m2 a uzavření nájemní smlouvy
pro Diakonii Broumov, Husova 319, Velká Ves od
16.11.2015.

Usnesení č. 02/07/2015
Změny rozpočtu v listopadu 2015 o 934.050 Kč dle
rozpočtového opatření č. 10/2015.

ukládá

Usnesení č. 03/07/2015
Poskytnutí investičního příspěvku DSO Broumovsko – vlastní
podíl na projekt „Separace odpadů v DSO Broumovsko“ ve
výši 86.253,34 Kč.

Usnesení č. 16/07/2015
Starostovi města vyvolat společné jednání ve věci povolení
stavby chodníku za účasti zástupce města, projektanta, Petra
Meisla a MěÚ Broumov.

Usnesení č. 04/07/2015
Přijetí neinvestiční dotace od Královéhradeckého kraje na
výdaje jednotky SDH pro rok 2015 ve výši 13.000 Kč a
schvaluje uzavření smlouvy.

Teplice nad Metují 23. listopadu 2015
Milan Brandejs, starosta

Usnesení č. 05/07/2015
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, kterou se stanoví
systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného
kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území města
Teplice nad Metují s účinností od 15. dne od vyhlášení.

Mgr. Radim Války, místostarosta

Zavádíme evidenci odpadových nádob
Upozorňujeme všechny vlastníky sběrných nádob na
komunální odpad, že do konce letošního roku bude zavedena
evidence všech nádob na komunální odpad (popelnic a
kontejnerů). Každá sběrná nádoba bude opatřena etiketou s
čárovým kódem, který se načte při každém obsloužení nádoby
firmou Marius Pedersen, aby se zjistilo, kam a kolik odpadu
občané ukládají a také aby město získalo přehled o
obsloužených nádobách při svozu.
Město Teplice nad Metují společně se všemi obcemi v
Dobrovolném svazku obcí Broumovsko se takto postupnými
kroky připravuje na skutečnost, že od roku 2024 nebude v ČR
možné ukládat komunální odpad na skládky. Spousta obcí
bude nucena zvýšit poplatky za svoz odpadů, protože
využitelné nevytříděné odpady bude třeba nějakým způsobem
zpracovat či energeticky využít, což se negativně promítne do
nákladů. Tomuto chceme předejít poctivějším tříděním
odpadů.
"Díky tomu budeme mít informace o nádobách a o jejich
vytížení. Tato data nám napoví, kde je prostor pro zlepšení a
úspory, které by městu umožnily nezvyšovat poplatky
občanům za likvidaci komunálního odpadu," vysvětlila důvod
zavedení evidence vedoucí odboru životního prostředí ORP

Usnesení č. 06/07/2015
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města Teplice nad Metují s účinností od
15. dne od vyhlášení.
Usnesení č. 07/07/2015
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od
01.01.2016.
Usnesení č. 08/07/2015
Nabytí p.č. 244/7, 43 m2, vodní plocha, k.ú. Teplice nad
Metují za cenu 10 Kč za 1 m2 nabývané plochy s tím, že
poplatek za vklad do katastru uhradí kupující.
Usnesení č. 09/07/2015
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Broumov Ing. Marcela Žouželková. Z průzkumů vyplývá, že
tříditelných a využitelných odpadů je v komunálním odpadu
až 80%. Spousta obcí a měst vytřídí pouze 20% odpadů a
zbylých 60% těchto odpadů skončí na skládce jako směsný
odpad, za který obec a občané zbytečně platí. Proto bude třeba
vylepšit stávající systém nakládání s odpady, zejména umožnit
občanům, aby mohli lépe a pohodlněji třídit.
Žádáme všechny vlastníky popelnic a kontejnerů, aby
sledovali výzvy radnice a připravili tak odpadové nádoby k
polepení. Do konce letošního roku budou všechny nádoby na
komunální odpad opatřeny etiketou s čárovým kódem.
Doporučujeme označit nádoby na komunální odpad číslem
popisným, což umožní jasnější přiřazení nádob k jednotlivým
nemovitostem.

Vlka na Broumovsku zachytila fotopast
10.12 2015 (zkráceno)
Během podzimu bylo v chráněné krajinné oblasti Broumovsko
opakovaně pozorováno zvíře nápadně podobné vlku.
V polovině listopadu ho zachytila i fotopast, kterou zde
instalovali odborníci z Agentury ochrany přírody a krajiny
ČR.
„Naše fotopasti kontroluji přibližně jednou za měsíc, tentokrát
nás mezi obvyklými záběry jelenů, divokých prasat a srnek
čekalo překvapení v podobě vlka. Objevil se na lesní pěšině
severně od Teplic nad Metují,“ upřesňuje zoolog Správy
CHKO Broumovsko Petr Kafka.
Jedná se již o druhý záběr, který se letos na podzim podařilo
získat. Prvenství patří Václavu Klímovi, kterému se vlka
povedlo vyfotografovat v Hejtmánkovicích, i když jen na
dálku a v mlze. Více v tiskové zprávě AOPK ČR:
http://www.ochranaprirody.cz/pro-novinare/tiskovezpravy/odbornici-budou-zkoumat-zda-se-na-broumovskuskutecne-pohybuje-vlk/

Milan Brandejs, starosta města

Nabízíme Vám k pronájmu nebytové prostory v centru
města, nám. Aloise Jiráska, čp. 279, Teplice nad Metují.
Nebytové prostory se nacházejí v přízemí bytového domu,
užitná plocha cca 47 m², vchod přímo z ulice, výloha,
parkování před provozovnou, sociální zázemí (WC,
umyvadlo), teplá a studená voda, centrální vytápění s vlastním
měřením. Objekt je vhodný pro prodejny, služby a malé
výrobny, atd.
Další informace p. Zápotočný, tel.: 491 581 201.

Petr Kafka, Petr Kuna, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,
regionální pracoviště východní Čechy, oddělení Správa CHKO
Broumovsko

Činnost ČČK MO v Teplicích nad Metují v roce 2015
17.1. Dřevorubecké závody v Adršpachu, zdrav. dozor:
Bornová, Šubíková /bez úrazu/
12.2. Závod mládeže ve sjezdu na lyžích v Teplicích n.M.,
zdr. dozor Bornová/1úraz/
28.2. Závod dětí ve sjezdu na lyžích v Teplicích n.M., zdr.
dozor Poláková/bez úrazu/
19.3. Valné shromáždění ČČK MO v Teplicích nad Metují.
12.4. Aprílová osmička – závody horských kol, zdr. dozor:
Bornová, Filipčíková, Šilhánová a Šubíková /5úrazů/
13.5. Soutěž zdravotních hlídek dětí ze základních škol
pořádaná OS ČČK Náchod. Rozhodčí: hlavní Mgr. Šilhánová,
vedlejší Bornová, Filipčíková.
31.5. Dětský den: stánek ČČK MO - dopravní výchova,
bezpečnost na silnicích a první pomoc - Šubíková.
3.6. Memoriál Přemysla Víta – závod silničních kol., zdr.
dozor Šubíková /bez úrazu/
16.6. Přednáška pro studenty hotelové školy v Teplicích n. M.
na téma: Význam pitného režimu, dehydratace organismu,
vhodné nápoje. Přednášela Bornová, Šubíková
2. - 6.7. TRILLOGY etapový závod horských kol, zdr. dozor
Mgr. Šilhánová, Filipčíková /86 ošetření /
28. - 30.8. Mezinárodní horolezecký filmový festival,
sportovní doprovodný program, zdrav. dozor: Bornová,
Filipčíková, Šubíková /23ošetření/
12. 9. RELLY SUDETY teren. závod horských kol, běžců a
koloběžek. 1002 závodníků, zdr. dozor ČČK MO Teplice
n.M.: Bornová, Šihánová, Šubíková a 3členi ČČK Jaroměř
/36 ošetření/
10.10. Veřejná sbírka pro Popálky o.p.s. realizovaná SDH
Velká Ledhuj - Police n. M.
V prostorách hasičské zbrojnice Mgr. Šilhánová provedla
maskování popálení obličeje a krku, opaření dolní končetiny,
popálení 2. stupně na dlani a prstech ruky a omrzliny na ruce.
Z. Bornová a J. Šubíková připravily přednášku s praktickou
ukázkou ošetření popálenin a omrzlin. /3x3hod./
Mgr. Šilhánová namaskovala úrazy na akci: tábor OS POD
MěÚ Náchod cvičení policejních psovodů

Tříkrálová sbírka
V lednu 2015 jsem děkovala všem štědrým dárcům, s jejichž
přispěním jsme vybrali zatím největší částku za dobu trvání
Tříkrálové sbírky v našem městě, 41 373 Kč. Díky tomu se
nám v září vrátilo 9 850 Kč zpět. Po pečlivém zvážení ve
spolupráci s panem ředitelem místní ZŠ jsme vybraným dětem
přispěli na zaplacení ŠD, obědů nebo kroužků. Jednalo se o
děti z teplické ZŠ. Věřím, že se peníze dostaly tam, kam měly
a pomohly.
Další sbírka nás čeká v lednu 2016. V pátek 8.1. obejdeme v
podvečer bytovky na náměstí. Hlavním kolednickým dnem
bude sobota 9.1. Ráda bych pokud možno zachovala stejné
složení skupinek i vedoucích, které už většinou znáte. Znovu
ale připomínám: vedoucí musí být označeni dobře viditelnou
průkazkou, pokladny označené logem Charity a zapečetěné!
Prosím, buďte opatrní.
Přeji vám všem klidné Vánoce.
H. Šikutová

Webrovkafest v novém místě pokořil loňský výtěžek!
Přestěhování Charitativního festivalu na podporu dětí z
dětských domovů Webrovkafest z chaty Webrovka do areálu
Klučanka v obci Dědov akci neuškodilo. Důkazem je více než
tři sta návštěvníků, kteří dorazili a výtěžek 52 225,- Kč. Ten
bude tradičně použit na financování vánočního pobytu pro děti
z vybraných dětských domovů, ovšem poprvé v areálu IZP
Klučanka.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem sponzorům,
partnerům a dárcům, díky kterým se podařilo opět pokrýt celý
rozpočet a my tak nemuseli sáhnout na vybrané peníze. Dále
bychom rádi poděkovali všem účinkujícím souborům i
jednotlivcům, pomocníkům, personálu Institutu zážitkové
pedagogiky a hlavně všem stálým i novým návštěvníkům,
kteří přišli akci podpořit a jasně dokázali, že změna působiště
není až takový problém. Vážíme si Vaši podpory a v brzké
době začneme připravovat 15. ročník, který bude výjimečně v
jiném formátu a termínu. Věříme, že nám zachováte přízeň i
do dalších let. Děkujeme!

V roce 2015 jsme nasbírali a usušili přes 7kg léčivých rostlin
/květ lípy, květ černého bezu, přeslička rolní, květ
sedmikrásky, pitulník, kontryhel nať, třezalka nať/.

Za organizační tým festivalu Vojtěch Lábus – produkční

RNDr. Šubíková Jaroslava, předseda ČČK MO
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Faleristika Teplic nad Metují a okolí

Podzimní akce u hasičů

22. pokračování

Koncem října zasahovala teplická jednotka spolu s
dobrovolnými hasiči z Jívky a profesionály ze stanic Broumov
a Náchod u požáru hrabanky na Bischofsteinu poblíž bývalé
skládky dřeva ve stráni směrem k Jívce. Zásah byl díky
silnému větru a těžkému terénu fyzicky náročný. Naštěstí se
nám podařilo požár dostat rychle pod kontrolu a zamezit tak
jeho šíření.
Podobný požár jsme vyjeli hasit 5.11. na Janovickou stráň do
Adršpachu. Zde jsme zasahovali s dobrovolnými hasiči z
Adršpachu a profesionály z Broumova. Zásah opět probíhal v
prudké stráni. Další výjezd proběhl 5.12. na Křížovém vrchu,
kde jsme hasili hrabanku. Díky datu požáru se spekuluje, že
hrabanka chytla od nadměrného rojení čertů :-).
Zatím posledním zásahem byl bohužel smrtelný pracovní
úraz.
24.10. se teplická jednotka jela v rámci stáže školit k
profesionálním hasičům na stanici v Broumově. Naši hasiči se
zdokonalovali v práci s uzly a v lezecké technice. Letošní
okrskové školení proběhlo 28.10. v meziměstské hasičárně a
bylo pouze teoretické. I tak jsme si určitě odnesli spoustu
nových poznatků. Další školení proběhlo 31.10., kdy se
členové jednotky seznámili s nově zakoupenými technickými
prostředky, připomněli si práci a údržbu plovoucích čerpadel,
pily a provedli kondiční jízdy. Také jsme provedli zazimování
techniky.
Rád bych poděkoval všem členům jednotky, kteří se účastnili
školení.

Nejstarší přívěsek z Teplických skal
V každém turisticky atraktivním místě, které s rozvojem
turistiky začalo být navštěvováno větším počtem návštěvníků,
se zpravidla našlo několik podnikavců, kteří začali připravovat
a prodávat návštěvníkům drobné památky.
Tak jako vše ostatní i suvenýry prošly nelehkou cestou vývoje
od rukodělných až po průmyslově vyráběné. Po papírových,
skleněných a porcelánových, které jsou známy již z 19. století,
přišly ke slovu na přelomu 19. a 20 století také suvenýry
kovové. Vedle velice známých a značně rozšířených
plechových štítků na hole, kterým bude věnováno samostatné
pokračování, to byl také doposud jediný známý předválečný
kovový přívěsek, který spatřil světlo světa někdy v první
polovině třicátých let dvacátého století.
Drobná kovová plastika s motivem skalní hospůdky
v Teplických skalách byla zalisována do plechového pouzdra,
do očka v horní části byla vevázána kulatá šňůrka a první
přívěsek z Teplických skal byl na světě. Jelikož ta drobná
plastika byla vlastně původně štítkem na turistickou hůl, který
vyrobil podnik Franze Wenzela z Broumova, je velice
pravděpodobné, že i celý přívěsek je dílem, které vytvořila
jeho firma.
Kulatý
přívěsek
o
průměru 36 mm na
původní,
kulaté,
tmavomodré
šňůrce.
Na vloženém štítku je
opis
ve
tvaru:
TEPLICKÉ SKÁLY a
dole
NAVŠTÍVENO
DNE, tento měl ale
smysl jen pokud byl štítek prodán samostatně a do volného
prostoru ve spodní části štítku byl individuelně prodejcem
doražen datum návštěvy. Na reversní straně pouzdra je
plasticky zhotovena podoba Krakonoše se Sněžkou v pozadí.

Matěj Bitnar, velitel JSDHO Teplice nad Metují

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TEPLICE NAD METUJÍ
Výběr z knižních novinek
Andrea Coddington – MĚL TO BÝT HEZKÝ ŽIVOT
Měl to být hezký život je příběhem o lásce, americkém snu, ale
i pádu, při němž hlavní hrdinka Dara přichází o všechno.
Mladá žena využije nabídnutou příležitost a odchází do
Spojených států na postgraduální studium. Prostředí New
Yorku přináší spoustu nových zážitků a také velkou lásku.
Společně s Collinem zakládají rodinu a Dara se ocitne v
prominentní čtvrti Upper West Side na Manhattanu. Prostředí
New Yorku Daru inspiruje, realizuje se v práci a žije krásným
plnohodnotným vztahem. Osud jí ale nepřeje. První rána
přichází, když brzy po narození vytouženého dítěte bojuje pár
o jeho život. Když už se vyčerpané Daře zdá, že se vše začíná
obracet k lepšímu, neočekávaně osud zasáhne podruhé,
tentokrát však už nezvratně.
Kateřina Dubská – DCERY
Josefka odchází se svými dětmi do Prahy, velká stmelená
rodina je stále ještě schopná čelit dopadům dějinných zvratů
české historie, která až tragicky poznamenává osudy
některých jejích členů. Nositelkami síly celé rodiny jsou
Josefčiny dcery, ale čím více se rozpadávají jejich vlastní
manželství i původně pevné rodinné vztahy, tím osudověji o
tuto sílu přicházejí. Jako černá nit se knihou vinou otázky nad
vztahy mezi ženami, které jsou zdánlivě příliš silné, a muži,
kteří jsou zdánlivě příliš slabí, i vědomí, že jeden tragický
okamžik v životě první generace dokáže poznamenat životy
těch, kteří se teprve narodí, a lidé sami zranění svá zranění
přenášejí. Hutná mozaika příběhů rodičů, dětí a vnuků
nenechá čtenáře vydechnout svou místy brutální energií,
přesto dává naději, že i sebetěžší rodinnou historii lze unést a
nepředávat dalším generacím.
Felix Francis – OHROŽENÍ
Přímo před očima Jeffa Hinkleyho na dostihovém závodišti
zabije distancovaný trenér, kterého Hinkley sledoval,

Během poměrně dlouhé doby jsem tento přívěsek
zaregistroval pouze v nepatrném množství tří dochovaných
exemplářů, z čehož se mi podařilo dva z nich získat. Všechny
byly pouze s jediným motivem Teplických skal, varianta
s Adršpašskými skalami se zatím neobjevila. Dalo by se
předpokládat, že s motivem Krakonoše to byl známý a
rozšířený suvenýr hlavně v oblasti Krkonoš, ale opak je
pravdou. Tento přívěsek neevidují ani regionální krkonošská
muzea, nemají ve svých sbírkách ani patrioti a sběratelé
starých krkonošských suvenýrů. Pravděpodobně se jednalo jen
o malou nebo zkušební sérii, která byla pro ověření a
otestování trhu prodávána pouze v Teplických skalách.
Výtvarným
otcem
poměrně
svérázné podoby Krakonoše na
reverzní straně přívěsku je známý
rakouský malíř a ilustrátor Moritz
von Schwind (1804 – 1871).
Plastika vládce našich nejvyšších
hor je převzata ze Swindova
obrazu, který vytvořil v r. 1859.
Moritz von Schwind, portrét od
Josefa Kriehubera z r. 1827
Petr Hnyk
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bookmakera a nikdo neví proč. Brzy nato začne kdosi
sabotovat dostihy a zdá se, že s tím nepřestane, pokud mu
BHA nezaplatí. Nebo pokud ho Jeff nevypátrá. Jenomže ten se
může na práci jen těžko soustředit, když jeho sestra právě
podstupuje léčbu smrtelné nemoci. Do toho všeho ho sestřin
manžel požádá, aby vysekal z problémů jeho syna, který byl
zatčen za držení drog, a zachránil mu tak právnickou kariéru.
David Morrell – STOPY MIZÍ VE TMĚ
Geniální, leč nechvalně proslulý konzument opia Thomas de
Quincey spolu se svou dcerou Emily a společníky ze Scotland
Yardu se utkají s nepřítelem - s vrahem, který si vybírá oběti v
horní vrstvě britské společnosti. Důkazy totiž naznačují, že
poslední obětí má být samotná královna Viktorie...
Nina George – LEVANDULOVÝ POKOJ
Román o jedinečné síle knih, lásce a magii francouzského
jihu. Pařížský knihkupec Jean Perdu ví naprosto přesně, jaká
kniha dokáže zmírnit určitou bolest duše. Na své lodi plné
knih, kterou nazval Literární lékárna, prodává romány jako
medicínu pro život. Jen sám sebe nedokáže vyléčit. Už
jednadvacet let se trápí odchodem krásné provensálské dívky
Manon, která ho opustila, když v noci spal. Nezůstalo mu po
ní nic, jen dopis, který se nikdy neodvážil otevřít a přečíst. Až
do letošního léta...
Alena Thomas – DĚLÁME SI TO DOMA SAMI 2.
Alena Thomas do obchodu moc nechodí. Jen máloco si neumí
vyrobit sama. Zatímco v první knize se soustředila na domácí
kosmetiku, drogerii a léčivé přípravky, v druhé rozšiřuje svůj
záběr i na základní potraviny, které dennodenně nakupujeme.
Jako černá nit se knihou vinou otázky nad vztahy mezi ženami,
které jsou zdánlivě příliš silné, a muži, kteří jsou zdánlivě
příliš slabí, i vědomí, že jeden tragický okamžik v životě první
generace dokáže poznamenat životy těch, kteří se teprve
narodí, a lidé sami zranění svá zranění přenášejí. Hutná
mozaika příběhů rodičů, dětí a vnuků nenechá čtenáře
vydechnout svou místy brutální energií, přesto dává naději, že
i sebetěžší rodinnou historii lze unést a nepředávat dalším
generacím.

menších měst a venkova je tato možnost aktivního
využití volného času nedostupná. Proto Provozně ekonomická
fakulta České zemědělské univerzity v Praze nabízí virtuální
studium zájemcům, kteří se z různých důvodů nemohou
účastnit prezenčního studia v sídlech vysokých škol a
univerzit.
V Teplicích nad Metují je Konzultačním střediskem Městská
knihovna.
Přednášky budou probíhat v zasedací místnosti MěÚ, která je
vybavena vhodným zařízením, kuchyňkou a WC.
Při použití zadního vchodu je místnost téměř bezbariérová.
S překonáním schodu do zasedací místnosti rádi každému
pomůžeme.
Studijní program "Svět okolo nás"
* Seniorští studenti si společně zvolí téma kurzu na následující
semestr.
Každý kurz obsahuje 6 přednášek, vždy 1x za 14 dní.
Během jednoho semestru mohou studenti současně studovat
max. 2 kurzy.
Pak výuka probíhá ve stejných 14 denních intervalech,
v sudém týdnu 1. kurz a v lichém týdnu 2. kurz.
* Po úspěšném ukončení semestru proběhne Závěrečný
seminář,
na kterém studenti obdrží Pamětní list o absolvování daného
semestru.
Po dohodě s účastníky můžeme zorganizovat společný výlet,
který bude tematicky
navazovat na předchozí přednášky (např. Astronomie - výlet
do hvězdárny, apod.)
* Celý vzdělávací cyklus obsahuje 6 absolvovaných semestrů.
Předpokládaná doba studia jsou 3 roky, ale podle situace
seniora se může
libovolně prodloužit.
Student může libovolné semestry vynechat a ke studiu se
kdykoliv vrátit.
* Po absolvování 6 semestrů je student - senior pozván na
slavnostní promoci do auly
České zemědělské univerzity v Praze, kde obdrží
"Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku".
Následně může pokračovat v novém výukovém cyklu.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Své „ANO“ si řekli
dne 12. prosince 2015 v obřadní síni
Jakub Leppelt a Nikola Machová.

Tematické okruhy přednášek
* Pilotní kurz ASTRONOMIE (Sluneční hodiny,
Astronomové Rudolfa II.)
- 4 přednášky 1x týdně v lednu 2016
Cena kurzu 150,- Kč
Tento kurz slouží především k pochopení formy studia a ke
zjištění,
zda bude studium pro seniora přijatelné.
Astronomii je možné studovat pouze před zahájením řádného
semestru a
nezapočítává se do celkových 6 kurzů nutných k absolvování
studijního programu.
U tohoto kurzu jsme už museli stanovit datum a čas
přednášek a to vždy v pátek od 9.00 hodin:
8. ledna 2016
15. ledna 2016
22. ledna 2016
29. ledna 2016
Na první přednášku se můžete přijít podívat zcela nezávazně
a po jejím shlédnutí se rozhodnete, zda chcete v kurzu
pokračovat.
* Ostatní kurzy, z kterých si účastníci společně vyberou pro
následující semestr - 6 přednášek 1x za 14 dní, pro letní

Novomanželům přejeme hodně štěstí !
J.Záleská, matrikářka

PROJEKT VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO
VĚKU
www.e-senior.cz
Městská knihovna a Město Teplice nad Metují
nabízejí svým starším spoluobčanům
vysokoškolské zájmové studium formou
Virtuální Univerzity třetího věku (VU3V).
Vzdělávání seniorů je aktivita s již více jak dvacetiletou
historií. V současné době probíhá v různých podobách na
téměř všech českých univerzitách. Pro většinu seniorů z

-5-

TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY
semestr únor - květen 2016 i pro zimní semestr říjen prosinec 2016 na konkrétních datumech a čase přednášek se
dohodneme s přihlášenými účastníky.
Cena kurzů 200,- nebo 300,- (podle zvoleného kurzu)
*** Využití informačních technologií
*** Vývoj a současnost Evropské unie
*** Osobní finance
*** Pěstování a využití jedlých a léčivých hub
*** Čínská medicína v naší zahrádce
*** Lesnictví
*** Vývoj a historie české myslivosti
*** Včelařský rok
*** Dějiny oděvní kultury I.
*** Dějiny oděvní kultury II.
*** Dějiny oděvní kultury III.
*** Obklopeni textilem
*** Hudební nástroje
*** Michelangelo Buonarroti - život a dílo
*** Umění rané renesance v Itálii
*** Baroko v Čechách
*** Kouzelná geometrie
*** Etika jako východisko z krize společnosti
*** Evropské kulturní hodnoty
*** Potraviny a spotřebitel
*** Lidské zdraví
*** Genealogie. Hledáme své předky

- účast na závěrečné promoci
* základní počítačová gramotnost je pouhou výhodou ne však
podmínkou
- postupně a nenápadně se naučíte základní práci s internetem
a e-mailovou poštou
- vždy Vám budou k dispozici počítače a pomocná ruka v
knihovně
- všechny materiály Vám také vytiskneme
- NEBOJTE SE TOHO!
Na webových stránkách www.e-senior.cz můžete shlédnout
ukázky videopřednášek a najít doplňující informace o studiu.
Jakékoliv další informace Vám ráda sdělí Věra Prokopová v
Městské knihovně.
Telefon: 491 581 444 nebo 607 105 014
e-mail: knihovna.teplicenm@tiscali.cz

Průběh přednášek
* Výuka bude probíhat přenosem z internetu na plátno a
společným sledováním předem natočených multimediálních
přednášek, které vedou vysokoškolští lektoři.
* Časová náročnost je cca 1,5 hodiny 1x za 14 dní podle
domluveného časového harmonogramu (výjimkou je nultý
kurz ASTRONOMIE, ten se uskuteční 1x za 7 dní, pouze 4
přednášky)
* Po každé přednášce následuje společná diskuze na
přednášené téma a společné vypracování testu k ověření
pochopení celého výkladu.
* Mezi jednotlivými přednáškami může účastník studovat
individuálně podle svého rozhodnutí, buď přes internet
(opakovaná videopřednáška) nebo v tištěné podobě (přepsaná
a vytištěná přednáška)
* Své znalosti si student může ověřit v samostatně
vypracovaném testu. Správnost svých odpovědí si může ihned
ověřit. S výsledkem je seznámen jen on sám.
* Další přednáška (za 14 dní) se doporučuje zahájit diskuzí o
samostudiu, doplněním souvisejících informací a upřesněním
případných nejasností.
Teprve poté následuje další - nová - přednáška.
Kdo může studovat a za jakých podmínek
* osoby se statutem důchodce
* invalidní důchodce bez rozdílu věku
* osoby kategorie 50+ (nezaměstnaní)
* vyplnění přihlášky v konzultačním středisku - Městské
knihovně
* zaplacení studijního poplatku
* účast na společných přednáškách
(omluva možná pouze 2x, nutno samostatně doplnit
přednášku)
* minimálně jednou úspěšně vypracovaný test
- z každé přednášky (5 bodů z 10), neomezený počet
opakování
- celkový závěrečný test (10 bodů z 24), pět možností
opakování
* nepovinně - vypracování eseje na dané téma

Výluka na železniční trati v Teplicích nad Metují
potrvá do konce března
Správa železniční dopravní cesty jako provozovatel železniční
dráhy informoval cestující, že v termínu od 13. prosince 2015
do 31. března 2016 proběhne v úseku "Teplice nad Metují" "Teplice nad Metují město" na trati Trutnov - Teplice nad
Metují a zpět výluka.
Po dobu výluky budou všechny vlaky ve vyloučeném úseku
nahrazeny autobusy náhradní dopravy. Autobusové zastávky v
Teplicích nad Metují jsou umístěny před staniční budovou a u
budovy zastávky. Přeprava jízdních kol v autobusech je
vyloučena.

První skibusy Kladského pomezí vyrazí na konci
prosince. Zimní sezóna je v plném proudu a první
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skibusy Kladského pomezí se brzy vydají vozit nejen lyžaře,
ale i turisty za jejich zimními dobrodružstvími. Proto
neváhejte a vydejte se na výlet bez auta.
Již od 26. prosince do 27. února budou každou sobotu jezdit
dvě linky skibusů. První povede z Náchoda přes Hronov,
Červený Kostelec, Malé Svatoňovice, nově i přes Úpici na
Odolov a druhá jezdí z Náchoda přes Kudowu Zdrój do
Karłówa. Každoroční provoz skibusů v Kladském pomezí
organizuje a propaguje společnost Branka, o.p.s., zabývající se
rozvojem cestovního ruchu.
V Kladském pomezí každoročně probíhá úprava přibližně 300
km lyžařských tratí, kterou rovněž zajišťuje Branka, o.p.s. a to
ve
spolupráci
s Královéhradeckým
krajem.
Mapa
upravovaných lyžařských tratí je nově k dostání v zimním
čísle turistických novin Kladského pomezí. Podrobné jízdní
řády skibusů, aktuální sněhové zpravodajství a tipy na
lyžařské výlety naleznete na ski.kladskepomezi.cz, nebo na
www.kladskepomezi.cz.

Broumovský klášter v lednu nabídne divadlo,
přednášku, koncert i speciální prohlídky
Zajímavé akce chystá na leden Vzdělávací a kulturní centrum
Klášter Broumov. Svůj novoroční program zahájí 13. ledna v
19 hodin v klášterní Kreslírně programem ArtCafé Special divadelním představením originální české dramatičky Lenky
Lagronové Zahrada Jane Austenové. V příběhu slavné
anglické spisovatelky se představí herečky Marie Málková,
držitelka tří cen Alfréda Radoka, Apolena Veldová, herečka
nominovaná na Cenu Thálie, a Lucie Štěpánková, herečka
Divadla Na Vinohradech, držitelka Ceny Thálie do 33 let.
Režisérem poetického představení je Radovan Lipus, kterého
nyní Broumovští znají především jako režiséra hudebnědivadelního představení o historii Broumovska HRA-NIC-e.
Program ArtCafé dále nabídne ve středu 27. ledna od 19 hodin
koncert výrazné české skladatelky, textařky a hudebnice
Vladivojny La Chia, která vystupovala například s Lenkou
Dusilovou nebo Lacem Deczim a předskakovala Marilynu
Mansonovi, Richardu Müllerovi nebo kapele Scorpions.
Ve čtvrtek 21. ledna od 17:30 se v klášterní Kreslírně
uskuteční přednáška ScienceCafé Michala Trousila z katedry
rekreologie a cestovního ruchu Univerzity Hradec Králové o
Významu lokální a regionální kultury v globalizovaném světě.
16., 23. a 30. ledna pokračují speciální prohlídky Klášterem
od sklepa po půdu, při kterých návštěvníci uvidí nejen
historickou část kláštera, ale také rozsáhlé sklepní prostory,
nově opravené prostory Opatských sálů s výstavou Poklady z
depozitářů, prostory 3. patra a půdu. Tyto mimořádné
prohlídky bývají rychle obsazeny, proto je lepší rezervovat
vstupenky na emailu: prohlidky@broumovsko.cz.

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. 12. 2015

Malé entomologické ohlédnutí za létem
V posledním období, kdy došlo ke klimatickým změnám a
oteplení, se v Evropě začala šířit ledasjaká havěť do míst, kde
doposud nežila. Všeobecně známá klíšťata okupují stále vyšší
polohy našich hor a na několika místech již byl zaznamenán
výskyt pavouků, kteří doposud obývali pouze jižní části
Evropy.
Dvě podobná překvapení jsem letošní rok zaznamenal také
v Teplicích nad Metují. První z nich mi připravil 24. dubna
2015 drobný jarní motýlek Černoproužka osiková (Archiearis
notha), kterou jsem evidoval na Horních Teplicích
v nadmořské výšce asi 580 m.n.m. Doposud odborná literatura
popisuje toho motýlka jako nížinný druh. V našem regionu se
však vyskytuje jemu velice podobná Černoproužka březová
(Archiearis parthenias), která se liší pouze drobnými
odlištnostmi v kresbě na křídlech.
Další nevšední setkání se událo 16. srpna 2015 v místní části
Kamenec, kde jsem nalezl Batolce červeného (Apatura ilia).
V tomto případě se jednalo o zcela vysíleného jedince
s poškozenými okraji křídel, který již nebyl schopen létat.
Ve východních Čechách tento motýl žije v teplejších
oblastech kolem Hradce Králové, potvrzený výskyt
v Teplicích nad Metují je doposud nejsevernější doloženou
lokalitou, kde je tento motýl evidován. Také Batolec má
v našem kraji velice podobného příbuzného, a to Batolce
duhového (Apatura iris), který je charakteristický barevnou
proměnou barvy křídel. U něj se barvy křídel mění z fialové

Kateřina Ostradecká
Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov
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Občerstvení zajištěno
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na hnědou v závislosti na úhlu dopadajícího světla, proto byl
také ve starší literatuře nazýván jako Barvoměnka.

Vlevo Černoproužka osiková, rozpětí křídel 28-35 mm,
Vpravo Batolec červený, rozpětí křídel 50 – 60 mm.
Petr Hnyk

-8-

