Z radnice XI
* Od dubna letošního roku dopravu směrem na Adršpach
značně
omezovala
rekonstrukce
silnice
III/30110,
připravovaná od r. 2014. V těchto dnech se stavba blíží ke
svému dokončení a nestane-li se něco nepředvídatelného, po
25.11. budeme jezdit po novém.
V této souvislosti bych chtěl ještě připomenout několik věcí.
První je oprava části objížďky z Horních Teplic ke křižovatce
„u stohu“, která se díky rychlému jednání zastupitelstva
podařila v neuvěřitelně krátkém čase. Další věcí je oprava
lesní cesty ke kempu v Bučnici, kde byl položen nový
asfaltový koberec a rekonstruováno veřejné osvětlení. Touto
komunikací se v letních měsících podařilo zajistit jediný
příjezd do kempu a udržet jej tím v provozu.
Nejvýznamnější je ale beze sporu realizace chodníku v ulici
Rooseveltova pod Kamencem. Ještě před rokem a půl nás
všichni přesvědčovali, že se sem chodník nevejde, nestihneme
zajistit potřebná vyjádření atd. A nyní už po něm třetí měsíc
chodíme. K úplné spokojenosti zbývá ještě úspěšně dotáhnout
do konce „papírovou válku“ a vydláždit úsek kolem
fotbalového hřiště.

dlouhých letech město. Plníme tím jeden z hlavních
předvolebních slibů a věříme, že se změna stane prospěšnou
pro město i návštěvníky skal! Už dnes vám můžeme prozradit,
že v Infocentru se po novém roce setkáte s paní Beatou
Radoňovou a Bc. Eliškou Jirmannovou, které uspěly ve
výběrovém řízení.
* V posledních letech se v našem městě stal hezkou tradicí
slavnostní večer u příležitosti oslav státního svátku Dne
vzniku samostatného československého státu 28. října a
rozsvěcení Vánočního stromku na začátku adventu. Vzhledem
k současné nepříznivé epidemiologické situaci bohužel nebylo
a není možné tato setkání za účasti veřejnosti uskutečnit. K
zahájení adventu proto připravíme alespoň krátký program do
městského rozhlasu (viz. plakátek dále). Ozdobený vánoční
strom s tradičním betlémem si potom budete moci sami
prohlédnout na prostranství vedle kina. Z rozpočtu města a za
finanční podpory společnosti ČEZ jsme zakoupili nové
světelné ozdoby a také tři závěsy, které budou umístěny na
tradiční místa nad ulicí Zámeckou.
Chtěl bych vám při této příležitosti alespoň touto formou
poděkovat za trpělivost s níž snášíte všechny komplikace
spojené s vyhlášeným nouzovým stavem a jednotlivými,
mnohdy těžko pochopitelnými vládními opatřeními.
Přeji vám všem pevné zdraví!
Josef Bitnar, starosta

* Za budovou městského úřadu probíhá oprava poruchy
splaškové kanalizace. Při té příležitosti pracovníci technických
služeb renovují v tomto místě i kanalizaci dešťovou. O pár
metrů dál, kolem kostela sv. Vavřince, provádí stavební firma
pokládku drenáží a odvedení vody z dešťových svodů kostela.
V tomto případě se jedná o stavbu v režii majitele objektu,
kterým je Římskokatolická církev. Na nově vybudovanou
dešťovou kanalizaci bude možné v budoucnu napojit odtok
dešťových vod i ze zpevněných ploch za budovou úřadu.
*Na webu města připravujeme novou rubriku „stavební akce“,
ve které vám představíme připravované akce a průběžně
budeme podávat informace o tom, jak práce na nich pokračují.
Můžete se těšit například na zprávy o stezce od koupaliště ke
skalám, o studii rekonstrukce „ubytovny“ v autokempu, o
nových parcelách pro výstavbu rodinných domů na Kamenci a
v ulici Za Školou, atd.
* V minulých dnech ukončila firma Teplické skály s.r.o.
letošní turistickou sezónu postupným uzavřením Infocentra ve
městě a pokladny u skal. V příštím týdnu proběhne společná
prohlídka okruhu skalním městem za účasti zástupce SCHKO.
Stávající nájemní smlouva končí s koncem letošního roku a od
1. 1. 2021 se provozovatelem skal i Infocentra stane po

Zpravodaj města Teplice nad Metují

TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY ● TEPLICKÉ OZVĚNY

Letem školkovým světem

Vlčí rokle

Příchod podzimu tradičně oslavujeme v říjnu Podzimní
slavností. V letech minulých výstavkou dětmi přineseného
ovoce a zeleniny, které jsme pak zpracovali na různé saláty,
záviny a koláče. To jsme letos v rámci opatření nemohli. I tak
jsme si den výborně užili. Mladší Medvídci se věnovali
výrobě draků. Dva velcí draci z přírodnin hlídají nástěnku na
chodbě k 1. třídě, třetí krásný světle zelený drak visí na stromě
na zahradě. Ve třídě Soviček se děti rozdělily do 3 skupinek a
každá skupinka z kusu silné větve (kterou jsme společnými
silami pilkami postupně rozřezali na 3 kusy při vycházkách do
lesa) a přírodnin vytvářela skřítka Podzimníčka, kterému
vymyslela i jméno. Skřítci Šišák, Kaštánek a Kulíšek nám
zdobí mezipatro na schodišti.

Tento měsíc byly zahájeny práce na úpravě komunikace
v Teplických skalách směrem do Vlčí rokle.

Jedná se o úsek od pokladny až po rozcestí pod Ozvěnou.
Práce budou probíhat ještě v jarních měsících příštího roku
tak, aby do hlavní turistické sezony byly dokončeny. Cesta
bude z velké části dlážděna z pískovcových bloků,
v některých částech komunikace bude provedeno vyspravení
kamennou drtí. V letošním roce vypsalo Město výběrové
řízení na dodavatele stavby, ale protože nabídkové ceny
uchazečů byly neúměrně vysoké, bylo rozhodnuto o provedení
prací ve vlastní režii. Jedná se o zemní práce, materiál,
dopravu, terénní a dokončovací práce. Pouze dláždění provádí
broumovská firma. Náklady na realizaci celého díla budou
tímto způsobem provedení sníženy zhruba na polovinu cen,
které firmy předložily do výběrového řízení.

K další školkové tradici patří oslava svátku sv. Martina
11.listopadu. Tentokrát program proběhl v dopoledních
hodinách. Děti z obou tříd si vyrobily hlavy koní. Mladší děti
vytvořily hřívu z proužků barevného papíru, starší děti ji
vázaly z proužků vlny, na níž si procvičovaly vázání uzlíků.
V rámci vycházky jsme se pak parkem vydali po stopách
podkov koně sv. Martina na Cestu za světýlkem. U
jednotlivých obrazů ze života sv. Martina jsme si stručně
vyprávěli o jeho životě a o Martinově dobrém skutku –
rozdělení o plášť s chudákem jsme si zazpívali písničku.
Podkovičky nás dovedly zpět na naši zahradu, kde v altánku
svítila svíčka a skrývala se listina s poselstvím sv. Martina a
také krabička s čokoládovými mincemi.
Před námi je svátek sv. Mikuláše. Jaký bude ten letošní?

Kino - plynofikace
V místním kině probíhá přestavba původní kotelny na pevná
paliva na plynovou. Součástí těchto prací je přívod plynu,
instalace dvou kondenzačních kotlů včetně odkouření,
vytvoření samostatných topných okruhů s vlastní regulací,
montáž nových zdrojů tepla do kinosálu a elektroinstalace
v kotelně. Výsledkem přestavby bude kontinuální temperování
celé budovy. Tím bude zvýšen komfort a pohoda nejen pro
uživatele všech prostor kina, ale i pro obsluhu nové kotelny.
Zlepší se technický stav stavebních konstrukcí, které místy
vykazují zvýšenou vlhkost, a v neposlední řadě dojde ke
zlepšení ovzduší v centru města, které provozem kotelny na
pevná paliva bylo v minulosti neúměrně zatěžováno. Zkušební
provoz nového díla bude zahájen v průběhu prosince 2020.
Město vypsalo výběrové řízení na dodavatele prací letos v
červenci, oslovilo čtyři místní firmy, ale žádná z poptávaných
neprojevila zájem. Z dalšího kola výběru, které proběhlo v
říjnu, byl vybrán dodavatel z Trutnova. Ten započal s pracemi
okamžitě po uzavření smlouvy o dílo a přislíbil zahájení
zkušebního provozu nové kotelny v průběhu prosince 2020.

Helena Šikutová

Serpentiny do Chvalče
Dobrou zprávou pro motoristy cestující v zimě do Trutnova je,
že se podařilo konečně po několika letech dojednat se Správou
a údržbou silnic (SÚS) Královéhradeckého kraje režim údržby
serpentin mezi obcemi Adršpach a Chvaleč. Díky vstřícnosti
současného hejtmana pana Mgr. M. Červíčka a díky aktivitě
místostarosty obce Adršpach pana M. Jirmanna, byla se SÚS
dohodnuta pravidla, za kterých bude uvedený úsek po dobu
celé zimy pro motoristy sjízdný.
Komunikace číslo 30110 bude pravidelně udržována
pluhováním (ne posypem). Nemělo by proto docházet
k uzavření této cesty na dlouhé zimní týdny tak, jak jsme tomu
byli v posledních letech zvyklí. Pokud napadne čerstvý sníh,
úsek bude na nezbytnou dobu potřebnou pro vypluhování
uzavřen závorami, a po dokončení údržby bude neprodleně
otevřen pro veřejnost. Také v případně extrémních podmínek
(mrznoucí mrholení, náledí…) bude úsek na nutnou dobu
uzavřen. Aktuální informaci o průjezdnosti úseku dle sdělení
SÚS najdeme na webových stránkách www.dopravniinfo.cz

Ing. Radek Myška, místostarosta

Spolupráce s firmou Continental stále pokračuje
I přes nepříznivou situaci v oblasti automobilového
průmyslu, kterou nepříjemně zasahuje pandemie Covid-19
stále pokračuje naše spolupráce s firmou Continental
Adršpach. V září opět navštívil naši školu ředitel firmy pan
Rainer Kehnscherper, aby předal škole již druhou 3D tiskárnu
a podpořil tak technické vzdělávání v našem regionu a zájem
o techniku u dnešní mládeže obecně. Jsme velmi rádi, že
máme tak silného partnera, který nám pomáhá v našem
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snažení popularizovat technické vzdělávání a umožňovat
žákům pracovat již na úrovní základní školy s nemodernějšími
technologiemi. Při milém setkání s panem ředitelem a
dalšími zaměstnanci firmy Continental jsme diskutovali
možnosti další spolupráce do budoucna. Shodli jsme se na
tom, že zvyšovat zájem u dětí o technické vzdělávání a
řemeslo je klíčovým prvkem nejen pro oblast průmyslu, ale i
pro dobré uplatnění mládeže na pracovním trhu. Celé setkání
se neslo ve velmi přátelském duchu, a jak jsme se shodli se
všemi účastníky, že není nutné vždy cílit výhradně na finanční
aspekt spolupráce, důležitá je také osobní rovina a vzájemné
sdílení vizí a nápadů. Takových nápadů, jak zvýšit úroveň
vzdělávání v našem regionu je mnoho, zato je nedostatek
jedinců, kteří by se na tom chtěli aktivně podílet, proto mé
velké poděkování patří také panu řediteli Radimu Válkymu za
jeho neutuchající snahu a vytrvalost přinášet nejen do naší
školy v Teplicích, ale do celého našeho regionu, nové
technologie a nové možnosti výuky pro naše žáky.

Pro koho jsou naše služby určeny?
Občanská poradna je určena lidem, kteří se ocitli v tíživé
životní situaci nebo jsou takovou situací ohroženi. Služba je
určena těm, kteří si nemohou z problémů pomoci sami
například z důvodu vysokého věku, zdravotních problémů,
nedostatku financí, znalostí nebo dovedností apod.
Poradenství je bezplatné a může se týkat oddlužení, problémů
v rodině, v zaměstnání, s bydlením, reklamací, sociálních
dávek a také trestných činů.

S jakými situacemi se při pomoci obětem trestných
činů nejčastěji setkáváme a s čím vám můžeme
pomoci?
Spektrum situací je opravdu rozsáhlé. Dá se říci, že co případ,
to jedinečný problém. Oblasti, ve kterých poradenství
poskytujeme, bychom mohli rozdělit do čtyř kategorií, a sice:
vymáhání náhrady škody, pomoc obětem domácího násilí,
trestní řízení a psychická podpora. Naše pomoc je komplexní.
Zahrnuje jak poskytování právních a jiných informací, tak i
poskytnutí psychické podpory a případného doprovodu
k dalším institucím.

Jakou formou jsou služby poskytovány?
Standardně formou osobní konzultace, po telefonu či e-mailu.
V současné době jsme kvůli opatřením proti Covidu-19
zavedli také poradenství formou skypu (termín pro předchozí
domluvě) a také prostřednictvím facebooku.

Občanské poradenské středisko o.p.s. je obecně
prospěšnou společností, což je jedna z forem nevládní
soukromé neziskové organizace. Byla založena v roce 1999.
Organizace má sídlo v Hradci Králové a kontaktní místa
v Náchodě, Jičíně a Kostelci nad Orlicí. Více o nás najdete
zde: http://www.ops.cz/

Tomáš Hamberger

Ry c hlý ko nta kt p ro po mo c o bět e m tre st ný c h
čin ů: tel: +4 2 0 7 3 4 3 7 0 9 6 0 ,
e- ma il: o p na c ho d @o p s. cz, FB : O b ča n s ká
po ra dna O n li ne
Pro v o z ní do ba : Po 9 :0 0 – 1 2 :0 0 a 1 2 : 3 0 - 1 8 :0 0
Út, S T 9 :0 0 - 1 2 :0 0 a 1 2 :3 0 - 1 5 :0 0 , Č t 9 :0 0 1 2 :0 0 a 1 2 :3 0 - 1 7 :0 0
Ad re sa : O bča ns ká po ra dna Ná c ho d, Wey ro v a 3 ,
5 4 7 0 1 Ná c ho d

POMÁHÁME OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ
Stali jste se Vy nebo někdo z vašeho okolí obětí trestného
činu? Potřebujete informace o vašich právech, o průběhu
trestního řízení či jen psychickou podporu? Od toho jsme
tu my! Občanská poradna v Náchodě je vám plně
k dispozici. Najdete nás na adrese Weyrova 3, přímo
v rohu Masarykova náměstí.

Milí spoluobčané,
s novým vydáním Vašeho zpravodaje se již nacházíme v čase
adventním a začínáme odpočítávat dny zbývající do času
vánočního a také do nového roku.
Na prvním místě Vám chceme vyslovit velké poděkování za
Vaše milé pozornosti a vzkazy, které do našich nemocnic stále
zasíláte, neboť jsou pro nás zdravotníky velkou podporou a
radostí v této pro nás velmi náročné době. Celkový počet
hospitalizovaných pacientů s Covid-19 klesá, ale vyhráno
zdaleka nemáme. Zejména péče o pacienty v těžkých stavech
zatím příliš neubývá.
Situace je velmi náročná a s ohledem na délku také
vyčerpávající nejen pro nás zdravotníky, ale také pro všechny
ostatní. Všichni víme, že na naše zdraví má vliv celá řada
faktorů, některé můžeme ovlivnit více, některé méně, ale
určitě už jen snahou o větší porozumění a vzájemnou toleranci
si můžeme zpříjemnit vánoční čas, který již klepe na dveře.

Vstup do Občanské poradny v Náchodě
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Opusťme strach, ale vybudujme si respekt vůči původci
epidemie. Najděme rovnováhu mezi osobní svobodou na
jedné straně a ochranou zranitelných lidí mezi námi na straně
druhé. Vedle zdraví druhých nezapomínejme ani na to své.
Nemějme obavy navštívit lékaře nebo nemocnici při
jakémkoliv podezření ohledně změny našeho zdravotního
stavu. Nepodceňujme příznaky. Vedle akutní péče držíme
zachován provoz všech ambulancí a screeningových
programů, a to právě proto, že si uvědomujeme důležitost této
části zdravotní péče.
Ještě jednou Vám děkujeme za Vaši přízeň a přejeme Vám
klidné a radostné svátky vánoční a do nového roku hlavně
pevné zdraví a mnoho chvil, které budou naplněny pohodou a
úsměvem. Budeme tu pro Vás i nadále.
Vaši zdravotníci 

zaujímá rozlohu bývalého okresu Náchod a částečně zasahuje
do okresu Trutnov v oblasti Jestřebích hor. Název vychází
z historie, kdy tudy procházela důležitá obchodní stezka
spojující Prahu s polským Kladskem.
Kladské pomezí, o.p.s., Němcové 2020, 547 01 Náchod,
www.kladskepomezi.cz, tel.: 491 405 185
Markéta Venclová, ředitelka, e-mail:
marketa.venclova@kladskepomezi.cz, tel.: 602 190 198

Omezení ordinační doby MUDr. Ladislava Záveského
Ve dnech 13. až 15. 1. 2021 (středa až pátek) nebudou
v provozu naše ordinace.

V případě akutního zdravotního problému navštivte
odpovídající ambulanci v nemocnici.
Omezení ordinační doby také naleznete na
www.venkovskylekar.cz

Užijte si zimní sezónu
v Kladském pomezí

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TEPLICE NAD METUJÍ
PROVOZ KNIHOVNY OD PONDĚLÍ 23. 11. 2020
Po dobu trvání 4. stupně rizika podle systému PES pro provoz
knihoven platí následující opatření: Pouze výdej předem
objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní
okénko.
To znamená, že vám, milí čtenáři můžeme knihy vyměnit po
předchozí domluvě, v našem případě přes výdejní dveře :-).
Pokud budete chtít vrátit knihy a půjčit si nové, volejte nebo
pište a my vám požadované knihy nachystáme k vyzvednutí.
V tomto režimu bude knihovna pro vracení a vyzvedávání
předem připravených knih otevřena v pondělí od 9.00 do
15.00 hodin a ve středu od 9.00 do 17.00 hodin.
Telefon: 730 875 911, e-mail: knihovna@teplicenadmetuji.cz
V případě dalšího zlepšení situace s onemocněním Covid-19 a
posunu do 3. stupně rizika podle PES, bude knihovna moci
otevřít v téměř normálním režimu. O změnách vás budeme
informovat.

Zima se blíží a společně s ní také
období zimních radovánek a sportů.
Doufejme, že ta letošní bude na
sněhovou pokrývku bohatší než ta
loňská, protože rozmanitý reliéf krajiny
Kladského pomezí má co nabídnout i
v této roční době. A pokud ne,
k sousedům do Orlických hor a
Krkonoš naštěstí není daleko.
V případě příznivého počasí je však
Kladské pomezí doslova rájem běžkařů.
Najdete tu více než 300 km upravovaných tratí, pro které je
charakteristické pozvolné stoupání, mírné sjezdy a pohádkové
výhledy do kraje. Nejvýše položené tratě najdete v okolí
Janoviček, v Jestřebích horách a v okolí Machova. Z Machova
se můžete vydat také na trasy na polské straně hranice, ve
Stolových horách v okolí Karlówa. Naopak nejníže položená
trasa vede z České Skalice do malebného Babiččina údolí a je
udržována pouze za opravdu dobrých sněhových podmínek.
Pokud si rádi užíváte pohledy na zajímavé scenerie, je pro vás
jako stvořený okruh, který prochází pod Adršpašskými
skalami.
Příznivci bílé stopy se v letošní sezóně mohou těšit i na
několik nově upravovaných tratí. Jednou z nich je trasa
vedoucí na Hvězdu a dále k Božanovskému Špičáku. Další
najdete v Jestřebích horách. Začíná u vleku v Radvanicích,
navazuje na hřebenovou trasu a pokračuje přes Paseky až na
Žaltman. Běžkařům na míru byl vytvořen web
www.ski.kladskepomezi.cz, na kterém naleznete přehledný
seznam tratí v jednotlivých oblastech Kladského pomezí.
Hned úvodní strana prozradí, kolik tras je aktuálně sjízdných.
Přečíst si tu můžete i aktuality týkající se údržby, která je
v jednotlivých oblastech zajišťována mnoha nadšenci a
dobrovolníky. Úprava tratí v Kladském pomezí je finančně
podpořena také dotací Královéhradeckého kraje.

VÝBĚR Z KNIŽNÍCH NOVINEK
Vlastimil Vondruška – KŘIŠŤÁLOVÝ KLÍČ.
JARMAREČNÍK
Dědicové Ignáce Heřmana přijdou o Falknovskou huť, kterou
získá Leopoldova bývalá snoubenka Hildegarda, jejímž
hlavním cílem je pomstít se rodu Heřmanů. Ignácovi vnuci tak
musí čelit nejen jejím intrikám, ale i hospodářským potížím,
které s sebou nese nový styl manufakturního podnikání.
Tradiční obchod nahrazují dravé obchodní kompanie. To
samozřejmě přinese rodu Heřmanů nové problémy a
konflikty. Klid není ani v zemi, neboť císař Karel nemá
mužského dědice a rodu, který po staletí vládl ve střední
Evropě, hrozí ztráta moci.
Halina Pawlowská – ZÁŽITKY Z KARANTÉNY
I když se svět do pekel řítí, tak lze pořád šťastně žíti! Co si
počala Halina Pawlowská, když ji koronavirová karanténa na
tři měsíce uvěznila v jedné domácnosti s dcerou, zetěm,
vnukem, přítelem, tchyní, synem, sestřenicí a dvěma psy?
Začala si vést deník o tom, jak bez úhony přežít i situace,
které jsou na zabití!
Evžen Boček – ARISTOKRATKA U KRÁLOVSKÉHO
DVORA
Již v pátém dílu ze série mimořádně úspěšných
humoristických románů o poslední aristokratce mimo jiné
dojde k následujícím událostem: Marie Kostková se rozzuří na

Kladské pomezí je obecně prospěšná společnost, jejímž cílem
je šetrný rozvoj cestovního ruchu. Jejím zakladatelem je Svaz
cestovního ruchu Kladské pomezí, který sdružuje více než 40
měst, obcí a soukromých subjektů.
Kladské pomezí je taktéž oficiální název turistické oblasti
v severovýchodních Čechách při hranici s Polskem, která
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však ódou nejen na tento kout, ale i na celé Policko, jehož jsou
obě vesnice součástí. V knize nahlédneme na tuto lokalitu z
mnoha pohledů - například poznáme správní i historický
vývoj Pěkova i Honů, který byl v mnohém odlišný, dále
přírodní poměry a zajímavosti, lidovou architekturu, památky,
řemesla, zemědělství, místní spolky, zajímavé osobnosti
minulosti obcí, specifika života na česko-německém
jazykovém
pomezí,
pomístní názvy,... - prostě
všechno, co s popisovaným
územím souvisí a podařilo
se to autorskému kolektivu
vypátrat.
Na díle spolupracovaly více
než dvě desítky autorů a
institucí,
materiály
a
fotografie nám zapůjčili
mnozí současní i bývalí
obyvatelé obcí. Díky tomu
vznikla
plnobarevná
publikace velkého formátu s
rozsahem přes 250 stran, plná unikátních textů, historických
snímků, ilustrací, současných fotografií i reprodukcí
dokumentů. Součástí knihy budou dvě vložené oboustranné
mapy katastrů a zastavěných částí obou obcí i datové DVD s
informacemi o jednotlivých nemovitostech (vždy text,
historické i současné snímky). Publikace tematicky i graficky
navazuje na už dříve vydané monografie o obcích Žďár nad
Metují (2009) a Hlavňov (2016).
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci nelze nyní
zorganizovat veřejné představení knihy. Ta bude v prodeji
přibližně od 15. prosince v Turistickém a informačním centru
Pellyho domy. Věříme, že dílo mnohým místním pod letošním
vánočním stromečkem udělá radost.

Maxe Launa, zorganizuje výpravu do Nizozemského
království, dostane briliantové šperky nesmírné hodnoty,
objeví v sobě vášeň pro nakupování, v doprovodu své matky a
paní Tiché odletí do Haagu, kde se setká s královnou Beatrix,
omylem navštíví obchod s marihuanou, zažije oslnivý úspěch
na recepci v královském paláci a potká sympatického muže...
Jonas Jonasson – SLADKÁ POMSTA
Spoře oděný Masaj v centru Stockholmu, kde mrzne, až praští.
Geniální podnikatel prodávající pomstu na klíč. Pár toužící po
odplatě. A ten, kterému se chtějí všichni pomstít. Kdo se ještě
zamotá do zběsilého víru událostí a jakou roli bude hrát
dvojice obrazů nejasné ceny? Jde o skutečná díla, či o
padělky? A co s tím má společného papež? Začíná
nepředvídatelná jízda napříč kontinenty a světem umění od
autora Stoletého staříka, která vám nedá vydechnout.
Lars Kepler – ZRCADLOVÝ MUŽ
Mladá dívka zmizí cestou ze školy. O pět let později se její
tělo objeví na hřišti v centru Stockholmu. Díky bezpečnostním
kamerám se Joonovi Linnovi podaří najít očitého svědka,
jenže se ukáže, že jde o psychicky nemocného muže. Z toho,
co viděl, si vůbec nic nepamatuje. Joona se proto spojí s
hypnotizérem. Pomůže mu odhalit pravdu?
Marie Lacrosse – VINAŘSTVÍ. V BOUŘLIVÝCH
ČASECH
Weissenburg v Alsasku v roce 1870: Mladá Irene, sirotek,
přichází do sídla bohatého obchodníka s vínem Wilhelma
Gerbana jako služebná. Jeho syn Franz věří v ideály
francouzské revoluce, pro které jeho otec nemá pochopení.
Když Irene potká Franze, oba se vášnivě zamilují. Brání jim
však nejen třídní překážky, ale i rodinné intriky. V Evropě se
také objevují černé mraky: vypukne válka. Dva mladí lidé
bojují o své štěstí. První díl nové rodinné ságy.
Frederick Forsyth – LIŠKA
Bývalého britského tajného agenta Adriana Westona vzbudí
uprostřed noci telefonát. Do počítačových databází Pentagonu
a CIA se dostal hacker. Zdánlivě neproniknutelné firewally
překonal neznámý nepřítel nazvaný "Liška". Ještě
překvapivější je zjištění, že čin spáchal britský mladík Luke.
Zdá se, že vydání do Spojených států ho nemine, dokud
Weston nedostane jiný nápad: Jestliže se Liška dokáže
nabourat ke spojencům, co může udělat nepřátelům?
Marlena de Blasi – ANTONIA A JEJÍ DCERY
Antonia a její dcery je silný román, který se dotkne všech
vašich smyslů. Tentokrát vás autorka zavede na rodinnou
farmu v srdci žhavé Itálie. Seznámí vás s temperamentní
Antonií, pozoruhodnou ženou dohlížející na pořádek a chod
domácnosti, ve které bydlí čtyři generace nebojácných a
houževnatých toskánských žen.

Mgr. Michal Bureš, vedoucí autorského kolektivu a editor knihy

Milí čtenáři, toto je jen malá ochutnávka z nových knih,
které pro vás stále nakupujeme. Všechny nové knihy,
které nakoupíme si můžete prohlédnout na našich
webových stránkách a po každém nákupu novinky
zveřejňujeme na Facebooku knihovny.
www.teplicenadmetuji.knihovna.cz/novinky/nove-knihy
FB: @knihovnateplicenm

TEPLICKÉ OZVĚNY * Vydává Město Teplice nad Metují,
územní samosprávní celek (IČO: 00273139) nákladem 600
výtisků. Kontakt: ozveny@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 24. 11. 2020

Věra Prokopová, Marie Jirmannová

Rozsáhlá publikace o obcích Pěkov a Hony
Po více než čtyřech letech práce je nyní v tiskárně kniha
„Pěkov a Hony – údolí mezi Ostašem a Pasy“. Dílo se věnuje
oběma jmenovaným obcím, jejich historii i současnosti. Je
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slunce. Nastanou-li vánice, po pás vysoký sněhový příkrov po
celé krajině, již pouhé prošlapávání cesty do lesa je
namáhavým výkonem.
I když letošní zima byla mírnější, bylo nutně dobře pečovat
o veškerá krmná zařízení velmi intenzivně, jedná se o osmnáct
středně velkých krmelců a oborohů a další množství zásypů a
zaječích krmelců. Zvěř měla stále k dispozici dostatečnou
zásobu sena, jetele i zrnin, kaštanů, jeřabin a ostatního krmiva.
Krmiva si myslivecké sdružení vypěstovalo na svých
pozemcích a dostalo odměnou za brigádnickou pomoc při
zemědělských pracích. Již na první zimní založení do krmelců
padlo 30 q sena a jetelovin 5 q zrnin, 3 q ostatních krmiv.
Vydatnou pomocí při rozvozu krmiv do krmelců byly
dopravní prostředky statku Teplice i tírny lnu. V letních
měsících opět myslivci oplátkou pomohou při zemědělských
pracích.
Krmení a péče o zvěř je hlavním úkolem pro každého
myslivce v zimních měsících. Dále je nutnost věnovat
pozornost zdravotnímu stavu a početnímu stavu zvěře pro
stanovení zásahu a plánu odstřelu v letních měsících. Vždyť
stopy na sněhu jsou hotovou čítankou pohybu a druhu zvěře
po revíru sdružení. Musíme likvidovat škodnou v revíru, které
je dost. V prvních dnech zimních měsíců bylo uloveno 8 lišek,
3 kuny skalní a velké množství ostatní škodné. Práce
teplických myslivců je v zimě opravdu namáhavá a každý této
práci věnuje mnoho svého osobního volna, ale každý dobře
chápe, že v úzkém styku s přírodou dobře plní své poslání –
ochránce přírody.

Deska na sloupku u pramene sv. Antonína
„Děkujeme“ vandalům za zničení plastiky sv. Antonína v
sloupku u pramene za koupalištěm. Za 2 roky by bývala
slavila 100 let vzniku.
František Kostelecký a Zaměstnanci Technických služeb Teplice n.M.

Petr Metelka, předseda MS

Napsali o nás - myslivost roku 1984

Dobrá zpráva pro všechny hráče!
Již několik let Městská knihovna nabízí k vypůjčení kromě
knih i společenské hry. Jejich nabídku postupně rozšiřujeme.
Nyní jsme dokoupili dalších 16 nových her od společnosti
Mindok. To znamená, že si u nás můžete vybírat z 65 her
různého zaměření, rozdílných obtížností, pro hráče
různého věku i počtu. Nabídku doplňuje několik druhů
puzzle a domina. Věříme, že naše hry zabaví vás i vaše děti za
dlouhých zimních večerů. Vždyť kdo si hraje, nezlobí!
Celou nabídku her k vypůjčení a pravidla pro jejich půjčování
najdete na webových stránkách knihovny:
www.teplicenadmetuji.knihovna.cz/spolecenske-hry
Po dobu trvání 4. stupně rizika podle protiepidemické
tabulky PES vám můžeme hry, stejně jako knihy půjčit
pouze po vaší předchozí objednávce přes výdejní okénko
(v našem případě dveře:-))
Tel.: 730 875 911, e-mail: knihovna@teplicenadmetuji.cz

O teplických myslivcích (přepis článku)
Zimní měsíce přinesou vždy pro členy mysliveckého sdruženi
Teplice nad Metují zvýšený nápor prací, kde pouhou odměnou
je dar přírody, krásný pohled na zasněžené lesy a skály v jasu
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