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"NE BŘIDLIČNÉMU PLYNU"
Tiskové prohlášení
Petičního výboru Petice proti průzkumu těžby, a
proti těžbě břidlicových plynů
Na základě zvětšujícího se tlaku ze strany veřejnosti,
pramenícího z obav o hrozící poškození životního
prostředí, zejména zdrojů pitné vody a dochovaného
rázu krajiny, následkem průzkumu těžby, či vlastní
těžbou břidlicových plynů v regionech Trutnovska,
Náchodska a Broumovska, byl dnešního dne (tj. 9. 2.
2012) ustanoven petiční výbor zaměřený právě na
uspořádání petice proti průzkumu těžby, a proti vlastní
těžbě břidlicových plynů v uvedeném území.
Petiční výbor se na svém ustavujícím zasedání shodl na
textu petice a na jejím rychlém předání veřejnosti, aby
se občané mohli co možná nejdříve vyjádřit svým
podpisem k této problematice. Petiční výbor dále určil
Bc. Jiřího Škopa jako osobu oprávněnou jednat jménem
petičního výboru s orgány státní správy a dalšími
subjekty.
Ustavující členové petičního výboru se shodli na tom, že
se s textem petice obrátí nyní na svazky obcí a místní
akční skupiny v dotčeném území s prosbou o brzké
zpřístupnění petice občanům.
Za petiční výbor, Bc. Jiří Škop, v. r.

Podpisové petiční archy jsou připraveny k
podpisu v budově radnice a v Informačním
centru Teplických skal, Horní č.p.13 - naproti
kinu.

**********************************
Ordinace praktického lékaře pro dospělé
Teplice nad Metují
Nová ordinace je zřízena v bývalé ordinaci gynekologie v
budově mateřské školy vedle dětské ordinace - č.p.25.
Službu již od 1.2.2012 v Teplicích n.M. vykonává
MUDr.Michal Varchola, *(atestace viz níže), který mimo
"naše" ordinační hodiny pracuje se svou manželkou v
Meziměstí, kde Vás také rádi ošetří.
Vyzýváme všechny ty, kteří mají zájem využívat služby nové
ordinace, aby se registrovali i bez zdravotních obtíží
v provozní době teplické ordinace, případně i v ordinaci v
Meziměstí, nebo se domluvili s MUDr.Varcholou na tel.491
582 394, 733 662 810.
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*) lékař - MUDr.Michal Varchola - všeobecné lékařství I. a
II. stupně, interní lékařství, urgentní medicína a medicína
katastrof
*) sestry - Šlechtová Monika, Hartmanová Renata
Provozní doba - Teplice n.Met.
pondělí 12:00 - 17:00
středa
07:00 - 13:00
pátek
07:00 - 13:00
Provozní doba - Meziměstí
pondělí
07:00 - 13:00 • 14:00 - 18:00
úterý
07:00 - 13:00
středa
07:00 - 13:00
čtvrtek
07:00 - 13:00
pátek
07:00 - 13:00

**********************************
Zápis prvňáčků
Ve středu 8. února proběhl na naší škole zápis dětí do 1.
ročníku pro školní rok 2012/2013.
Tentokrát zápis probíhal netradičně. Děti za doprovodu
pohádkových postav chodily po třídách, kde plnily různé
úkoly. Na závěr jejich putování získaly klíček od „pokladu“.
Zápisu se zúčastnilo 31 dětí. Někteří rodiče se rozhodli u
svých dětí pro odklad školní docházky. Všem našim
budoucím prvňáčkům přejeme hodně radosti a úspěchů při
školní práci a s jejich rodiči se těšíme na dobrou spolupráci.
Za ZŠ Mgr.Libuše Hažmuková

2
Základní škola a Mateřská škola, Teplice nad Metují
Rooseveltova 106
549 57 Teplice nad Metují
tel.: 491581200, 491581194
e-mail: zs.teplice@worldonline.cz
MŠ: 491581192,734231214 ms@teplicenm.com
Ředitel školy vyhlašuje
po dohodě se zřizovatelem a v souladu s § 34 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
a jiném vzdělávání

ZÁPIS dětí do mateřské školy
na školní rok 2012 - 2013
místo pro podávání žádosti: Mateřská škola Teplice nad Met.
termín:od 2. dubna 2012 do 30.dubna 2012
doba pro podání žádosti: denně od 7:30 do 8:30 a odpoledne
od 12:30 do 15:30
Žádost lze podat i mimo uvedenou dobu po dohodě s ved. MŠ
Podrobnější informace o docházce dětí do MŠ podá Edita
Možná, vedoucí učitelka MŠ.
Telefon: 491581192, 734231214 e-mail: ms@teplicenm.com
Mgr Radim Války

ASPV při TJ Slavoj a Město Teplice nad
Metují pořádají
Dne 11. března 2012 od 14 hodin
Pension Rybárna

DĚTSKÝ KARNEVAL
Loutkové divadlo Broumov
Soutěž masek
Bohatá tombola
Disco hudba
Občerstvení zajištěno
Vstupné: děti zdarma, dospělí 30,- Kč
Divadelní soubor J. K. Tyl Meziměstí
uvádí v kině v Teplicích nad Metují
divadelní představení A. Procházky

KLÍČE NA NEDĚLI
Píše se rok 1980. Na hradě je s. Husák, bony jsou za pět a do
Jugošky se podívá jen pár vyvolených. Průměrná mzda je 2656 Kč,
pomeranče jsou k dostání jen o Vánocích, na barevnou televizi se
stojí dva dny fronta, každá schůze začíná budovatelskou písní
pionýrů, američtí imperialisté nás neustále ohrožují a v práci se
popíjí nejen na MDŽ...
A právě v této době se odehrává děj komedie. Profesor ekonomie,
nespokojený se státní ekonomikou a jeho žena, neuplatněná
doktorka, se sejdou s kamarády. Malířem, který nemá rád svoji
práci, a jeho ženou, kterou prý nikdo nechápe. Občasné rozptýlení
v nudné šedi socialistického rodinného života jim přináší společná
pijatika. Ale při jedné z nich se to malinko nepovede. Tak trochu si
se vzájemně „půjčí“. Na víkend si prohodí manželky. Ale pokud má
právě o víkendu přijít tchyně na oběd, či valutová tetička z ciziny,
tak se to“půjčení“ může řádně zvrtnout...

PÁTEK 16. března 2012 od 19:00 hodin
Vstupné: v předprodeji 80,-Kč
na místě 100,-Kč
Předprodej je od 1. března 2012 v Infocentru v Teplicích
nad Metují.
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Domov Dolní Zámek Teplice nad Metují
Vás srdečně zve na
Velikonoční výstavu prací klientů

plnila jako třetí disciplinu určování grafických značek.
Soutěže se účastnilo 34 hlídek.

28. března 2012 9:00 – 11:00, 13:00 – 16:00
29. března 2012 9:00 – 11:00, 13:00 – 16:00
Divadelní soubor Mladá scéna Ústí nad Labem
uvádí v kině v Teplicích nad Metují
pohádku

O SLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU
A VĚTRNÍKU
Na motivy klasické pohádky Boženy Němcové napsala
Kristina Herzinová
Pohádka, která původně vzešla z pera Boženy Němcové je
další perlou naší dramaturgie, která vybírá pro děti to
nejlepší z pokladů české tvorby. Pro dnešní děti a jejich
rodiče se tato pohádka stala, díky kouzelníka filmového
plátna – Václava Vorlíčka, hvězdou, která zazářila poprvé
v roce 1978 a od té doby se stala pohádka Princ a Večernice
stálicí, která nikdy neuhasne.
Divadelní tvorba se nesmí snížit a být pouze zrcadlem
filmových děl a proto i naše pohádka je trošku odlišná.
ČTVRTEK 29. března 2012 v 10:15 hodin
Vstupné: 35,-Kč
*************************************************

Na prvních místech se umístili: v mladších žácích SDH
Nahořany, starší žáci SDH Žernov, dorostenci SDH Stolín.
Pořádající SDH Teplice n.Met. se umístilo na 7. místě ve
starších a na 8. místě v mladších žácích.
Závěrem bych chtěl poděkovat sponzorům této soutěže,
jmenovitě Městu Teplice nad Metují a firmám Kvíčerovská
pekárna, Pensionu Čtyřlístek, Papírnictví Kohlovi,
Infocentrum Teplice nad Metují, Hašpl a Z-trade.
Za SDH Teplice nad Metují Jiří Habart ml

Závody na lyžích – SKI AREÁL KAMENEC
Máme za sebou druhý závod, tentokrát ve velmi mrazivém
počasí. O to více si cením práce obětavých 30 ti pořadatelů,
kteří vytvořili výborné podmínky pro konání závodu v obřím
slalomu o Cenu Teplických skal.

Hasičský trojboj mládeže
Dne 21.1. 2012 se v broumovské sportovní hale na Spořilově
uskutečnila hasičská soutěž pro děti z okresu Náchod. Soutěž
byla pořádaná SDH Teplice nad Metují ve spolupráci s OSH
Náchod. Hasičská mládež soutěžila ve třech disciplínách,
spojování půl spojek, uzlová štafeta, písemné testy pro
kategorie starších žáků a dorost, kategorie mladších žáků
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Přesto, že mrazivé počasí – v 8:00 hodin ještě -18°C, odradilo
několik závodníků (přihlášeno 104), zúčastnilo se závodu 62
závodníků. Všechny závodníky za jejich výkony obdivuji a
vítězům blahopřeji. Významně pomohlo možnost využít tepla
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lyžařské chaty a také stanu pana Hotárka s plynovým
topením, kde se mohli závodníci ohřát. To si pochvalovali i
vedoucí všech zúčastněných oddílů a rodiče.
Ještě jednou všem velké poděkování.
Už se těšíme na další společné setkání při Karnevalu na
lyžích v březnu – termín bude upřesněn.
Závěr patří poděkování sponzorům závodů jimiž jsou: Město
Teplice nad Metují, Redpoint Teplice nad Metují, Granit
Lipnice, Sport Hotárek, Firma Morávek, SKI AREÁL
Kamenec, Continental Adršpach, Elektrocomp Česká Skalice,
Stěnava Teplice nad Metují a Papírnictví Kohl.
Výsledky závodů najdete: http://www.teplicenadmetují.cz
Galerie obrázků ze závodu :
http://www.zonerama.com/Profile/8964
Stanislav Moravec, ředitel závodů

V minulosti však zimní období většinou znamenalo
automaticky stop jakékoliv dopravě přes tento úsek. I když
proběhlo mnoho jednání se zástupci Správy a údržby silnic
(SÚS) na téma „ údržba serpentin“, nikdy se nepodařilo najít
způsob, jak cestu udržovat alespoň částečně průjezdnou.
Hlavními argumenty SÚS proč neudržovat, byla technická
náročnost
a nebezpečnost
pro osádku vozidel
při
vyhrnování a skutečnost, že existuje objízdná trasa přes
Radvanice.
Velmi Příjemným překvapením pro mnohé motoristy je stav
na této komunikaci po celou dobu letošní, na sníh velmi
bohaté zimy.
Díky rozhodnutí
zastupitelstva
obce Adršpach o
financování zimní údržby na tomto úseku, jsou letos po
většinu zimy serpentiny pro veřejnost sjízdné !!!
Výraznou měrou se na velmi dobrém stavu komunikace
podílí pan Tuček, který prohrnování provádí. Patří mu obdiv
za dokonalou a profesionálně pojatou údržbu, díky ní je
možné serpentiny nejen bezpečně projet nahoru i dolů, ale
takřka v celém úseku se normálně potkat a vyhnout
s protijedoucím vozidlem.
Letošní zima ukazuje, že údržba je technicky možná. Úkolem
především místních samospráv proto je, aby prostředky byly
příště poskytnuty ze státních zdrojů a financování převzala
v plné míře SÚS. Místní samosprávou jsou myšleny nejen
obce Adršpach a Teplice , ale samozřejmě také ostatní obce
Broumovska a také obec Chvaleč, které se problematika
také bezprostředně dotýká.
Bez společného tlaku obcí na SÚS, nebude dosaženo
požadovaného efektu.
Kratší a rychlejší spojení našeho a trutnovského regionu za to
stojí . Využívají ho mnozí z nás.
Jménem všech motoristů ještě jednou poděkování Obci
Adršpach a všem, kteří se letos zasloužili o průjezdnost
serpentin během zimy.
Radek Myška

DŘEVORUBEC ROKU
ADRŠPACH 2012
Co jste se jinde nedočetli.

Poděkování
Silniční komunikaci spojující Horní Adršpach a Chvaleč ,
známé „serpentiny“ využívají při svých cestách za prací,
sportem i nákupy mnozí obyvatelé a návštěvníci Adršpachu a
Teplic. Využívají ji také občané Broumovska na straně jedné
a Trutnovska na straně druhé.
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Tento mrazivý den se sešlo asi pět set diváků, o které se
staralo 27 pořadatelů, závodilo 16 dřevorubců kromě místních
zástupci Krkonoš, Orlických hor a Beskyd. Nejvzdálenější
přijel 1300 km až ze Švédska.
Nejdříve si ještě připomeňme alespoň vítěze jednotlivých
kategorií. Jediný kdo vyhrál dvě disciplíny byl místní Jakub
Vajda a to zvedání polene a přesekávání. Kácení vyhrál
celkový vítěz Michal Novák z Bělého, výměnu řetězu pily na
čas vyhrál místní rodák, nyní horal z Beskyd, Aleš Ošťádal a
odvětvování Tepličák, dnes už Poličák Franta Žilák. Škoda
jen čtyř závodníků z Polska, kteří nestihli prezentaci a pro
problémy na cestě přijeli až po zahájení soutěže. Jejich
neúčasti nám bylo velice líto, ale nedalo už se nic dělat.
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Dnes bych chtěl a je mou milou povinností
prostřednictvím Teplických ozvěn poděkovat všem
sponzorům, kteří se jakkoliv podíleli na materiálovém,
technickém a finančním zabezpečení celé akce i všem
ochotným lidem, kteří se podíleli jak na celé soutěži, tak i na
práci před a po akci. Děkuji v prvé řadě zastupitelstvu obce
Adršpach a paní starostce Daně Cahové, městu Teplice nad
Metují a starostovi panu Milanu Brandejsovi, Technickým
službám Adršpach, panu Středovi a Polákovi, Agentuře pro
rozvoj Broumovska za zajištění občerstvení, Husqvarně a
Vojtovi Rakovi, firmě Oregonn – p.Radovan Koleš, firmě
Melichar c.z. pan Tomáš Goder za zpestření programu, firmě
Svoboda za zajištění elektrocentrály, firmě Fiskars, firmě
Continental dále Lesy ČR, LD Print, Agroles, BMK Trutnov,
rodina Krecbachova, Redpoint Teplice n.M., hotel Javor,
Penzion u Bicanů, penzion Podskalí, kovárna u Tří růží,
pizzerie Stella Hronov pan Zháněl, Jirman Jiří Servis
Broumov, Jeřáby Zdeněk Řehák, Topení voda plyn Jaroslav
Urban, Roka Sound, CK Adr Tour – Jana Hlináková,
Autodoprava Jan Jirman, MT střechy s.r.o., Stavební firma
Myška, firma REST, Pila Teplice n.M, s.r.o., Hotel Skalní
město, dále Farma Zdoňov – Bernard Lainka, NWT Michal
Hronek, za poradní slovo a práci rozhodčích Pavel Sauver z
Machova, Jirásek Stanislav a Hošek Petr. Řezbářům, kteří
svým uměním s motorovou pilou posunuli úroveň
doprovodného programu: pan Kužel z Dobré Vody u Hořic –
zvonice, Pavel Tryzna z Vrchlabí – socha dřevorubce, Robert
Musil - obří žába a Martin Kučera – bobr roku.
Zdravotní dozor paní Jaroslava Šubíková a Zuzana
Bornová, členové TJ Jiskra Martin a Jitka Šnajdrovi, Marie a
Eliška Jirmannovy, Hana Balínová, Josef Hátaš, dále rodina
Novákova, obecní hajný Ondra Jirmann, Ota Kapoun, Ivan
Cohla, syn Tomáš a žena Agnieszka, Milan Jirmann, Helena
Sláviková. Také partě dřevorubců kamarádů, kteří sami
soutěžili a pomáhali s přípravou i úklidem po klání
samotném.
Velice si považuji významné pomoci od pana Jiřího Kaura,
autora pamětních plaket a pamětní desky na dřevorubecké
zvonici za nespočet hodin, které tomu věnoval a pana
Radovana Kvapila ze Zdoňova za grafické návrhy plakátů,
triček, vstupenek, atd.
Všem jmenovaným patří velký dík. Podle ohlasů považuji
celou akci za povedenou. Adršpach byl v dobrém světle
skloňován kromě regionální televize a hradeckého rádia i ve
dvanácti denících a časopisech.
Jsem rodilý Tepličák, a proto mám velkou radost ze stávající
a již plánované spolupráce do dalších let z Teplicemi. Mým
přáním je, aby Adršpach a Teplice znali lidé nejen z návštěvy
skal, ale i z jiných společenských, kulturních a sportovních
akcí a Dřevorubec roku chce řadu těchto tradičních akcí
rozšířit. Jsme jediní v republice, kteří pořádají zimního
dřevorubce. Klání, kde se snoubí tvrdost chlapského
soutěžení s krásou adršpašské přírody.
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Ten příští se bude konat dne 19.1.2013, na který vás
srdečně zvu.
Pavel Cohla
*******************************************************

Paní Edita Puczková se s námi podělila o svůj příběh, který se
jí stal před více jak deseti lety.

Babička kaskadér
Psal se rok 1985 a mé embéčko mě vezlo z Brna do Teplic
nad Metují. V Brně slunce a vedro, na první březnové dny pro
mne neskutečné počasí. Z domova jsem před dvěma dny
odjížděla ve sněhu a mrazu nabalená jako pumpa. Dnes jsem
se tedy vracela a vedle mne na předním sedadle trůnil těžký
litinový elektrický panel, který mi darovala má brněnská teta.
Odpoledne se pomalu chýlilo k večeru a já se blížila
k Teplicím. Zdejší stráně byly bílé, na silnici v zapadajícím
slunci místy svítila ledovka. Objížďka mě přinutila sjet
z hlavní cesty a pokračovat do svahu nad parkem. Protože
tamější silnice je velmi úzká, postavili na ni semafor. Když se
rozsvítila zelená, odvážně jsem vyrazila do ledových kolejí,
jen místy vytátých. Cesta se vine přímo nad svahem a má své
zátočiny. Jela jsem sice pomalu, ale skoro na plný plyn,
protože kola se protáčela na ledu. Hlavně nesmím zastavit,
protože bych sjela dolů.
Najednou se však škodověnka jaksi vzepřela, stočila se
doprava, a ačkoli silnici lemoval val ze sněhu a ledu,
nadskočila – a ocitla se přímo na té bílé bariéře.
Auto pomalu sklouzávalo nad prázdný prostor a naklánělo se
předkem dolů. Kdo to říkal, že v posledním momentě se vám
v mysli promítne celý váš život? Můj případ to tedy nebyl.
Hlavou se mi honily úplně jiné myšlenky, mezi nimiž vedla
představa, jak se auto konečně převáží a kutálí se ze stráně
tak dlouho, až narazí na zledovatělý náhon. Tam buď
vybuchne nebo se pod ním prolomí led a já zahučím do
mrazivé vody. Navíc mě popadl strašný vztek, že pár metrů
od domova tak bídně zahynu.
Pak auto sice svůj pomalý posun na valu zastavilo, ale zůstalo
viset celým předkem „nad propastí“. Bylo to jako výjev
z filmu, který by dal jistě filmařům zabrat a ještě by do něj
dosadili kaskadéra. Teď by určitě následoval záběr na
obličeje těch, kteří nakloněné vozidlo uvěznilo, jejich děs,
hrůza, pláč.....Já jsem místo breku bleskově uvažovala, jak
opustím auto dřív, než začne posun pokračovat.
Jasně, že litinový panel na předním sedadle auto pomalu
převáží. Musím zastavit motor, ale jak, když sedím zapřená
do sedadla, abych vyvážila tíhu předku? Zakloněná dozadu
jsem natahovala ruku ke klíčku. Musela se mi prodloužit
aspoň o deset centimetrů, protože se mi to povedlo, aniž bych
se hnula. A teď honem ven, což znamená otevřít dveře,
připravit levou nohu nad prázdný prostor a pravou se odrazit.
To drahoušek škodověnka nevydrží a padne beze mě do
potoka...
Vtom se ze silnice ozval křik: „Co to tam děláte? Okamžitě
vylezte z auta!“ Podpořená strachem jiného člověka jsem
plížila levou ruku k zámku dveří. V duchu jsem si opakovala,
co všechno musím v jednom sledu provést. A pak už to šlo
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jako na drátku: dveře, levá noha ven, pravou odraz a já se
kutálela po sněhu na stráni a ze všech stran mě švihaly větve
keřů. Snažila jsem se odvalit hodně doleva, aby mě auto,
které mě ve válení bude následovat, nesmetlo.
Pán, který na mě křičel a z něhož se vyklubal můj známý, mi
pomáhal nahoru – a ejhle, auto stálo nakloněné nad příkrou
stráň a nejevilo úmysl splnit mé hrozné představy. Mezitím se
u nás s úžasem zastavovali známí, sousedé a přátelé, kteří
nechápali, jak jsem dokázala s autem vyskočit, zaklínit ho
mezi dva ledové balvany a usadit na práh. Hrdě jsem jim
sdělovala, že pouze škodovka je schopná tohoto hrdinského
činu, protože je to má věrná přítelkyně. Já jsem na ni hodná a
omlouvám se jí za každé špatné řazení i jiné problémy, které
jí způsobím, a ona mě má za to ráda.
Jenže jak vrátit auto na silnici?
Traktor nebyl k mání a diváci se báli se jej byť jen dotknout,
aby se přece jen nesvezlo ze stráně. Pak přijel odvážný přítel
se svou škodovkou a opatrně mé autíčko uvázal za blatník.
Jakmile byl provaz upevněn, dostalo se pár odvážlivců na
stráň pod přední kola, pomalu houpali autem, lano se
natahovalo a vůz se zvolna vracel na silnici. Když už stál na
všech čtyřech kolech, lidé mě do něj nahnali, ať nastartuji
motor. Ten okamžitě chytil, zařadila jsem jedničku a rozjela
se do kopce. Zastavit jsem nemohla, a tak jsem své díky
alespoň vyřvávala otevřeným oknem.
Celá příhoda trvala něco přes hodinku. Dojela jsem domů a
tam mi dcera vyčinila, že jedu tak pozdě a že o mne měli
strach. Ještě mírně pobledlá jsem jí vyprávěla, jak jsem visela
s autem nad parkem. Doma mé blekotání však považovali za
nesmysl, protože na autě nebylo ani škrábnutí. Uvěřili mi až
druhý den, kdy si vyslechli vyprávění očitých svědků o
kaskadérských kouscích jejich babičky...
Ještě bych ráda dodala, že stráň nad parkem je hustě porostlá
stromy. Jen v místě, kde jsem parkovala na ledovém valu,
není ani jeden a stráň je holá až k potoku.
Edita Puczková, Teplice nad Metují

PEDIKŮRA -- Janečková Radka
Provozovna: Al. Jiráska 279
ST 8:00-10:00 dále na objednání
Tel. 776 845 516
Zapomeňte na starosti všedního dne a dopřejte svým
nohám luxus, který si zaslouží.

Kupvstupenku.cz
Ke konci minulého roku byl spuštěn rezervační a prodejní portál
Kupvstupenku.cz, který nabízí možnost rezervace vstupenek na
kulturní akce regionu. Pokud byste rádi zašli na divadlo či koncert,
který se koná v našem regionu, stačí se podívat na již zmíněné
stránky, jestli akce má internetový předprodej, vybrat si nějaké
pěkné místo na sezení a provést rezervaci buďto přímo doma, nebo
můžete zajít k nám do informačního centra, kde vám s rezervací rádi
pomůžeme. Rezervace vám pak trvá po dobu tří dní, během nichž si
rezervované vstupenky můžete vyzvednout na některém
z předprodejních míst. Nově tuto službu nabízíme i v Turistickém
informačním centru v Teplicích nad Metují, kde vám rádi
zodpovíme jakékoli další otázky.
Klára Borůvková

Příloha: kup vstupenku
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