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ÚNOR 2010
ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ
číslo 2
Rooseveltova 15  549 57 Teplice nad Metují   (491) 581207, www.teplicenadmetuji.cz/ozveny
Tibet je mj. zemí s nejvyšším pohořím na světě a město
Teplice je pořádáním Mezinárodního horolezeckého
filmového festivalu častým návštěvníkem utlačované země.

Oznámení

Vlajka pro Tibet
Opět se blíţí 10.březen a s ním jiţ tradiční celosvětová
akce Vlajka pro Tibet, která vznikla v polovině
devadesátých let v západní Evropě jako připomínka násilného
potlačení tibetského povstání ve Lhase v roce 1959. V roce
1996 se k ní připojila první čtyři města v České republice, od
té doby účast kaţdým rokem stoupá. V roce 2009 vyvěsilo
10. března tibetskou vlajku téměř 350 radnic.
Co se vlastně stalo v Tibetu v roce 1959 a co se děje
dnes?
Po vpádu čínské armády do Tibetu v roce 1950 a
postupném obsazení celého území začali Číňané budovat
strategické silnice vedoucí do Tibetu a posilovat tam své
místní vojenské a policejní jednotky. S rostoucí vojenskou
převahou se začal stupňovat nátlak na tibetskou vládu i na
obyčejné Tibeťany. Agresivní protitibetská komunistická
politika Číňanů po vpádu do Tibetu v roce 1950 nakonec
vedla k lidovému povstání, které vypuklo ve Lhase
10. března 1959.
Povstání bylo krvavě potlačeno a dalajlama byl donucen
opustit Tibet a uchýlit se do indického exilu. Bilance úspěchů
čínské invaze, nejrůznějších celostátních kampaní, pracovních
a ideologických programů a kulturní revoluce je dostatečně
známá: 80 000 mrtvých během vojenského vpádu a v
důsledku zásahu proti povstání v roce 1959. Přes milion
Tibeťanů zemřelo ve věznicích, pracovních táborech nebo při
hladomoru. Neustávající exodus Tibeťanů do exilu dosahuje
jiţ 120 000 uprchlíků. Z více neţ 6000 klášterů, chrámů a
svatyní, v nichţ ţilo téměř 600 000 mnichů a mnišek, zůstalo
pouhých třináct. Mniši a mnišky byli z klášterů vyhnáni,
cenná umělecká díla vypleněna a rozprodána. Komunistická
totalitní moc krutě omezila základní práva Tibeťanů na
svobodu vyjadřování, uţívání mateřského jazyka, pohybu,
náboţenství. Státní populační politika nutí tibetské ţeny k
násilným potratům a sterilizacím. Svévolné zatýkání, represe,
mučení, zastrašování a věznění se staly součástí
kaţdodenního ţivota Tibeťanů v jejich vlastní zemi.
Zastupitelstvo města Teplic nad Metují schválilo na
svém veřejném jednání zastupitelstva 6.5.2009 připojení se
k této akci a 10.března 2010 vyvěsí tibetskou vlajku poprvé.
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V lednu 2010 zahájila v Teplicích nad Metují svoji činnost
občanská společnost Ekocentrum Violka. Sídlo má v
prostorách turistického informačního centra na Horní 13.
Nabízí realizaci ekologických výukových programů a
vícedenních exkurzí pro mateřské a základní školy, školy v
přírodě i dětské tábory. Programy řeší např. témata o spotřebě
a čištění vody z domácnosti, třídění odpadů nebo tradiční
kulturní ráz krajiny Broumovska. Součástí ekocentra je také
poradna pro širokou veřejnost. K nahlédnutí zde naleznete
tiskové zprávy CHKO Broumovsko. Více o činnosti se
dozvíte na webu www.ekocentrumviolka.estranky.cz nebo
přímo v Ekocentru.

Ekocentrum Violka, o. s. a TEPLICKÉ SKÁLY
s.r.o. vás zvou na
výstavu / exposition
Ochrana přírody a krajiny v České Republice /
Nature Conservation and Landscape Protection
Na 15 panelech je přehledně představena problematika
ochrany přírody v České Republice
Výstava je doplněná informacemi z CHKO Broumovsko
Výstava potrvá od 1.2.2010 do 10.3.2010
denně 8:30 – 12:00, 13:00 – 17:00
Kde: Informační centrum Teplice nad Metují
Vstupné dobrovolné
Pro školy:
K výstavě je připraven doprovodný program, který ţáky
formou kvízu pobídne k bliţšímu prozkoumání panelů a
informací na nich.
Program je zdarma. Potřeba zamluvit alespoň 3 dny předem.

Oznámení Finančního úřadu v Broumově
Ve středu 18. března 2010 od 14:00 do 17:00 hod
budou v zasedací místnosti Městského úřadu v Teplicích nad
Metují pracovnice Finančního úřadu Broumov vybírat
daňová přiznání k dani z příjmů za rok 2009.
Tato sluţba je nabízena široké podnikatelské i soukromé
veřejnosti. Kromě daňových přiznání je moţno předat i
jakékoliv jiné podání.
Vyuţijte této mimořádné akce a ušetřete si cestu do
Broumova.
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Odpovědˇ na dopis, který jsem poslala jako upozornění
(stíţnost) na stav objektu ČD v Teplicích nad Metují –
Město. Objekt chátrá, v okolí je nepořádek a ze skladištní
budovy navíc padají střešní tašky. Podobná situace je i na
zastávce Teplice –Skály.
Věc: Odpovědˇna stíţnost – ţst. Teplice nad Metují
Váţená paní Laurynová,
děkujeme Vám, za Váš zájem o majetek Českých drah a.s.
Chceme Vás ubezpečit, ţe stav, našich budov i přilehlých
pozemků známe velmi dobře a ţelezniční zastávku „Teplice
nad Metují – Město“ jsme rozhodně „neodepsali“.
To ţe ţelezniční stanice se svým personálním obsazením
nefunguje tak jako dříve, je dáno ekonomickou situací a
tlakem na sniţování provozních nákladů ze strany ČD a.s.
To, ţe objekt ţelezniční zastávky je soustavně
poškozován, je bohuţel realitou dnešních dnů. Jen v loňském
roce jsme 3 x nechávali zasklívat vchodové dveře a okna.
Dále jsme opravovali násilím utrţený svod od dešťového
ţlabu a řešili nástřiky „grafiti“ na fasádě objektu. Věřte, ţe
vše nás to stojí nemalé finanční prostředky, které jsme na tyto
opravy nuceni vynakládat.
To, ţe je bývalá čekárna uzavřená je pouze důsledek
skutečnosti, ţe ne všichni si váţíme a respektujeme cizí
majetek. Převáţná většina našich objektů leţí na veřejných
místech a je téţ vizitkou obce a především jejich obyvatel, jak
se k majetku, který by mohl lidem slouţit, chová. Před
nepřízní počasí je v současné době moţno vyuţít
zastřešeného perónu. Objekty, které jiţ dlouhodobě neslouţí
svému účelu (veřejné WC, dřevěné skladiště) máme v úmyslu
odstranit. V současné době je to jen otázka volných
finančních prostředků na realizaci demolice.
Co se týká ţelezniční zastávky „Teplice nad Metují“ –
Skály, tak tento objekt není majetkem Českých drah a.s., ale
Správy ţelezniční dopravní cesty (SŢDC) s.o.
Ještě jednou Vám děkujeme za Váš zájem o ţeleznici a
věřte nám, ţe pořádek, čistota a funkční infrastruktura je i
naším cílem. Vaše foto Vám s poděkováním vracíme.
Hodně zdraví přeje
Bc. Václav Fikr, České dráhy, a.s.,
ředitel RSM Hradec Králové
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Co dodat. Pokud se nepostará město se svými obyvateli,
těţko se od Českých drah pomoci dočkáme. J. Laurynová
Pozn. redakce: Pan starosta jednal s ČD o chátrajícím objektu
a nepořádku na zastávce. ČD nápravu přislíbily. Ale bohuţel
nebyl uveden termín. Co se týká úklidu v okolí zastávky,
Technické sluţby města na zastávku uklízet zajíţdějí.
*************************************************
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 2010 - 2011
místo pro podávání ţádosti:
Mateřská škola Teplice nad Metují

termín: od 1. března 2010 do 31. března 2010
doba pro podání ţádosti: denně od 7:30 do 8:30 a
odpoledne od 12:30 do 15:30
Ţádost lze podat i mimo uvedený termín po dohodě s vedoucí
učitelkou MŠ
Podrobnější informace o docházce dětí do MŠ podá Edita
Možná, vedoucí učitelka MŠ.
Telefon: 491581192, e-mail: ms@teplicenm.com
Mgr Radim Války
Upozorňujeme, že se zapisují děti na celý příští školní rok.
*************************************************

BRANKA, o.p.s. informuje
Po několika měsících přechodného fungování, kdy odešla
z BRANKY ředitelka paní Marcela Štěpánková, má
BRANKA konečně nového ředitele. Od 1. 1. 2010 byl na toto
místo jmenován pan Daniel Denygr, který byl vybrán ve
výběrovém řízení. Daniel Denygr se do Kladského pomezí
vrací po čtyřech letech působení na Brněnsku. BRANKA tak
vstupuje do nového roku nejen s novým elánem, ale také
s novými představami o svém fungování.
Během prosince došlo také ke změně ve vedoucích orgánech
Svazu cestovního ruchu Branka. Odstupujícího předsedu
představenstva pana Ing. Jaroslava Rohulána vystřídal v této
funkci pan Mgr. Josef Thér, který byl zvolen valnou
hromadou. Odstupujícímu předsedovi patří velký dík za práci,
kterou nejen pro BRANKU během svého dlouhého působení
vykonal. Valná hromada rovněţ schválila nové logo
Kladského pomezí a byla informována o všech projektech,
kterých se BRANKA účastní nebo které sama připravuje.
Mezi projekty, které v roce 2009 BRANKA úspěšně
zrealizovala, patří Cyklobusy Kladským pomezím, Destinační
management, 48 výletů, Letní turistické noviny. V přípravě
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jsou projekty Rozhledny, Letní a zimní turistické noviny,
pokračování 48 výletů a řada dalších.
Od 14. do 17. ledna 2010 se BRANKA jiţ tradičně zúčastnila
veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 2010 na
Brněnském výstavišti. Pro zájemce o návštěvu naší krásné
turistické oblasti byly připraveny nové propagační materiály a
zajímavý doprovodný program. Jaroměř, která letos
doprovodný program zajišťovala, přivezla do Brna kousek
vojenské historie v podobě vojáků v dobových uniformách a
také zástupce Muzea Magie, kteří zde předváděli své umění.
Vystoupení kouzelníků přilákalo k naší expozici mnoţství
návštěvníků, kteří si kromě propagačních materiálů mohli
odnést i zajímavé ceny za vyplnění vědomostní ankety a
zajímavě zformované nafukovací balonky. Mezi návštěvníky
byl jiţ tradičně zájem o cyklomapy a o moţnosti aktivního
trávení dovolené. Většinu návštěvníků zaujaly nově
zpracované výlety pro rodiny s dětmi a další nabídka
dětských aktivit. Bohuţel se ukázalo, ţe název Kladské
pomezí se ani po téměř deseti letech pouţívání nevryl ani do
povědomí odborné, natoţ pak laické veřejnosti. Většina
návštěvníků marně přemýšlela, kde tuto oblast hledat, stačila
ale malá nápověda v podobě názvu některého z měst nebo
pohled na mapu. I přes tento nedostatek povaţuji letošní
veletrh za jeden z nejzdařilejších. Potěšující je fakt, ţe
návštěvníci stále více shánějí konkrétní informace o
konkrétních místech namísto bezhlavého sbírání všech
moţných materiálů, které následně končí ve sběru, aniţ by si
je někdo prohlédl. Podle tiskového střediska BVV veletrh
navštívilo během prvních dvou dnů 18 tisíc registrovaných
odborníků a odhaduje se, ţe celková návštěvnost překročí
loňských 32 tisíc osob.

s Královehradeckým krajem se zástupci BRANKY zúčastní
v letošním roce i několika zahraničních veletrhů. Doufáme, ţe
i touto cestou se nám podaří přilákat do Kladského pomezí
nové návštěvníky a budovat povědomí o názvu a nové značce
regionu.
Martina Tauchmanová
ASPV při TJ Slavoj a Město Teplice nad
Metují pořádají

v neděli 14. března 2010 od 14 hodin

DĚTSKÝ KARNEVAL
Pension Rybárna
Bohatá tombola
Loutkové představení :

Pohádkový domeček
Soutěž masek, soutěže o sladké ceny
Disco hudba
Vstupné: děti zdarma, dospělí 30,- Kč
Divadelní soubor J.K. Tyl Meziměstí
uvádí v kině v Teplicích nad Metují
divadelní představení

POSTEL

PRO

ANDĚLA

v pátek 19.března 2010 v 19.00 hod.
Veselá komedie o tom, proč není radno stříleti
pánu bohu do oken aneb pytláka neuhlídáš.
Režie: Irena Kozáková
Scénář: Jaroslav Koloděj
Hrají: J. Zelená, D. Viková, P. Hlavatý, D. Justová, A.
Kučera, Z. Šimek, Z. Mach, I. Hofmanová, A. Zelený, J.
Chaloupková.

Vstupné: v předprodeji 80,-Kč
na místě 100,- Kč
Předprodej od 8. března 2010 v Infocentru v
Teplicích nad Metují.
Divadelní společnost Julie Jurištové
uvádí v kině Teplicích nad Metují
klasickou pohádku na motivy K.J. Erbena,
tentokrát v muzikálovém zpracování

OBUŠKU Z PYTLE VEN
v pondělí 29. března 2010 v 10:00 hodin

BRANKA, o.p.s. se dále zúčastnila veletrhu Tourism Expo
v Olomouci a v březnu se chystá na veletrhy cestovního ruchu
v Hradci Králové a v Jablonci nad Nisou. V rámci spolupráce
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„Co svět světem stojí, někteří lidé touţí jen po bezpracném ţivotě,
bohatství a moci. Napravit všechny špatnosti je velká práce i pro
kouzelné bytosti. Buďme proto rozváţní a opatrní. Kdyţ chudý švec
Matěj dostane zázračný ubrousek a beránka snášejícího zlaťáky,
v krčmě uţ na něj čeká vykutálená dvojička hostinských, která ho
nestydatě okrade. Tentokrát ji však stihne zaslouţený výprask…

Vstupné: 30,-Kč
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SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI
BROUMOVSKO: Ošetřili jsme již přes

tisíc

starých krásných stromů
Významnou náplní činnosti ochrany přírody je také péče o dřeviny
rostoucí mimo les a jejich ochrana. Stromy významně dotvářejí
krajinný ráz Broumovska, a to jak aleje vedoucí podél cest, tak letité
exempláře u vesnických stavení nebo ve městech. Mezi nejcennější
pak patří stromy památné, kterých je na území CHKO Broumovsko
celkem pětadvacet. Výjimečný soubor starých krásných stromů se
nachází také v národní přírodní památce Babiččino údolí, kde Správa
CHKO Broumovsko zajišťuje praktickou ochranu přírody od roku
2005. Správa CHKO Broumovsko dlouhodobě propaguje citlivé
odborné ošetřování stromů.
Snahou arboristiky, oboru, který se zabývá péčí o dřeviny, je zajistit
provozní bezpečnost stromů a prodlouţení jejich ţivotnosti při
zachování jejich přirozeného vzhledu. Jedná se především o odborné
prořezání korun vzrostlých dřevin stromolezeckou technikou,
instalace bezpečnostních vazeb a ošetření dutin.
Nově se také rozvíjejí moţnosti financování péče o stromy. Díky
tomu Správa CHKO Broumovsko za posledních deset let zajistila
odborné ošetření přibliţně jedenácti set významných stromů.
Nezbytný přitom byl souhlas i vstřícnost vlastníků dotčených
pozemků.
Prioritou zůstávají památné stromy, je však snahou pomoci
zachování dalších stromů, významných svým stářím, vzrůstem nebo
místem, kde rostou. Přednost tak dostávají i stromy u kostelů, u
drobných sakrálních staveb a pomníčků v krajině, případně stromy
vysazené u významných historických příleţitostí, jako například
„lípy svobody“. V závěru roku 2009 se podařilo získat peníze i na
odborné ošetření historické aleje vedoucí z Broumova do Roţmitálu
a do Šonova. Tato alej je součástí tzv. Broumovské rosety, tedy
souboru cest, vycházejících z Broumova na všechny světové strany.
I přes všechna zákonná opatření i moţnosti finanční podpory však
bohuţel dochází k případům neodborného ořezání stromů, při kterém
bývá drasticky sesazena koruna, strom znetvořen na nevzhledné
umírající torzo, nebo odřezány větve na pahýl. Mezi nejkřiklavější
případy loňského roku patří ořezání mohutného javoru klenu ve
Velkých Petrovicích a vzrostlé olše ve Viţňově, v obou případech
„na totem“. Zde musí Správa CHKO Broumovsko následně vést
oboustranně nepříjemné sankční řízení.
Aby dobrých příkladů péče o mimolesní zeleň přibývalo, pořádá
Správa CHKO Broumovsko ve spolupráci se Správou CHKO
Orlické hory a CKV Pellyho domy odborný seminář, který se
uskuteční ve dnech 2. a 3. března v Polici nad Metují. Seminář je
zaměřen na nedávné významné změny v legislativní ochraně dřevin
rostoucích mimo les i na novinky v moţnostech financování péče o
zeleň. Představeny budou také základní principy praktické péče o
dřeviny, a to nejen v případě vzrostlých stromů, ale také u nových
výsadeb. Své prezentace přednesou i zástupci Ministerstva ţivotního
prostředí, České inspekce ţivotního prostředí a přední české
arboristické firmy. Podrobnosti k semináři jsou zveřejněny na
webových stránkách www.broumovsko.nature.cz ve volbě
„SPRÁVA INFORMUJE - AKTUALITY“.
Ing. Petr Kuna, e-mail: broumovsko@nature.cz

Kultura v okolí
Broumov: 24.2. v 19:00 hod., Ivan Hlas, Městské divadlo, vstupné:
200,-Kč.
23.3. Tatiana Vilhelmová a Marián Miezga - Zhasněte lampióny.
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Police nad Metují: 12.3. od 20:00 hod. – Talkshow „Co jinde
neuslyšíte 2“ (Eva Holubová, Bohumil Klepl), Pellyho domy,
vstupné: 280, 260, 240,-Kč.
Hronov: Předprodej na koncert Ewy Farne začal v pondělí 1. února.
a stojí 290 Kč. Koncert se uskuteční 29. dubna v hronovském Sále
Josefa Čapka. www.nachodskyswing.cz.
Broumov : Informační centrum (tel. 491 524 168)
Police nad Metují : Informační centrum (491 421 501)

NOVINKY Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY
CHRISTOPHER, PAUL: MEČ TEMPLÁŘŮ
Vyslouţilému důstojníkovi se změní ţivot ve chvíli, kdy spolu se
sestřenicí zdědí majetek po strýci. Mezi zděděnými věcmi najde také
starý meč zabalený v nacistické vlajce. Zjistí, ţe meč byl nalezen v
Hitlerově letním sídle a pátrá po tom, proč byl meč pro nacisty tak
důleţitý. Ale zděděný dům někdo zapálí a meč ukradne…

KING, STEPHEN: TO
Hrůza v podobě démonického vraţdícího klauna Pennywise se do
Derry vrací kaţdých sedmadvacet let. V roce 1957 se zkázu podařilo
odvrátit skupině sedmi dětí, outsiderů, jimţ se kaţdý vysmíval.
Koktající Bill, černoch Mike, obézní Ben, astmatický Richie,
zakřiknutý Eddie, ţidovský chlapec Stanley a Beverly, dcera věčně
opilého ţebráka. Všichni uţ mají své ţivoty, rozprchli se do všech
stran, někteří jsou úspěšní, jiní ne. Musí se ale znovu setkat a splnit
dávný slib, na který uţ zapomněli, z něhoţ však přesto mají
podvědomě hrůzu. Po letech se vracejí do Derry, aby se s
Pennywisem utkali ještě jednou. Jenom oni jsou schopni společnými
silami, zlo sídlící v kanálech pod městem, porazit. Postupné
rozpomínání se na minulost, která rozhodně nebyla harmonická, je
bolestivé a parta bývalých dětí ví, ţe ve zkoušce, jíţ se nemůţe
vyhnout, půjde o všechno...

FIELDINGOVÁ, JOY: V PAVUČINĚ VZTAHŮ
Charlotte Webbová neboli Charley je kontroverzní sloupkařka, která
provokuje nejen svými články, ale také svým ţivotem. Vychovává
sama dvě děti od dvou různých otců, s nimiţ neţila, a nijak se tím
netají. Se sestrami Anne a Emily se v podstatě nestýká. Její mladší
bratr Bram je drogově závislý alkoholik. S otcem léta nemluví a s
matkou se vídá teprve poslední dva roky - po jejím návratu z
Austrálie. Jednoho dne se na Charley obrátí Jill Rohmerová,
odsouzená za vraţdy tří dětí …

ŠMÍD, JAN: Z PAŘÍŢE
Asi je to trochu jiná Paříţ, neţ jakou znáte. Na Eiffelovku jsem se za
čtyři roky svého zpravodajského působení ve francouzské metropoli
dostal jen jednou - a to ještě náhodou, na Montmartru jsem byl stejně
často a v Sacré Coeur jsem se ani nezastavil. A kdybych občas
nechodil do televizního studia, které se nachází kousek za Vítězným
obloukem, abych odtud dělal ţivé vstupy pro Českou televizi, téměř
bych zapomněl, ţe Paříţ má Champs Elysées - údajně nejkrásnější
ulici světa. Jako zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu jsem poznal
trochu jinou Paříţ. Mohl jsem si vyzkoušet, jak se v romantickém
městě nad Seinou vlastně ţije a pracuje. Rád bych se s vámi v této
knize podělil o své dojmy a zkušenosti ze ţivota v tomto krásném
městě, poodhalil zákulisí francouzské politiky, prozradil, co dnes
dělají Jean-Paul Belmondo a Brigitte Bardotová, kde můţete potkat
Milana Kunderu či proč je tady gastronomie tak důleţitou součástí
ţivota. Především bych vám ale chtěl vyprávět o "své" Paříţi.
MATUŠKOVÁ, OLGA: TISÍC MIL, TĚCH TISÍC MIL…
Autobiografická kniha rodiny slavného zpěváka a umělce
Waldemara Matušky. Příběhy rodiny v osmdesátých letech minulého
století po jejich odjezdu z Československa do Spojených států a roky
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ţivota v emigraci aţ do návratu do Prahy v devadesátých letech.

CLARK, MARY HIGGINS: VÁNOČNÍ ZLODĚJ
Lidé, kteří vybrali nádherný čtyřiadvacetimetrový smrk z městečka
Stowe ve státě Vermont, aby se stal slavným vánočním stromem v
Rockefellerově centru, nemají ani ponětí, ţe podvodník světového
formátu Packy Noonan, kterého právě propustili z vězení, v něm
před více neţ dvanácti lety ukryl drahocenné diamanty. Kdyţ se
Packy dozví, ţe tento vzácný strom bude druhý den ráno na cestě do
New Yorku, ví, ţe musí jednat rychle. Neví však, ţe ve Stowu právě
pobývá detektiv amatér v sukních, někdejší výherkyně v loterii
Alvira, bystré soukromé očko Regan Reillyová a jejich přítelkyně
Opal, kterou Packy kdysi připravil o všechny peníze...

Zimní údrţba komunikací v Teplicích nad Metují
Milovníci zimních sportů si jistě na letošní zimu nemohou
stěţovat. Horší je to s těmi, kdo se musí v podmínkách, které
nám toto roční období připravuje, dopravovat do zaměstnání,
k lékaři, za nákupy a podobně. Je celkem pochopitelné, ţe při
takové nadílce sněhu, jaká na nás spadla dvakrát po sobě na
přelomu ledna a února, nebudou všichni a na kaţdém místě v
jednom okamţiku spokojeni. Přesto, ţe zimní údrţba místních
komunikací, kterých je mimochodem 40 km, je běţně
prováděna traktorem města a dalšími čtyřmi smluvními
traktory. Ve dnech 2. - 4. února bylo ke zvládnutí situace
nutno mechanizaci posílit a v oblasti se pohybovalo 8 traktorů
a 4 nakladače. Domníváme se, ţe kritická situace nenastala.
Pohyb na místních komunikacích byl moţný vţdy, i kdyţ v
ranních a dopoledních hodinách 3.2. napadlo během 1 hodiny
vţdy po deseti centimetrech sněhu. To znamená, ţe se
mechanizace v těchto hodinách musela točit na svých trasách
2 – 3x (coţ je celkem 100 – 120 km oboustranné údrţby), v
úzkých úsecích, jako třeba v Dědově, bylo moţné zajistit
průjezd aţ po nasazení specielní mechanizace.
Po základním zprůjezdnění celé oblasti jsme pod dojmem
předpovědí dalšího vývoje počasí přikročili k rozšiřování
některých komunikací v místech, kde by jiţ nebylo moţné
sjízdnost v případě dalších vydatných sráţek provádět – sníh
by nebylo kam hrnout. Naštěstí se právě u nás předpověď
nenaplnila.
Rádi konstatujeme, ţe pár podráţděných projevů
nespokojenosti převáţila slova uznání za zvládnutí situace.
Úroveň údrţby ocenila nejen řada občanů Teplic, ale i
návštěvníci z jiných měst, kteří porovnávají podmínky a
kvalitu této činnosti u nás a ve svých městech jednoznačně v
náš prospěch. Naopak, chválit musíme i my a rádi bychom
takto poděkovali všem občanům a podnikatelům, kteří
automaticky a pravidelně udrţují veřejná prostranství u
svých nemovitostí, ať uţ je to chodník, krajnice komunikace,
nebo pěšina uţívaná nejen jimi samotnými. Děkujeme i všem,
kteří X krát za zimu vezmou lopatu a s pochopením si odklidí
sníh, nahrnutý našimi mechanizmy k jejich brankám a
výjezdům.
Technické sluţby, Oldřich Schejbal

DŘEVORUBEC ROKU - Adršpach 2010
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Jsem rád, ţe při ohlédnutí za Dřevorubcem roku mohu říci, ţe se
nám tato akce povedla a myslím tím také všechny organizátory,
sponzory, ale i diváky, kteří svou účastí přispěli k atmosféře závodu.
Dovolte, abych touto cestou poděkoval všem sponzorům, bez
kterých by se tyto závody jen těţko mohly uskutečnit. V prvé řadě
děkuji TS Adršpach pod vedením Tomáše Koníře, kteří pomohly
nejen sponzorským darem, ale i technickým zajištěním celé akce,
Obci Adršpach a Městu Teplice nad Metují.

Dále pak Pavel Sauer sponzor hlavní ceny motorové pily, firma
Husqvarna, Pila Teplice nad Metují -Jiří Rais, Domino-M. Hitschfel,
BMK Trutnov- výroba triček, která dostali všichni závodníci.
Melichar.cz Trutnov, Hotel Javor Adršpach- p. Mottl, Hotel Skalní
Město- P. Blahna, Redpoint - T. Čada, Cestovní kancelář Adr Tour
Jana Hlináková, Okrasné zahrady- Martin Šofr, Skiareál KamenecR. Myška, Hotel Orlík- p. Hřebíček, H. Sláviková-masáţe,
Ţelezářství Broumov- R. Šošovička, Autodoprava Broumov- p.
Jirman, Pizzerie Stella Hronov- p. Zháněl, hotel Lesní Zátiší- p.
Vrzalová, Cukrárna- p. Schejbal, Penzion Adršpach- p. Krecbach, p.
Jirásek Dolní Adršpach, Penzion Podskalí- p. Raková, M.Bartoň –
revize plynu, soukromý podnikatel A. Novotný, Hospoda U
Tošováka- p. Drda, soukromý podnikatel Z. Zatloukal, obchod H.
Adršpach- p. Bicanová, Pension Sv. Florian- p. Kretschmer, Pension
Adršpach- p. Křesťan, TJ Jiskra Adršpach a SDH Adršpach.
Zvláštní poděkování si zaslouţí Michal Kozár a jeho syn za přípravu
dřeva a klád na disciplíny, pomoc při návrhu propagačních plakátů a
veškerou pomoc s organizací závodů. Také autor ceny a tvůrce
plaket Dřevorubec roku pan Jiří Kaur.
Rovněţ patří poděkování zaklínači koní Michalu Joskovi z Libné,
který přispěl k pobavení diváků ukázkou přirozeného jezdectví
Horsemanship a povozil všechny děti na koni. Zdravotnímu dozoru
Z. Bornové a A. Haţmukové a všem v občerstvovací stanici- V.
Šrámkové, M. Novákové, O. Kapounovi a V. Novákovi ml.
Všem moc děkuji a za rok se sejdeme znovu.
Pavel Cohla

Dřevorubcům roku 2010 .
Dnes jiţ světoznámá fotografie jeptišek s adršpašskými
dřevorubci vyvolává pocity sounáleţitosti, jednotného
souznění místních se svým okolím, úctu k němu, v neposlední
řadě i k sobě samým. Touhu poznávat, pochopit i respektovat.
Trochu zvědavosti, ale i unavené hrdosti. Rozptýlení i pokoru
pramenící z nejistoty. Hlavně pak povzbuzení a dobrou
náladu.
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Je obdivuhodné, ţe vše z této staleté fotografie bylo i na
„Dřevorubci roku 2010“. A věřte mi. Já to tam viděl.
S úctou k Vaší práci Michal Kozár.
TEPLICKÉ OZVĚNY * Vydává Město Teplice nad Metují *
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