Kultura
Co se bude dít...
Volejbalový oddíl

Restaurace U Špalku si Vás dovoluje pozvat na oslavu

MEZINÁRODNÍHO DNE ŽEN.
Akce se bude konat 17. března 2012 od 18:00 hod.
Dámy se mohou těšit na vizážistku od značky Avon,
která se postará o jejich dokonalý vzhled
a přihodí nějakou zajímavou radu.
Také na vyloženě dámský kolektiv s výjimkou
jednoho muže.
Muž, který nám vstoupí do našeho babince
bude striptér z Hradce Králové, a svou show
nám předvede v nočních hodinách.
Vezměte s sebou dobrou náladu a přijďte se s námi
pobavit na již skoro zapomenutý svátek.
Těšit se bude obsluha Restaurace
(samozřejmě dámská)

vás zve na
zimní turnaj smíšených družstev
(družstva ve složení 4 muži + 2 ženy)

ve volejbale

A
DRŠPAŠSKÝ
ZPRAVODAJ

Občasník obce Adršpach č. 7/2012

SLOVO MÍSTOSTAROSTY

který se koná v sobotu
10. března 2012

V areálu Sportcentra v Teplicích nad Metují.

Prezentace: 8,30 hodin
Zahájení turnaje: 9,°° hodin
Startovné: 300 Kč/družstvo
Ceny a občerstvení zajištěno.
Výbor volejbalu

Domov Dolní Zámek Teplice nad Metují
Vás srdečně zve na

VELIKONOČNÍ VÝSTAVU
PRACÍ KLIENTŮ

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

28. března 2012 9:00 – 11:00, 13:00 – 16:00
29. března 2012 9:00 – 11:00, 13:00 – 16:00

DĚTSKÝ KARNEVAL
AL

Loutkové divadlo Broumov
mov
Soutěž masek
Bohatá tombola
Disco hudba
Občerstvení zajištěno
Vstupné: děti zdarma, dospělí 30 K
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.

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: 35Kč

Distribuční místa Adršpašského zpravodaje:
H. Adršpach: Obecní úřad, Obchod Bicanovi, Restaurace U Špalku. D. Adršpach: Infocentrum, Pohostinství U Tošováka, Penzion U Peňáka.
ADRŠPAŠSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Adršpach (IČ: 006 535 60) nákladem 500 výtisků. Vychází jako občasník. Odpovědný redaktor: Vladimír
Jadrníček. Redakční rada: Michal Kozár, Marie Jirmannová. Kontrola pravopisu: f. Datadrink. Adresa redakce: Obecní úřad Adršpach, Horní Adršpach
128, 549 52 Horní Adršpach. E-mail: adrzpravodaj@seznam.cz. Za obsah článků odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevrací.
Grafická úprava a tisk: Datadrink s.r.o. Adršpašský zpravodaj č. 7, vychází v březnu 2012.
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nářů, školení, setkání, vždy s jediným cílem - reprezentovat
naši obec jako suverénního, sebevědomého, perspektivního
a aktivního partnera pro spolupráci. Vnější vztahy naší obce
vidím i do budoucna jako klíčové, v oblasti rozvoje turistického průmyslu v našem regionu jako nezbytné, a to i z důvodů
odhalení případných rizik vzhledem k našim záměrům a koncepcím. Pohybujeme se v atraktivním průmyslovém prostoru,
který vytváří spoustu příležitostí k podnikatelským aktivitám.
Spolupráce obce se všemi podnikatelskými subjekty, příspěvkovými organizacemi, státními institucemi, dobrovolnými
svazky, či občanskými iniciativami, to je jediná cesta k udržení
a posílení suverenity obce v této oblasti.
Respekt k samosprávě je nezbytný, neb ona je nositelem
investic do infrastruktury, zpracovatelem územního plánu
rozvoje, i koncepčního plánu rozvoje obce. Školka, škola,
kadeřník, lékař, obchod, knihovna, kanalizace, vodovod,
chodníky, upravená veřejná prostranství včetně veřejných
komunikací, možnost výstavby, pracovní příležitosti, kulturní i společenské vyžití, to jsou věci které nám umožňují
spokojenější a příjemnější život v naší vesnici. Zda budete
šťastní a spokojení záleží jen na Vás. Svoji práci a zodpovědnost vidím ve vytváření příznivých podmínek pro všechny
bez rozdílu. A to nejen v období volebním. Dá-li Bůh, bude
zde naše vesnice po další staletí. Proto budu vždy myslet i na
ty, kteří přijdou po nás.
Michal Kozár, místostarosta obce Adršpach

Dovolte, abych v krátkosti shrnul uplynulý rok mého působení u obce v pozici místostarosty. Některá předsevzetí se mi
podařilo naplnit, některá z části, některá zatím nikoliv.
Zásadní věc vidím v dokončení a zkvalitnění investic z minulého období do obecních nemovitostí, stabilizaci zastupitelstva,
kultivovanost jejich členů s výraznou podporou paní starostky, podporou projektů prospěšných obci a to z krátkodobého
i dlouhodobého hlediska. Máme za sebou nelehké období poznávání. Důvěra, která zde během roku vznikla, to je nejdůležitější věc pro další fungování zastupitelstva. Rezervy máme
všichni v oblasti sebevzdělávání a osobní aktivity.
„Drobné záležitosti“, jako je stavba urnového háje, vstupu do
skal, oprava školy a školky, daňová optimalizace TS, řešení
vzhledu intravilánu obce, obecní časopis, projekt sadových
úprav, atd., to vše beru jako úspěchy dílčí a spíše samozřejmé.
Co za samozřejmé nepovažuji, je vypracování programu obnovy a rozvoje obce Adršpach. Je pro mne zásadní, že jsme
byli schopni se domluvit na potřebách obce jako celku, bez
politického prosazování jednotlivých priorit ze kterých by
plynul osobní profit. Program je zpracován, během jara bude
veřejně představen a prezentován.
Nepodařilo se mi, a to vidím jako svůj největší kus práce
do budoucna, změnit poměr investovaných peněz obecních
a dotačních. Čekají nás investice do čistíren odpadních vod,
kanalizace, vodovodu, chodníků, opravy všech místních komunikací, o službách nehovořím. Na tak velké projekty naše
vesnice nemá dostatek peněz, proto je musíme někde sehnat.
Pevně věřím, že zastupitelé schválí spolupráci s odborníky,
kteří nám s tím pomohou.
Dále jsem objevil během tohoto roku obrovský kus práce pro
naši obec. Práce, která není nutná , bez které budeme existovat i nadále, ale která je vzhledem k trvalému rozvoji naší vesnice velmi důležitá. Obecní rozpočet v řádu desítek milionů
korun. Obecní firma zajišťující tyto příjmy a hospodařící též
v řádu milionů korun. Navíc v oblasti turistického ruchu, oblasti velmi široké, bez jistých výsledků, náročné na správná
strategická rozhodnutí, to vše s několikaletým předstihem. Při
dosavadní absenci právních norem vidím jako velmi důležitou
spolupráci s odborníkem v tomto oboru. S odborníkem s vědomostmi, kontakty, s jasným ekonomicko- podnikatelským
přístupem. S vyváženým rozumovým i duševním pojetím přírodního potenciálu, který by měl zajišťovat obci finanční sílu
i v daleké budoucnosti. Na to nám pouze zkušenosti nestačí.
Nenechme si ujet vlak.
Na začátku jsem zmínil rezervy, které máme všichni v oblasti
sebevzdělávání a osobní aktivity. Tak jako je náročné dlouhodobé zajištění příjmů, tak je důležité zajištění výdajů. Bude
těžké Vás přesvědčit, že současné objemy prací a povinností nelze absolvovat ve stávajícím složení obecního úřadu. Je
NUTNÉ začít hovořit a přemýšlet o posílení struktury obecního úřadu, ať již formou komisí, které budou mít své konkrétní oblasti (stavební, kulturní, cestovní ruch, ….), nebo
dalším zaměstnancem, nejlépe tajemníkem, nebo spoluprací
s externími odborníky, což umožní dělat věci nejen nutné, ale
i ty důležité, a hlavně bezchybně. S placenou paní starostkou,
úřednicí, účetní a neuvolněným dobrovolníkem to kvalitně
a progresivně dělat NEJDE.
Během tohoto roku jsem se aktivně zapojil do mimoobecních struktur na území Broumovska, absolvoval řadu semi-

ŘEKNĚME NE TĚŽBĚ
BŘIDLICOVÝCH PLYNŮ
NA BROUMOVSKU

PROČ?
Průzkumné vrty a následná těžba bude mít obrovský
dopad na krajinný ráz Broumovského výběžku. Ať už
estetického (težební rafinerie, hluk, světelné znečištění,
zatížení již tak dost exponované dopravy), nebo vysokého rizika znečištění podzemních a povrchových vod
a ovzduší.
Dalším důvodem je rozhodnutí Ministerstva životního
prostředí o realizaci průzkumných vrtů (které jsou jen
malým krůčkem k těžbe) za ,,našimi zády!"!!!
JAK?
Podpisem petice na OÚ Adršpach. Vyjádřete svůj nesouhlas tam, kde je slyšet, a kde je potřeba!!
KDE?
OÚ Adršpach, OÚ Broumov, OÚ Police nad Metují
KDY?
Kdykoliv v době úředních hodin:
PO: 8-11, 13-16:30
ST: 8-12, 13-16:30
DO 14. 3. 2012 !!!
O podrobnějších informacích, fotografiích a videích se můžete
informovat na Obecních úřadech, nebo na webových stránkách:
www.wikipedia.cz, www.youtube.com
(těžba břidlicových plynů, nebo také angl. Shale gas)
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Věci Obecní

Věci Obecní

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ADRŠPACH č. 12/2012
ZE ZASEDÁNÍ ZE DNE 31. 1. 2012

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ADRŠPACH č. 13/2012
ZE ZASEDÁNÍ ZE DNE 28. 2. 2012

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 1/12/2012
Zastupitelstvo schvaluje zadání vypracování 4 projektových
dokumentací
Usnesení č. 2/12/2012
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o příhraniční
spolupráci mezi Obcí Adršpach a polským Radkowem
Usnesení č. 3/12/2012
Zastupitelstvo schvaluje užití znaku Obce Adršpach pro
vytvoření sběratelské kolekce firmě AKTIV OPAVA s.r.o.
Usnesení č. 4/12/2012
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Adršpach a Správou
železniční správní cesty, s.o., Praha s jednorázovou úhradou
za zřízení věcného břemene ve výši 90 000 Kč bez DPH
Usnesení č. 5/12/2012
Zastupitelstvo schvaluje záměr směny pozemků mezi Obcí
Adršpach pozemky v k.ú. Dolní Adršpach p.č. 788/6 o výměře 85 m2, 788/7 o výměře 56 m2, 790/6 o výměře 47 m2 druh
pozemků – trvalý travní porost a manželi AB a VB pozemky
v k.ú. Dolní Adršpach p.č. 1080/8 o výměře 123 m2, 1080/10
o výměře 55 m2, 796/6 o výměře 58 m2 druh pozemků –
ostatní plocha a trvalý travní porost
Usnesení č. 6/12/2012
Zastupitelstvo schvaluje pronájem komunikace p.č. 1066/1
v k.ú. Dolní Adršpach směrem na Křížový vrch od Pozemkového fondu ČR
Usnesení č. 7/12/2012
Zastupitelstvo schvaluje odkoupení části pozemku p.č. 620/1
ve zjednodušené evidenci o výměře 152 m2 v k.ú. Dolní
Adršpach od LČR
Usnesení č. 8/12/2012
Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy mandátní č.01/2011 mezi Obcí Adršpach a firmou DIANA s.r.o.,
Oleško na vypracování Studie potřebnosti, Program obnovy
a rozvoje Adršpachu za cenu ve výši 240 000 Kč bez DPH
Usnesení č. 9/12/2012
Zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č.3 smlouvy mandátní č. 01/2011 mezi Obcí Adršpach a firmou DIANA s.r.o.,
Oleško k realizací Národního geoparku Broumovsko s tím
spojené aktivity za cenu 120 000 Kč bez DPH
Usnesení č. 10/12/2012
Zastupitelstvo schvaluje finanční dar ve výši 7 000 Kč pro
p. PF na hudební produkci při pořádání „čarodějnic“
v Horním Adršpachu
Usnesení č. 11/12/2012
Zastupitelstvo schvaluje zakoupení IP kamery na pokladny
v Dolním Adršpachu za cenu 19 990 Kč bez DPH
Usnesení č. 12/12/2012
Zastupitelstvo schvaluje Program pro seniory pro rok 2012
Usnesení č. 13/12/2012
Zastupitelstvo schvaluje znění smlouvy o nájmu pozemku
s vlastníky pozemků v trase stavby „Chodník z Horního
do Dolního Adršpachu“
Usnesení č. 14/12/2012
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Ministerstvem vnitra ČR
Usnesení č. 15/12/2012
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu
obnovy venkova pro rok 2012, dotační titul č. 4 – podpora
drobných sakrálních staveb v obci
Usnesení č. 16/12/2012
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu
obnovy venkova pro rok 2012, dotační titul č. 2 – podpora
zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 1/13/2012
Zastupitelstvo schvaluje Vnitřní směrnici ke zpracování rozpočtu č. 5/4 2012
Usnesení č. 2/13/2012
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.1/2012, viz
příloha usnesení
Usnesení č. 3/13/2012
Zastupitelstvo schvaluje návrh na vyřazení majetku ve výši
349 089 Kč (jednotlivé položky protokolu: 322 000 Kč – projekt tachymetrického zaměření Metuje, 11 844 Kč – kolna
u čp. 71 DA, 4 996 Kč – skluzavka MŠ, 9 649 Kč – zásahová
obuv, 600 Kč - monitor OÚ)
Usnesení č. 4/13/2012
Zastupitelstvo schvaluje směnu pozemků mezi Obcí Adršpach pozemky v k.ú. Dolní Adršpach p.č. 788/6 o výměře
85 m2, 788/7 o výměře 56 m2, 790/6 o výměře 47 m2 druh
pozemků – trvalý travní porost a manželi AB a VB pozemky
v k.ú. Dolní Adršpach p.č. 1080/8 o výměře 123 m2, 1080/10
o výměře 55 m2, 796/6 o výměře 58 m2 druh pozemků –
ostatní plocha a trvalý travní porost
Usnesení č. 5/13/2012
Zastupitelstvo schvaluje úhradu daňového dokladu ve výši
15 000 Kč včetně DPH za vyhrnování serpentin pro rok 2012
Usnesení č. 6/13/2012
Zastupitelstvo schvaluje podepsání smluv o zřízení věcného
břemene dle geometrického plánu č. 146-6878/2011 ze dne
21. 1. 2012 mezi Obcí Adršpach a firmou GEOŠRAFO s.r.o.,
Hradec Králové
Usnesení č. 7/13/2012
Zastupitelstvo schvaluje pořádání koncertu Jaroslava Hutky
v kostele Povýšení svatého Kříže za cenu 7 000 Kč + doprava
6 Kč/1km, celkem 10 000 Kč bez DPH
Usnesení č. 8/13/2012
Zastupitelstvo schvaluje zadání vypracování projektu na
opravu požární nádrže v Horním Adršpachu u Mikšovských,
opravu nádrže u čp. 114 v Horním Adršpachu a zadání vypracování projektu na parkoviště u obecního úřadu
Usnesení č.9/13/2012
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek na činnost Skalní
záchranné službě ve výši 10 000,- Kč
Usnesení č.10/13/2012
Zastupitelstvo schvaluje žádost firmy ELTYM Hronov s.r.o.,
o povolení překopu komunikace ve vlastnictví obce Adršpach k vybudování přípojky kNN na pozemek p.č. 85/2
v k.ú. Horní Adršpach
Usnesení č. 11/13/2012
Zastupitelstvo schvaluje úhradu členského příspěvku ve výši
8 910 Kč Společnosti pro destinační management Broumovsko
Usnesení č. 12/13/2012
Zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu části pozemku
p.č. 316 v k.ú. Horní Adršpach za účelem zahrádky
Usnesení č. 13/13/2012
Zastupitelstvo schvaluje předloženou nabídku k prodeji
zámku a tím pověřuje starostku p. Danu Cahovou k dalšímu
jednání o odkoupení objektu - zámek v Dolním Adršpachu
a přípravou „Smlouvy o vzájemné spolupráci“
Usnesení č. 14/13/2012
Zastupitelstvo schvaluje finanční částku ve výši 230 000 Kč
bez DPH na nákup vchodových dveří do čp. 114 v Horním
Adršpachu a na odkopání, odvodnění a odizolování bezbariérového přístupu domu
Usnesení č. 15/13/2012
Zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu stánku č. 3B na
prodej suvenýrů v Dolním Adršpachu

Zastupitelstvo obce zamítá
Usnesení č. 17/12/2012
Zastupitelstvo zamítá žádost firmy AQUATEST a.s., Praha
o povolení vstupu na pozemek p.č. 643 v k.ú. Dolní Adršpach
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost JŠ o umístění
sezónního prodejního stánku na pozemku p.č. 723 v k.ú.
Dolní Adršpach
Zastupitelstvo bere na vědomí stížnost – žádost o rozumný
přístup JM – neuzavření komunikace III. třídy Chvaleč-Adršpach
Zastupitelstvo bere na vědomí dopis Obce Chvaleč
k uzavření komunikace III. třídy Chvaleč-Adršpach
Zastupitelstvo bere na vědomí oznámení VAKu Náchod a.s.
o uložení akcií
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření
č. 9/2011, viz příloha zápisu
Zastupitelstvo bere na vědomí odstoupení z funkce člena
Zastupitelstva obce Adršpach k 23. 1. 2012 p. A. Vosolila
Zastupitelstvo bere na vědomí vzdání se práva na uvolněný
mandát do Zastupitelstva obce Adršpach p. F. Lamky
Zastupitelstvo bere na vědomí podání rozkladu proti rozhodnutí MŽP ze dne 9. 12. 2011 o stanovení průzkumného
území Trutnovsko pro vyhledávací průzkum ropy a hořlavého plynu vázaného na paleozoické sedimenty vnitrosudetské
pánve

starostka Obce Adršpach Dana Cahová
místostarosta Obce Adršpach Michal Kozár

URNOVÝ HÁJ

Tak jako je předáván k užívání vstup do skalního města,
bude za účasti veřejnosti předán k užívání i urnový háj.
Předběžný termín je stanoven na 31. 5. 2012
a bude včas upřesněn a dán na vědomí.
Pravidla užívání a provozní řád pohřebiště Adršpach
je ve stadiu schvalování Královéhradeckým krajem,
následně zastupiteli. Věřím, že v příštím čísle zpravodaje
bude moci obecní úřad podat již bližší informace.
Michal Kozár

PODĚKOVÁNÍ

Že v nouzi poznáš přítele, o tom se přesvědčila
paní Jiřina Šrámková, když si přivodila na noze úraz
a nemohla dlouhodobě vycházet z domu.
Našly se sousedky, které jí obstaraly jídlo, poštu,
úřady a všechny potřebné pochůzky.
Paní Fichtnerové Věře, Divišové Mirce, Štefcové Evě,
Slowakové Marii, Kopecké Jiřině i ženám na Obecním
úřadu v Adršpachu paní Šrámková vzkazuje:
„PATŘÍ VÁM MŮJ VELKÝ DÍK za pomoc a péči,
kterou mi poskytujete“.
redakce

2

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
Zastupitelstvo bere na vědomí nastoupení náhradníka Tomáše Koníře na uvolněný mandát s platností od 28. 2. 2012
Složení slibu zastupitele obce Adršpach dle § 69 odst. 2 zákona o obcích + stanovení měsíční odměny neuvolněnému
funkcionáři dle platného nařízení vlády č. 37/2003 ve znění
pozdějších předpisů s platností od 28. 2. 2012 do konce volebního mandátu, viz příloha usnesení
Zastupitelstvo bere na vědomí vzdání se práva na uvolněný
mandát do Zastupitelstva obce Adršpach p. R. Plocka
Zastupitelstvo bere na vědomí ukončení inventarizace hospodářských prostředků obce Adršpach dle pokynu č. 17/2011
Zastupitelstvo bere na vědomí Výroční zprávu obce Adršpach za rok 2011 dle zákona č. 106/1999 Sb.
Zastupitelstvo bere na vědomí výroční zprávu SDH Adršpach za rok 2011
Zastupitelstvo bere na vědomí pozvánka na pracovní seminář „Průzkumné území Trutnovsko“ pořádaný dne 6. března
2012 od 9 hodin
Zastupitelstvo bere na vědomí souhlas zastupitelů obce
s chemickým posypem silnice III. třídy 301 10 v úseku Teplice nad Metují - Adršpach
Zastupitelstvo bere na vědomí otevření nového vstupu do
skal v Dolním Adršpachu proběhne dne 31.3.2012 od 14.00
hodin a po slavnostním otevření proběhne promítání filmu
POSEIDON v hasičárně SDH Adršpach v HA
Zastupitelstvo bere na vědomí pozvání na 15. setkání Velikonočních tradic dne 24. března 2012 v Radkówě – zúčastní
se p. Cahová, p. Radoňová
Zastupitelstvo bere na vědomí nabídku aktualizovaných leteckých snímků obce Adršpach od firmy JAS Hosín.
Tuto nabídky ZO využije v roce 2013.

starostka Obce Adršpach Dana Cahová
místostarosta Obce Adršpach Michal Kozár

UPOZORNĚNÍ NA NOVÁ ČÍSLA
NA POLICII ČR
OO PČR Teplice nad Metují - 974 534 771
OO PČR Police nad Metují - 974 534 761

OBECNÍ ZPRÁVY

Obec Adršpach
- úhrada místních poplatků za 1. pololetí 2012
Vážení občané, splatnost poplatků za 1. pololetí 2012
(poplatky: za odvoz odpadu, za psa, kabelovou televizi,
internetové připojení, pronájem pozemku)
je stanovena k datu 31. 3. 2012.
Pokud se dostanete do svízelné životní situace,
stavte se prosím na OÚ Adršpach,
kde lze domluvit splátky poplatků.
Děkuji za pochopení.
Dana Cahová starostka
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OBNOVA A ROZVOJ OBCE ADRŠPACHU
Téměř přesně před rokem jsem přijal
pozvání vedení Vaší obce a několika
mých starých přátel, abych navštívil obec
Adršpach a podělil se o mé zkušenosti
s programem „Obnovy venkova“, který
jsme kdysi dávno v devadesátých letech
zakládali a kterým se dvacet let živím.
Pozvání jsem rád přijal a ve smluvený
den vyrazil. Byl pátek, měl jsem dobrý
čas, řekněme tři hodiny k dobru. Schůzka byla domluvena na jednu hodinu
u paní starostky a já už byl před devátou
hodinou v Trutnově. Mám rád, když si
před jednáním prohlídnu obec, očíhnu,
co kde mají, a poznám, jak to tu myslí vážně s obnovou a rozvojem. Čas byl
opravdu dobrý. Až do serpentin. Hned
přede mnou jelo terénní auto lesáků,
což mne ujistilo, že místní fořt ví, co
děláme, když s našimi čtyřkolkami šlapeme do kopců. My jsme to věděli, ale
tři auta Holanďanů a čtyři auta Němců
před námi netušili, stejně jako já, o co
tady jde. Další tři auta uzavřela cestu
pode mnou a můj náskok začal nemilosrdně odkapávat téměř až k nule. Když
jsem se vyloupl z temného lesa a zase
uviděl světlo zasněžených plání, bylo to
jen tak tak. Tak jsem se začal seznamovat s Adršpachem – od pastičky. Dobrá
metoda. První varování! Člověka pak už
nic nepřekvapí!?
Myslím, že za první rok naší spolupráce
se podařila řada věcí. Vznikl integrovaný návrh komplexního rozvoje obce,
který zastupitelstvo dne 13. 12. 2011
vzalo na vědomí a schválilo dne 31. 1.
2012 jeho rozpracování do dalších na-

vazujících souvislostí. Tato základní
koncepce je obsažena v systematickém
schématu včetně různých synergických
efektů a propojení. Konkrétní souvislosti a souvztažnosti jsou nesmírně
důležité, protože jednotlivé „vytržené“
projekty nemohou přinést takový užitek, jako společná realizace navzájem
provázaných akcí. Jistě, že limitující faktor jsou peníze. Nelze obec zadlužit či ji
nechat bez provozní rezervy hotovosti.
Proto na každý jednotlivý projekt budeme vypracovávat tzv. „Logický rámec“
a pečlivou „Studii proveditelnosti“, která nám ukáže zejména finanční náročnost provozní fáze. To je období, kdy
obec musí provozovat předmět projektu
a tento provoz musí finančně „utáhnou“ po celou dobu udržitelnosti. Je
tedy nutné vymýšlet jednotlivé projekty
tak, aby vydělaly na vlastní provoz a základní údržbu. Pouze s tímto vědomím
a s touto jistotou, se můžeme pustit do
získávání dotací na realizaci. Žádné další
pastičky. Ty finanční pasti jsou nejhorší!
Z těch nám žádný traktor nepomůže.
Založili jsme společně s vedením obce
tento sloupek – tuto stránku, abychom
Vás mohli pravidelně a podrobně informovat o zamýšlených krocích obnovy
a rozvoje obce. Vy, místní občané, máte
právo určovat priority, upravovat směr,
klást otázky, diskutovat. Vždyť vše, co se
bude v obci rozvíjet je vlastně pro Vás
a Vaše děti. Jistě, že nemůže každý souhlasit se vším, jistě že je třeba si mnoho
věcí vysvětlit a vyříkat. Proto zahajujeme jakousi „vysvětlovací kampaň“, aby

nevznikaly fámy a nedorozumění. Prosím, pročtěte si toto první schéma. Na
obecním úřadě si můžete vyzvednout
bližší informace a na našem osobním
setkání si můžeme vše objasnit a zapracovat Vaše návrhy a připomínky.
Jako první velké téma k vysvětlení jsme
vybrali projekt „Národního geoparku
Broumovsko“. Velmi se o něm v poslední době diskutuje, ale diskutuje se velmi
nepřesně. Proto Vám předkládáme jakési organizační schéma tohoto záměru. Založení a rozvoj geoparku s vůdčím
postavením Adršpachu a Teplic jako
terénního výzkumného a vzdělávacího
centra je totiž limitující pro další úspěšný rozvoj samotné obce Adršpach. Je totiž řada významných projektů, které nelze realizovat bez souvislosti s národním
geoparkem. A to vše pak úzce souvisí
s rozvojem trvale udržitelného cestovního ruchu, s pracovními příležitostmi
v místě a s rozvojem vzdělávání v regionu. Chceme tuto vysvětlovací kampaň
zahájit promítáním filmu „Poseidon“
a besedou s hlavním tvůrcem tohoto dokumentu a autorem skvělé knihy „Cesty
slepých brouků“ – oboje bude na akci ke
koupi. Myslím, že i Vám, místně znalým
domorodcům, vyrazí dech, jaké objevy
světového významu lze učinit ve Vašem
Adršpachu. A to je ten poklad, který
musíme všichni hýčkat a šetrně využít
ke všeobecnému prospěchu.
Prosím, přijďte se podívat. Těším se na
Vás.
Bohumil Kubát
konzultant obce Adršpach

POZVÁNKA

Dne 31. 3. 2012 proběhne slavnostní otevření nového vstupu do skal s následným programem v hasičské zbrojnici v Horním Adršpachu.
Po 25- ti letech, tedy ¼ století sjednocujících debat o důstojném a zároveň technicky vyhovujícím vstupním areálu došlo
k jeho realizaci. Obec Adršpach dala svojí třímilionovou investicí jasně najevo svůj zájem podílet se aktivně na řešení turismu ve svém regionu. Přínos v podobě pracovních míst pro obyvatele naší vesnice, i ekonomický profit z hospodářské
činnosti jsou pro trvale udržitelný rozvoj našeho území nenahraditelné.
Historické, kulturní a geologické dědictví našeho kraje podpořené biologickými unikátnostmi, vyzývají nejen k jejich
zveřejnění v širším území Broumovska, ale i k jejich studiu a výzkumu. Promítání zajímavého snímku POSEIDON
a následné povídání s autory o jedinečnosti našeho kraje, povídání o objevech světového významu, o nutnosti jejich
výzkumu, to je téma přibližující pojem Národního Geoparku. Zodpovídání dotazů a povídání si o novém pojetí území
Broumovska, to bude s příjemným zážitkem z filmu hlavní náplní sobotního odpoledne.
Na závěr bude připraveno seznámení s konkrétními projekty které obec realizuje, které má zpracovány a které jsou zatím
ve stádiu studií a rozpracovanosti. Seznámení s Programem obnovy a rozvoje obce Adršpach v podobě pasportizace,
která mapuje jednotlivé záměry, přibližuje jejich finanční náročnost, cizí zdroje i časové horizonty plnění. Debata nad
těmito dokumenty a záměry zastupitelů pomůže nejen Vám k pochopení jednotlivostí, ale přinese i řadu impulzů a názorů pro naše správná rozhodnutí.
Jste srdečně zváni k povídání o tom co je pro Vás důležité.
PROGRAM:
14.00 - 14.30 – Slavnostní otevření nového vstupu do skal a jeho předání k užívání
14.30 - 15.00 – Přesun do hasičárny
15.00 - Promítání filmu POSEIDON, debata s tvůrci filmu, přiblížení pojmu
Geopark, seznámení s Programem obnovy a rozvoje obce Adršpach,
i jednotlivými projekty.
Za představitele obce- Michal Kozár, místostarosta
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ŠKOLA OPĚT V ADRŠPACHU – UTOPIE NEBO REALITA?
Rekonstrukce bývalé školní budovy vrcholí a s blížící
se kolaudací mne napadá
myšlenka: budou prostory
této budovy smysluplně
využité? Jak velký bude
zájem o pořádání školení, přednášek a koncertů,
když je v okolí několik objektů, které mohou nabídnout své prostory k těmto
aktivitám? V poslední době se hovoří o možném zřízení základní školy s 1. stupněm od školního roku 2013/14.
Jedná se o utopii nebo o možnou realitu?
Vždyť před několika lety byla základní škola v Adršpachu
kvůli nedostatku dětí zrušena. A navíc je současné školství
v nesnázích. Chybějí především státní peníze na mzdové
prostředky u všech typů a druhů škol a školských zařízení,
zřizovatelé se přes neustále zvyšující se náklady brání navyšování provozních prostředků pro své organizace. Současná
reforma českého školství příliš nenahrává zřizování nových
škol. Avšak...

Přes všechny tyto argumenty je zřejmé, že škola obec obohatí
a vynaložené finanční prostředky se vrátí v tom, že pozvednou
obec na vyšší kvalitativní úroveň. Naši předci stavěli školy téměř v každé vesnici. Nebylo to však pouze z důvodu malé mobility. Již tehdy si uvědomovali, že škola je symbol vzdělanosti.
Svými aktivitami má navíc schopnost spojit místní občany
a vtáhnout je do společenského a kulturního dění. Nezanedbatelné výhody pro rodiny s dětmi má škola v místě bydliště.
Eliminuje dojíždění, zbytečně nevystavuje malé děti nebezpečí
výskytu sociálně patologických jevů včetně časného seznámení
s drogami, šetří čas i peníze.
Slušnost, ne-li povinnost obce je starat se o své občany, i o ty
nejmenší. Proto by byla vedle kvalitní mateřské školy přínosem i škola základní. Tato málotřídní komunitní škola navíc
může ve svých prostorách umožnit rozvoj aktivit typu: setkávání seniorů, knihovnické a informační činnosti, poradenské,
odborné a zájmové činnosti, školy v přírodě, vzdělávací a relaxační aktivity, kulturní, společenské akce aj.
Proto přeji touto cestou vedení obce plno elánu a tvůrčího
úsilí při realizaci tohoto ušlechtilého záměru vytvořit základní školu v obci Adršpach.
Mgr. Irena Dobiasová

Autorka článku žije v Adršpachu a je spoluzakladatelka a dlouholetá ředitelka víceletého gymnázia v Úpici. Podporuje snažení
mladých maminek z Adršpachu, Zdoňova a Libné o opětovné zahájení výuky v naší škole.
Složitá administrace tohoto záměru se neobejde bez odborných konzultací. Ekonomické rozbory, pedagogická kritéria v podobě
výukových programů a osnov, to je jen zlomek příloh k žádosti o zahájení výuky. Tato žádost musí být zpracována do konce června letošního roku. Do konce září musí být předložena na Královéhradecký krajský úřad k doporučení na Ministerstvo školství.
V lednu zápis prťáků a v září do lavic.
Jelikož je záměrem zastupitelů využívat budovu školy částečně i na komerční účely, bude o to složitější spojit logisticky oba tyto
záměry tak, aby se nepřekrývaly.
Jsem rád, že máme v řadách maminek i mimo ně odborníky ochotné pomoci. Vždyť nikdo z nás nechce v Adršpachu jenom školu.
Všichni chceme kvalitní školu. Za to patří všem velký dík.
Michal Kozár
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Tělovýchova a sport
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VÁNOČNÍ TURNAJE V HALE
TJ ADRŠPACH 2011

Jak již se stalo tradicí, i v minulém roce TJ Jiskra Adršpach pořádala několik turnajů během vánočních svátků, tentokrát za finanční podpory
OÚ Adršpach.
Dne 25. 12. 2011 se od samého rána začalo soutěži ve stolním tenise
v kategoriích děti, muži, ženy a veteráni.
Výsledky:
Děti
1. místo Lulek Jakub,
2. místo Tölg Marek
3. místo Novotná Michaela.
Muži
1. místo Lulek Radim
2. místo Vichr Jiří
3. místo Fichtner Ruda ml.
Veteráni
1. místo Hátaš Josef
2. místo Dibelka Jiří
3. místo Bros Jaroslav.
Ženy
1. místo Nekvindová Monika
2. místo Jirmannová Eliška
3. místo Balínová Hana

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.

Dne 27. 12. 2011 proběhla
soutěž smíšených družstev
ve volejbale. Byly určeny
kapitánky a ty si postupně
vybraly z přítomných sportovců své spoluhráče.
Na 1. místě se umístilo družstvo s kapitánkou Šrámková Kristýna,
spoluhráči Nováková Michaela, Kunc Petr ml., a Vajda Jan
Na 2. místě se umístilo družstvo s kapitánkou Balínová Hana,
spoluhráči Otčenášková Jana, Hronek Martin a Fichtner Ruda ml.
Na 3. místě se umístilo družstvo s kapitánkou Hátašová Aška,
spoluhráči Jirmannová Eliška, Lulek Radim a Hátaš Josef.
Na 4. místě se umístilo družstvo s kapitánkou Balínová Jitka,
spoluhráči Matulová Květa, Jadrníček Pavel ml., a Krupička Petr ml.
Dne 29. 12. 2011 již tradičně patřil nohejbalu. Poměřit síly přišlo
6 družstev.
1. místo obsadilo družstvo ve složení – Šnajdr Martin, Fichtner Ruda ml.
a Lamka Petr.
2. místo obsadilo družstvo ve složení – Vichr Jiří, Hátaš Josef a Vajda Jan.
3. místo získalo družstvo z Dolního Adršpachu složené z chalupářů
4. místo – Slowak Kuba, Jadrníček Pavel ml., Chalupník Pavel
5. místo – Koucký Lukáš, Šubrt Petr, Martin Oubrecht
6. místo – Eliška Jirmannová, Markéta Dočekalová a slečna Inka
Dne 30. 12. 2011 se konal poslední vánoční turnaj – trojboj. Tato soutěž
je fyzicky nejnáročnější a hrálo se v disciplínách: stolní tenis, volejbal
a košíková. Opět si kapitánky družstev vybraly své spoluhráče. Celkem
hrálo 5 družstev.
1. místo získalo družstvo – Hana Balínová, Radim Lulek, Jakub Slowak
a Josef Hátaš.
2. místo získalo družstvo – Markéta Dočekalová, Ruda Fichtner,
Martin Oubrecht, Petr Šubrt, Tomáš Mucha.
3. místo získalo družstvo – Jitka Balínová, Eliška Jirmannová,
Jiří Vichr, Honza Vajda.
4. místo získalo družstvo – Veronika Řezáčová, Láda Kunc,
Pavel Jadrníček ml., Tomáš Cohla a Karel Kuter.
5. místo získalo družstvo – Kristýna Šrámková a spolužáci ze SZŠ Trutnov.
Celkem se po dobu 4 vánočních dnů účastnilo 81 sportovců. Poděkování patří pořadatelům a všem sportovcům, kteří vytvořili dobrou sportovní atmosféru.
Balínová
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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

TENISOVÝ ODDÍL TJ JISKRA

Dne 28. ledna
se uskutečnila
Valná hromada
tenisového oddílu. Ukončila
tak krátké období určitého
bezvládí
oddílu a položila
základy k další
činnosti. Byl zvolen nový pětičlenný výbor
v čele s předsedou panem Ludvíkem Jánským.
Do zahájení sezony je ještě dost času, takže
o programu a cílech tenisového oddílu na sezonu
2012 vás budeme určitě informovat v příštím čísle zpravodaje.
-ja-

HASIČI HODNOTILI ROK 2011
„Pro mě byl rok 2011 jakousi poslední metou k dosažení stanovených cílů
o kterých jsem se zmiňoval v předchozích letech. Asi před 10 lety jsme
začali s přestavbou bývalé vojenské
garáže na dnešní podobu hasičské
zbrojnice. Na naše možnosti nemá nová zbrojnice chybu.
Před 5 lety jsme získali nový cisternový vůz MAN a vloni
jsme si pořídili dopravní automobil IVECO.“

lze vzpomenout řízení dopravy při místních sportovních událostech a požární hlídky v době sucha ve skalách
a okolí.
Proběhla dvě námětová cvičení – evakuace zaměstnanců
ve firmě Continental a cvičení v prostorách technických
služeb v Dolním Adršpachu.
„Činnost našeho sboru jako každoročně začínáme výroční Valnou hromadou a hned poté pořádáním hasičského
plesu. Tento ples má dlouholetou tradici pro občany Adršpachu a blízkého okolí. Dále jsme provedli sběr železa
a přípravu pálení čarodějnic, které se konaly v blízkosti
hasičské zbrojnice. Členové sboru se zapojili i do pořádání dětského dne. A jaké jsou cíle a úkoly sboru na nadcházející období? Především udržování provozuschopnosti
svěřené techniky, příkladná reprezentace našeho sboru
jak při pořádání kulturních a společenských akcí v obci,
tak hlavně při výjezdech na výzvu HZS či obce. Nadále
chceme vylepšovat prostory Hasičské zbrojnice a okolí.“
řekl na závěr starosta SDH Jaroslav Šrámek a Valnou hromadu ukončil slovy: „Závěrem mého vystoupení mi dovolte, abych z tohoto místa vám všem poděkoval za práci,
kterou jste vykonali ve prospěch požární ochrany naší
obce. Děkuji výboru jednotky za dobře odvedenou práci,
Janu Valovi za práci s dětmi, která jak jsme se mohli my
i široká veřejnost přesvědčit, je na dobré úrovni. Veliteli
Jiřímu Rutkayi za přípravu a hlavně za vedení celého sboru. Dále chci poděkovat Technickým službám Adršpach
a hlavně Obecnímu úřadu v Adršpachu za finanční
a hmotnou pomoc, kterou našemu sboru poskytuje.“
-ja-

Těmito slovy uvedl starosta SDH Adršpach pan Jaroslav
Šrámek výroční zprávu o činnosti jednotky v uplynulém roce. Hasiči dosáhli v technickém zabezpečení cíle,
o kterém si předchozí generace mohly nechat jen zdát.
Značnou část své výroční zprávy pak věnoval hlavní události roku, oslavám 130. výročí od založení sboru dobrovolných hasičů v Adršpachu. My jsme o průběhu oslav
podrobně i s fotogalerií informovali čtenáře v pátém čísle
našeho zpravodaje a tak přejdeme k dalším informacím
z výroční zprávy.
Sbor tvoří celkem 53 členů, z toho je 8 dětí, 4 dorostenci, 7 žen a 34 mužů. Počet členů v zásahové jednotce je
24 mužů pod vedením velitele Jiřího Rutkaye. Během
roku vyjížděla jednotka na výzvu HZS Náchod a nebo za
účelem technické pomoci občanům a obci následovně:
14. ledna vyproštění vozidla, v březnu požár obytného
domu v Teplicích n. M. a požár seníku v Jívce, v květnu
proplachy kanalizací v obci, v červnu odstraňování spadlého stromu v obci, v říjnu požár lesa v Teplicích n. M.,
v prosinci požár v Dolním Adršpachu. Jako další akce

MLADÍ HASIČI

lupníková, Dominika Vejrostová, Richard Stehno, Tomáš
Cirok.
Dorostenky: Lucie Chalupová, Markéta Novotná, Tereza Slowaková.
Instruktorky: Veronika Řezáčová, Kristýna Šrámková, Justýna Hátašová.
Všem těmto mladým hasičkám a hasičům patří dík za dobrou reprezentaci Adršpachu.
-ja-

Zhruba před rokem, ve zpravodaji č. 1 jsme vás informovali
o tom, na jaké úspěchy dosáhli mladí adršpašští hasiči v roce
2010. Vyhráli pohár starosty OSH Náchod i pohár OORM
Náchod.
Co se událo v roce 2011? Okresní poháry sice neobhájili, ale v
obou získali 2. místo. Z přibližně z 30-ti soutěžících kolektivů
z 45 sborů na okrese je to jistě opět vynikající výsledek. V průběhu roku proběhlo na různých úrovních 18 soutěží. Čtrnácti
z nich se naši mladí zúčastnili.
Tyto převážně holky (také tři kluci,) rády soutěží a moc
je to baví. Jejich naprostá oddanost tomuto sportu je jistě velkou zásluhou jejich vedoucího Honzy Valy, který
má nekonečnou trpělivost naučit tyto děti i pubertální
slečny a kluky něco z hasičských dovedností a kolektivního pojetí činnosti hasičského družstva. Záleží sice
na každém jednotlivci, ale výsledek se dostaví jen když
budou sehraná parta podle pravidla „jeden za všechny,
všichni za jednoho“.
V roce 2011 se sešli v hasičárně na cvičení, nebo jiné
akci 64 krát (!) absolvovali výlet do skal a Babiččina
údolí a dvakrát měli mejdan s noclehem v hasičárně. Za
největší úspěchy sezony považují vítězství v broumovském trojboji 1. místo, 3. místo v poháru starosty obce
Bohuslavice n. Metují a 3.místo v memoriálu Jirky Beka
v Bělovsi. Občas to prý i trochu bolelo. Vždyť soutěží
hlavně proti úplným „klučičím“ družstvům a jsou jim
nejméně rovnoceným soupeřem.
K dnešnímu dni jsou registrovaní tito mladí hasiči:
Vedoucí kolektivu: Jan Vala.
Mladší hasičky: Michaela Novotná, Nikola Kohlschütterová, mladší hasič: Tomáš Križan.
Starší hasičky a hasiči: Klára Kuterová, Michaela Cha7

Události

Události, komentáře
Stalo se......

DŘEVORUBEC ROKU ADRŠPACH 2012

Co jste se jinde nedočetli.
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.
Dnes bych chtěl a je mou milou povinností prostřednictvím
Adršpašského zpravodaje 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, Heleně Slávikové, 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, Milan
Jirmann. Také partě dřevorubců kamarádů, kteří sami soutěžili a pomáhali s přípravou i úklidem po klání samotném
a v neposlední řadě synovi Tomášovi a mé ženě Anežce.
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, dnes již kovaný Adršpašák a mým
přáním je, aby Adršpach lidé znali 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.
Ten příští se bude
konat dne 19. 1.
2013, na který vás
srdečně zvu.

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 je také občané Broumovska na straně
jedné a Trutnovska na straně druhé.
V minulosti však zimní období většinou znamenalo automaticky stop jakékoliv
dopravě přes tento úsek.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 v zimě 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.
Jistě ne všichni souhlasí s rozhodnutím zastupitelstva, poskytovat finanční
prostředky na údržbu státní komunikace. Dnes je to krajní řešení, ale tuto službu by měl v budoucnu jednoznačně financovat stát (správa a údržba silnic).
Letošní zima ukazuje, že údržba je technicky možná. Je proto úkolem především místních samospráv, aby prostředky byly na příště poskytnuty ze státních
zdrojů. Kratší a rychlejší spojení našeho a trutnovského regionu za to stojí.
Jménem všech motoristů ještě jednou poděkování Obci Adršpach a všem, kteří se letos zasloužili o průjezdnost serpentin během zimy.
Radek Myška, Teplice nad Metují
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Dne 7. 1. 2012 se uskutečnil v našem kostele již čtvrtý ročník Tříkrálového koncertu. Krásou a pohodou uplynulých
Vánočních svátků nás provedl zpěv Filipa Vodochodského,
Zuzany Svobodové a Zuzany Valáškové, která kromě zpěvu zahrála i na příčnou flétnu. Slyšeli jsme jak klasické tak
i moderní vánoční písně a koledy, to vše za varhaního doprovodu Tomáše Weissara.
Dovolte nám tímto, poděkovat SDH Adršpach za finanční
příspěvek 1000 Kč, firmě Svoboda - dopravní a inženýrské
stavby a.s. za příspěvek 1000 Kč a firmě ŠIKO Meziměstí
Eva Svobodová též za příspěvek 1000 Kč, p. Cohlovi za bezplatné zapůjčení přímotopu a paní Šrámkové za celoroční
péči o kostel.
Velký dík však patří i Vám, kteří jste tuto akci navštívili
a podpořili finančními dary. Jen díky Vám se podařilo získat pro kostel 5 690 Kč, které budou využity na natření hodin na věži.
Ještě jednou mnohokrát díky a snad zase za rok na viděnnou.

V RESTAURACI U ŠPALKU SE POVEDLO.
Již dopoledne zavonělo první jídlo a začali
se scházet místní hosté, aby si pochutnali
na zabijačkovém menu. Kolem 14 hodiny
přišla druhá vlna hostů posílená o silnou
skupinu ze Zdoňova. Navečer, už za zvuků harmoniky a zpěvu paní Marie Ryšavé, ke které se hosté postupně přidávali,
se zábava rozpoutala naplno. Jedlo se a pilo i něco tvrdšího
na zdraví a na přátelství. Jestli se všechno snědlo a vypilo
jsme se už nedozvěděli, ani jsme
po tom nepátrali. Konečně jsme
se cítili jako ve správné vesnické hospodě. K dobré pohodě
velkou měrou přispěla skvělou
obsluhou i úsměvem v každé
sitauaci, oblíbená superservírka
Verunka.
Poučení: když má hospodský
dobré nápady, hosté si cestu do
restaurace najdou .
-ja-

M. a V. Novákovi

VTIP DNE

Po prohýřené noci se manžel probudí a z koupelny
při pohledu do zrcadla se ptá manželky:
Miláčku, co sis myslela když jsem v noci přišel domů
s tou ošklivou modřinou pod okem?
Když jsi přišel domů, tak jsi ji ještě neměl – odpoví žena

ADRŠPACH PŘERUŠENÍ

POZOR!
Milé příznivkyně zumby,
bohužel vám musím sdělit, že se dočasně uzavírá
cvičení v H. Adršpachu z důvodu
malé navštěvovanosti.
Kdo by jste měl zájem začít cvičit
od března - dubna, přihlaste se prosím
na mém emailu nebo u paní Balinové.
Pokud bude zájem, kurz se otevře.
Děkuji za pochopení.
Všem moc děkuji za přízeň.

NAPADL SNÍH
aneb

Z ÁDRU DO TEPLIC
CESTA ZARUBANÁ
Napadl sníh, jiné to nebude

Pavel Cohla

PODĚKOVÁNÍ ZA SERPENTINY

MASOPUSTNÍ ADRŠPAŠSKÉ
POSVÍCENÍ

KONCERT TŘÍKRÁLOVÝ

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji všem, kteří se zúčastnili

„Staročeského koncertu“
dne 23. 12. 2011
v kostele Povýšení sv. Kříže.

účinkovali:
Marie Matějková - soprán
Jakub Hrubý - baryton
Petr Hostinský - varhany,
cembalo, piano
Jako host vystoupila
Marie Sedlmajerová - soprán
Na dobrovolném vstupném
se vybralo - 3 295 Kč
Tato částka byla převedena
na veřejnou sbírku kostela
Stav konta veřejné sbírky
k 29. 2. 2012 činí 7 931,43 Kč
Tímto bych chtěla poděkovat
všem, kteří přispěli.
Dana Cahová, starostka

Pavlína Nosková

bouraček přibude
vždyť nejhorší je cesta
do blízkého města
auto není z těsta
a solit se nebude.

DALŠÍ HODY

Týden po Masopustním posvícení
U špalku o kterém
píšeme na jiném
místě, uspořádali
v restauraci Penzionu u Bicanů zabijačkové hody.
A musíme pochválit. I tady byl celý
den „plný dům“,
výborná jídla i výborná obsluha a spokojení hosté. Když se takhle budou obě
„hospody“ střídat v tom jak své sousedy i pocestné potěšit,
oni tím nepohrdnou a přijdou. O tom jsme se právě mohli
na vlastní oči i plné žaludky přesvědčit.
-ja-

Na vyjeté koleje
autobusy a stromy
svoláváš blesky a hromy
proklatá to cesta
do sousedního města
tohle nevyřeší
reflexní vesta.
Napadl sníh, jiné to nebude
problémů přibude
a solit se nebude?
Jasně že nebude!
poradím stěžovateli:
seď doma na pr..li.
-ja-
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