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HEJTMAN V ADRŠPACHU

Od 1. 11. 2012 nově otevřeno:

Kosmetika - Jana Burešová

V sobotu 22. září se již po dvacáté čtvrté
běžel silniční závod na 10 km serpentinami Adršpach, Chvaleč, Adršpach.
Tentokrát byl závod odstartován hejtmanem Královéhradeckého kraje panem
Lubomírem Francem a jako již tradičně
panem Zdeňkem Novotným.
Závodu se zúčastnilo 47 závodníků,
z toho 38 mužů a 9 žen. Obec Adršpach
reprezentoval pouze Stanislav Mrázek

Pro Váš dobrý pocit nabízím tyto služby:
Masáže:
■ kosmetická masáž
Kosmetika:
■ celkové ošetření všech typů pleti
přírodní kosmetikou
■ úprava obočí
■ hloubkové čištění pleti
■ depilace obličeje i těla
■ barvení obočí a řas
■ vypichování mílií

Obecní lesy
Ing. O. Jirmann

■ indická masáž hlavy (antistresová)
■ přístrojová lymfatická masáž

Ostatní nabízené služby:

■ dárkové poukázky na všechny nabízené
služby
■ prodej kosmetiky firmy ATOK a Nobilis
Tilia

Podrobnější nabídku naleznete na www.kosmetika-masaze.eu
Přijímáme Vaše BENEFITY.
Najdete nás v Adršpachu v prostorech mateřské školky.
Dopřejte si chvíli jen pro sebe a přijďte si odpočinout.

Objednat se můžete
na telefonním čísle: 604 799 189.

reklama

MASÁŽE
již v suterénu školky!

Milena Ptáčková přijímá
od 5. listopadu objednávky na
relaxační a rekondiční masáže.
Objednat se můžete také na
medovou detoxikační masáž.
Objednávat se můžete na dny
pondělí, úterý a středy v čase:
ráno od 7:00 do 13:00 a v podvečerních
hodinách od 18:00 do 20:00 h.
Cena 50 minutové masáže zad plus šíje
v sedě bude v měsíci listopad a prosinec
za akční cenu 250 Kč.
Od ledna 2013 bude 50 minutová masáž
zad plus masáž šíje v sedě už za plnou
taxu a to za 300 Kč.
Medová detoxikační masáž bude
za 400 Kč. Lze se také objednat
na masáž rukou a na masáž nohou.
Objednávat se můžete
na tel.: 605 176 872

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. Odpovědný redaktor: Vladimír Jadrníček. Redakční rada: Michal
Kozár, Marie Jirmannová. 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 vychází od března 2011.
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Odstartováno

a doběhl v čase 48.14.00. První tři závodníci v každé kategorii byli odměněni
diplomem a peněžní cenou. Nejrychlejší muž, Jiří Čivrný, startoval za SK
Nové Město nad Metují a doběhl v čase
34.57.01
Nejrychlejší žena Petra Pastorová startovala za MK SEITL Ostrava a doběhla
v čase 38.58.46
Vítězové celého závodu ještě navíc obdrželi pohár. Nejstaršími účastníky závodu byli Jantsch Vítěslav a Culka Václav,
oba ročník 1935.
Velice bych chtěla poděkovat všem dobrovolníkům, kteří mi pomáhali a zvláště
pak hasičům, bez jejichž pomoci by se takové akce snad ani nedaly organizovat.
Panu hejtmanovi děkuji, že navštívil naši
obec.
Dana Cahová, starostka Hejtman se starostkou vítají účastníky závodu

OTEVŘEL V ADRŠPACHU NOVOU LOGISTICKOU HALU

Závod Continental Automotive Czech
Republic s.r.o., přední výrobce ostřikovacích systémů pro automobilový průmysl, otevřel v sobotu 22. září 2012 v

Adršpachu novou
logistickou halu.
Slavnostní pásku
společně přestřihli Sven Petzold,
ředitel segmentu
Washer Systems,
Lubomír Franc,
hejtman Královéhradeckého kraje
a starostka obce
Adršpach Dana
Cahová. Tuto významnou událost
závod spojil s organizací dne otevřených dveří pro
své zaměstnance
i širokou veřejnost.
Akce se zúčastnilo více jak 900 návštěvníků.
Do výstavby haly závod, který v současnosti zaměstnává více jak 1.000 zaměst1

nanců, investoval částku ve výši 50 milionů Kč. Tato významná investice přinese
další růst závodu a nové možnosti pracovního uplatnění pro celý region.

Veřejné schůze

Věci Obecní

VEŘEJNÉ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA
OBCE ADRŠPACH
Od minulého vydání zpravodaje svolalo zastupitelstvo dvě veřejné schůze. Na tyto
schůze byli občané pozváni na obecních vývěskách a v kabelové televizi. Schůze
se konaly v zasedací místnosti Obecního úřadu. Na schůzích zastupitelstvo přijalo usnesení, která nám poskytlo ke zveřejnění. Z nich vyjímáme zejména ty body,
které se týkají vynakládání finančních prostředků z rozpočtu, anebo příjmů obce
a zajímavé informace.
Zastupitelstvo obce schválilo
- navýšení rozpočtu o 200 000 Kč bez
DPH na vytápění budov MŠ Adršpach
a ZŠ Adršpach
- bezúplatný převod vlastnictví k pozemku p.č. 380 v k.ú. Dolní Adršpach
o celkové výměře 10831 m2, včetně
příslušenství a trvalých porostů, který
je ve vlastnictví ČR s příslušností
hospodařit pro Ministerstvo vnitra.
Jedná se o bývalou zámeckou zahradu.
- zakoupení pozemku p.č. st. 1 v obci
Adršpach, k.ú. Dolní Adršpach - zastavěná plocha a nádvoří zámku
v Adršpachu o celkové výměře 2198 m2,
který je ve vlastnictví ČR s příslušností
hospodařit pro Ministerstvo vnitra.
Kupní cena bude stanovena dle znaleckého posudku č. 20/12, zpracovaném dne 20. 8. 2012 Ing. Františkem
Šulcem, Alžírská 640/10, Praha 6, a to
ve výši 158 718 Kč.
- finanční nabídku firmy Kabelové
televize CZ ve výši 23 248,90 Kč na
program FANDA
- firmu SDT Trutnov na zatrubení rygolu
u p. Holady v DA za 104 625,43 Kč bez
DPH
- rekonstrukci koupelny na vlastní náklady
manželům T, HA 141 s finanční spolu
účastí obce Adršpach ve výši 20 000 Kč.
- nabídku města Teplice nad Metují
o možnosti využívání sběrného dvora
(SD) v Teplicích nad Metují. Město
Teplice nad Metují připravuje žádost
o dotaci na vybudování SD, který by na
základě vzájemné smlouvy o spolupráci
mezi obcemi využívali i občané
Adršpachu s ohledem na provozní řád
budoucího SD. Město Teplice nad Metují
má povinnost v případě realizace SD
dle žádosti o dotaci smluvně zajistit
odběr odpadů obce Adršpach za ceny
shodné jako od sběrné firmy Marius
Pedersen
- finanční příspěvek na nejnutnější
vybavení a základní pomůcky ve výši
25 000 Kč včetně DPH pro Á-dráček
a nájem pro Á-dráček v budově bývalé
školy v Dolním Adršpachu ve výši
500 Kč (na dobu určitou)
- Realizační projekt ČOV a splašková
kanalizace Dolní Adršpach a intenzifikace ČOV a splašková kanalizace Horní
Adršpach
- jmenování komise na otevírání obálek
a na hodnocení nabídek na akci
„Realizační projekt ČOV a splašková
kanalizace Dolní Adršpach a intenzifikace ČOV a splašková kanalizace Horní
Adršpach“ ve složení Michal Kozár,

Jiří Hýbl, Dana Cahová, náhradníci
Lukáš Jánský, Tomáš Koníř
- pořádání akce – lukostřelecké závody ve
dnech 10. a 11. 11. 2012 pod Křížovým
vrchem v Dolním Adršpachu. Cena za
parkování ve dnech lukostřeleckého
závodu, Ádrkrosu, Čertohrátek a Dřevorubce 2013 je stanovena na 40 Kč
- zpracovatele výběrového řízení Ingeniring Krkonoše a.s., Ing. Blažek za
cenu ve výši 25 000 Kč bez DPH
V plném znění jsou usnesení vyvěšována na vývěskách, kabelové televizi, nebo
k nahlédnutí na Obecním úřadu. Veřejné
schůze 18/9 2012 se zúčastnilo - 9 zastupitelů, 2 hosté a 2 občané, veřejné schůze 16/10 2012 se zúčastnilo 8 zastupitelů
a 6 občanů.
redakce

Občanské sdružení Diakonie Broumov
je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje
společnosti - materiální pomoc sociálně
potřebným, azylové ubytování i pracovní
příležitost.
Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJE SBÍRKU
POUŽITÉHO OŠACENÍ

Letního a zimního oblečení
/dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek,
záclon, látky (minimálně 1m2, prosíme,
nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře
a deky
Obuv - veškerou nepoškozenou
Hračky - nepoškozené a kompletní
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce - z ekologických
důvodů, nábytek, jízdní kola a dětské
kočárky - ty se transportem znehodnotí,
znečištěný a vlhký textil
SBÍRKA SE USKUTEČNÍ:

dne: 29. 10. 2012 až 5. 11. 2012
místo: Obecní úřad Adršpach

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů
či krabic, aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel.: 224 316 800, 224 317 203
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MIMOJINÍ

Dobrý den.
Každé jubileum přináší
ohlédnutí. Přijměte i to
mé, dvouleté, ve funkci
zastupitele, posléze místostarosty naší vesnice.
Naše obrovské dluhy vůči obecní i firemní infrastruktuře, vyžadovaly od
prvopočátku správnou volbu strategie.
Systémová řešení ve spolupráci s odborníky se projevila jako správná, a rozumná volba. Orientace na více ztěžejních
oblastí zajistila kvalitu, progresi a dynamiku, po které jsme všichni toužili.
Shnilé a zapáchající přízemí zchátralé
budovy mateřské školy se přeměnilo
v kvalitní středisko služeb, které přivítá
své první klienty ještě v letošním roce.
Vnější aspekty nezmiňuji. Generální
rekonstrukce bývalé školy zajistila první zájemce o využití, další se též rýsují
ještě letos. Práce na znovuzahájení výuky se též posouvají správným směrem.
Urnový háj je využíván ke svému účelu. Harmonie místa, klid a spokojenost
nad blízkostí svých pozůstalých dýchne
na každého, kdo sem zavítá. Budovy
nového vstupního areálu do skalního
města jsou více než příjemným uvítáním našich hostů, vytvářející příznivý první dojem. Na těchto investicích
v celkové hodnotě cca 25 milionů korun
má, mimo jiné, lví podíl stavebník pan
Jiří Hýbl. Spolupráce naší vesnice s tímto odborníkem ve stavebnictví přináší
svá pozitiva nejen v části realizační, ale
i poradenské, přípravné a projektové,
což je pro pozitivní výsledek zásadní.
Získání zámku, další významné dominanty do vlastniství vesnice, zapadající
systémově do rozvoje turistického průmyslu na celém Broumovsku, navázání
a podpora vnějších vztahů v oblastech na
které jsme si v minulosti netroufli ani pomyslet, strategický plán rozvoje obce, dílčí
poradenská činnost, to jsou „drobnosti“
které obohatily majetek obce o desítky
milionů korun. Tyto přínosné „neviditelnosti“ jsou, mimo jiné, výsledkem spolupráce s firmou Diana s.r.o., zastoupenou
bývalým ministrem zemědělství, panem
MVDr. Bohumilem Kubátem. Nové povolební uspořádání, postupná vládní kristalizace, blížící se nové plánovací období
dotační politiky EU, to jsou, mimo jiné,
zásadní a příznivé podmínky dlouhodobé spolupráce s touto firmou, konkretizované tak, aby byla nadále značným
přínosem pro naši vesnici.
Proběhla finanční a legislativní restruktualizace Technických služeb, obecní
firmy, firmy zajišťující ekonomickou
sílu vesnice, firmy, která dělá Adršpach
Adršpachem, vytváří desítky pracovních
příležitostí, je první vitrinou naší vesnice,
naším srdcem. Tyto kroky mají zásadní
vliv na zvýšení kvality řízení ze strany
vlastníka - Obce Adršpach. Vlastně tepr-

ve tyto „klíčovací“ kroky ho umožňují.
Profesionální přístup vedení i řadových
zaměstnanců umožnil provést tyto změny za plného provozu, bez ztráty kvality
a stability. Věc po které volala dlouhodobě většina obyvatel se podařila, mimo
jiné, díky spolupráci s daňovou poradkyní paní Kateřinou Janákovou. Dílo není
dokonáno, naopak. Věřím, že další spolupráce s tímto odborníkem bude nosným
pilířem našeho dalšího snažení.
Realizace největšího investičního záměru v novodobé historii vesnice, investice
nutné, bezpomínečné, zajišťující náš
další „čistý“ rozvoj, zajistila, mimo jiné,
spolupráce s firmou RWE Chrudim. Přípravné práce ve výstavbě kanalizace finišují, naše žádost o dotace se posuzuje.
Poslední citovanou spoluprácí bude kontakt se skupinou odborníků, maminek,
bez kterých by byly všechny doposud
zmíněné věci bezvýznamné. Jsou, a věřím, že budou nadále tím nejdůležitějším prvkem, který dává naší práci smysl.
Jejich zdravá logika a filozofie je spolu
s nadšením a pílí tou největší devizou
naší vesnice. Sdružení odbornic z Adršpachu a okolí Á-dráček, je mladý. Však
ukazuje cestu, smiřuje nás s budoucností a dává naději pokračování.
Dovolil jsem si zmínit pouze největší
události. Mimo jiné, umožnila spolupráce s odborníky v širším spektru
realizaci a přípravu několika projektů
současně. Zvýšila kvalitu a objem naší
práce. Následoval by výčet dalších,
možná desítek lidí, díky kterým, mimo
jiné, patří dík za to, že je mé dvouleté
ohlédnutí jasné a neztrácí se v mlze.
Vím, že má každá maličkost desítky, nebo
stovky druhů řešení. Ne každý ocení, či
pochopí. Dnes již vím, že to nejde. Co
mi však dává naději a energii, jsou vedle
mé rodiny Mimojiní. Parta zastupitelů
s vlastními názory, schopna respektovat
ostatní, dělat ústupky, ale i přesvědčit
a motivovat, schopna vstřebat neúspěchy.
Parta lidí bez postranních úmyslů, s jasným cílem – dělat věci ve prospěch naší
vesnice a lidí kteří zde žijí. Parta lidí vedená jasným lídrem-respektovanou paní
starostkou. Mimojiní mi dávají naději do
budoucna. Dávají mi naději progrese,
kvality, smyslu a stability.
Děkuji Vám za dosavadní spolupráci,
a obyvatelům naší vesnice za pochopení společného snažení. Děkuji.
Michal Kozár, místostarosta

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS
Místní pejskaři hledají místo, kde by
se mohli scházet, případně se svými
psy cvičit. Líbil by se jim prostor za
sportovním areálem nad hřištěm směrem ke kolejím. Byl by k dispozici?
Odpovídá paní starostka:
Myslím,že prostor za obecním hřištěm by
mohl spíše sloužit pro odpočinek a posezení.Je nutno tuto část upravit, dát lavičky
a udělat chodník, byla by to další pěkná
relaxační část. Pejsky bych spíše viděla na
kopci,kde byly dříve radary. Je tam místo
a také by tam nikoho nerušili.
Už velice dlouho je ucpaný kanál
u hřbitova. Kdo ho vyčistí?
Odpovídá paní starostka:
O ucpaném kanálu u urnového hřbitova
vím, ale při čištění kanálu jsme zjistili,že
je kanál propadlý a musí se celý předělat.
Museli bychom řezat asfalt a znovu to
napojit do vodoteče(potoka). Toto bude
řešeno při realizaci na komunikaci od
urnového hřbitova k mostku k Divišům.
Bude se silnice Horní Adršpach – Teplice nad Metují v zimě solit?
Odpovídá paní starostka:
Na jednání na Správě CHKO kde se o solení silnice Horní Adršpach – Teplice nad
Metují jednalo, nám přišlo zamítavé stanovisko. Proti tomuto rozhodnutí v bodě
II, jsme se odvolali.
Jaký je osud dřevořezeb ze soutěže
dřevorubec roku?
Odpovídá pan Pavel Cohla,
hlavní pořadatel soutěže:
Zvonice a dřevorubec jsou u nového vstupu do skal, obě sochy byly věnovány obci
s tím že spolu rozhoduji o jejich umístění
a to se povedlo na výbornou. Obří Žába
stojí u Šrámků na zahradě nechtěl jsem
ji prodávat mimo Adršpach. Bobra roku
vlastní pan Majer z Dolního Adršpachu.
Stoličky a křesílka (loňské vyřezávání)
jsem věnoval obecní školce Adršpach
a letošní jsem věnoval školce do Teplic.

Oznamujeme

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
V MATEŘSKÉ ŠKOLCE
Horní Adršpach
dne: 27. 10. 2012
od 13.00 - do 17.00 h

Názory zastupitelů

KABELOVKA
ZDARMA? NE !!
Nelíbí se mně některé investice obce,
takže, když má obec zřejmě dost finančních prostředků, tak proč nepřispět
více naším spoluobčanům. V roce 2012
hospodaří obec s rozpočtem zhruba
42 000 000Kč. Podal jsem žádost, přípojka kabelové televize od roku 2013
zdarma pro občany s trvalým pobytem v Adršpachu (částka asi 300 000
Kč ročně). S tímto hlasovacím výsledkem: pro návrh p. Balinová, Šrámek
a Fichtner, proti p. Vajsarová, Kozár
a Jánský, hlasování se zdržely p. Cahová, Jirmannová a Koníř. Na schůzi zazněly dva argumenty, obec musí
šetřit a občanům již obec přispívá asi
jednim miliónem ročně. Podstatnou
část této částky však tvoří příspěvky
organizacím a příspěvek na stočné –
čistírna odpadních vod. To mně nevadí, ale vadí mně příspěvek poradenské
firmě p. Kubáta pro tento rok ve výši
432 000 Kč včetně DPH. Podstatnou
věcí pro mojí žádost, ale byla skutečnost, že by to vlastně de facto nestálo obec ani korunu, protože od roku
2013 bude obec dostávat do obecního
rozpočtu ze státního rozpočtu o cca
1 100 000 Kč ročně více na svojí činnost. Kde není vůle, není nic!
Rudolf Fichtner,
zastupitel obce Adršpach

SDĚLENÍ PRO ČTENÁŘE
OBECNÍ KNIHOVNY
STANOVENÍ
VÝPŮJČNÍ LHŮTY
Knihy zapůjčené v Obec
ní knihovně je nutné
vrátit nejpozději dva
měsíce od jejich zapůjčení. Tímto žádám čtenáře
Obecní knihovny, kteří
mají zapůjčeny knihy déle než dva měsíce o jejich vrácení. Uvedená povinnost se
týká také čtenářů, kteří mají půjčeny knihy
několik měsíců a někteří i let. Pokud knihy
nebudou vráceny zpět do knihovny uhradí ji čtenář v plné výši. Buďte prosím ohleduplní k lidem, kteří knihovnu navštěvují
pravidelně a marně čekají na vrácení knih,
které by si rádi přečetli.
Zdena Brádlová
Obecní úřad Adršpach přijme

Za odpovědi děkujeme.
Máte-li další otázky, můžeme je opět
položit za vás.
redakce
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KRONIKÁŘE,
KRONIKÁŘKU

zájemci hlaste se na Obecním úřadu

Věci Obecní

Věci Obecní

Á-DRÁČEK - jdeme správným směrem OBECNÍ LESY ADRŠPACH

V měsících lednu, únoru a březnu byla prováděna mýtní těžba
dřeva na třech plochách. Dvě seče na Pavlovské hoře, v místech kde měla být sjezdovka, těžil Jakub a Jaroslav Vajdovi. Třetí
seč byla umístěna ve stráni za rybníkem směrem k Hodkovicím, kde těžil Lukáš Jánský. Na odvozní místa (skládky dřeva)
byla veškerá vytěžená hmota soustředěna panem Poliačkem
z Chvalče a jeho ,,lakatošem“. Na odvozním místě došlo k manipulaci kmenů a to dle délek, tloušťek a vad (hniloba, křivost,
apod.). Kvalitní výřezy byly prodány společnosti Dřevoterm
s.r.o., která sídlí v Březové u Broumova. Tato společnost má
zpracovatelskou pilu včetně elektronické přejímky v Meziměstí, kam byla kulatina v množství cca 300 m3 odvožena nákladní
autodopravou pana Jirmana z Broumova. Výřezy, které nemohly být použity pro pilařské zpracování, byly postupně prodány
místním občanům jako palivo. Těžební zbytky, jako klest a špičky stromů, byly na těžebních plochách spáleny.
Během měsíců dubna a května byly již dříve vysázené plochy,
kde původní sazenice uhynuly, doplňovány sazenicemi smrku
ztepilého (Picea abies) a borovice lesní (Pinus sylvestris). Vysázeny byly i dvě holé plochy, které vznikly v srpnu 2011 odtěžením smrků napadených lýkožroutem smrkovým (Ips typographus). Celkem bylo vysázeno 3 500 sazenic borovice lesní
a 5 500 sazenic smrku ztepilého. Výsadby stromků se účastnili
Jakub a Jaroslav Vajdovi.
V místech, kde v loňském roce došlo k napadení zmíněným lýkožroutem smrkovým, byly v dubnu letošního roku pokáceny
smrky, které posloužily jako lapáky na tohoto hmyzího škůdce. Lapáky jsou používány jako kontrolní metoda početního
stavu podkorního hmyzu. Pro vysvětlení: ,,lapák je pokácený
zdravý a odvětvený strom (smrk), který je překrytý větvemi“.
Kmen postupně zavadá a zasychá, a tím se stává atraktivní pro
lýkožrouta smrkového, který v přírodě patří mezi druhotné
hmyzí škůdce. Jako prvotní škůdce působí škody, jen když je
přemnožen, tedy v kalamitním stavu (viz. Šumavský národní park), kdy napadá zdravé a nijak nepoškozené rostoucí
smrky. Další postup výše uvedené kontroly proti lýkožroutu
a jeho vývoj popíši v příštím čísle zpravodaje.
V červnu a červenci probíhalo na plochách s malými stromky
vyžínání. Vyžínání prováděli Bc. Petr Krupička a Jakub a Jaroslav Vajdovi.
Nyní něco k finanční situaci lesů. Příjmy lesů jsou k 27. září
tohoto roku 831 714,6 Kč a výdaje jsou 465 868,8 Kč. Z toho
plyne, že obecní lesy jsou ke konci září v zisku 365 845,80 Kč.
Výdaje jsou tvořeny např. nákupem a výsadbou sazenic, těžbou dřeva a úklidem klestu, opravou oplocenek atd. Příjmy
jsou tvořeny prodejem dříví.
Hezký podzim přeje, Ing. Ondřej Jirmann
Správce OL Adršpach

Den 3. 10. 2012 byl pro nás velmi důležitý, po několika měsících
práce se nám podařilo zahájit provoz Á-dráčku ve škole v Dolním Adršpachu. Nad naše očekávání jsme měly opravdu velkou
účast, a to 16maminek a 19dětí. Dle všech ohlasů zúčastněných
a úsměvu našich dětí se naše první tzv. á-dráčkovské setkání velmi vydařilo! Program byl bohatý, děti i maminky si to moc užily,
hezky se unavily a určitě si i odnesly nové zážitky a zkušenosti.
Za poslední měsíc máme za sebou také jednu užitečnou akci
a to pod názvem: Jdeme čistit okolí, 25. září v odpoledních hodinách jsem si navlékly gumové rukavice a s dětmi se vydaly okolo
Křížového vrchu a sbíraly odpadky po návštěvnících Adršpachu.
Podařilo se nám nasbírat několik tašek odpadků všeho druhu
a odměnou maminkám i dětem byl ohýnek a opečený buřtík.
Snažíme se naše děti vést k respektu a lásce k přírodě, další
podobná akce se uskuteční v listopadu.
Společně se dělíme o své radosti i starosti, hrajeme si s dětmi nebo s nimi něco tvoříme. Tímto zveme mezi nás nejen maminky na mateřské dovolené, které mají chuť společně
s námi strávit jedno dopoledne v týdnu či nějakou pochmurnou zimní sobotu. Bližší informace o členství a plánovaných
akcích: a-dracek@seznam.cz

Á-DRÁČEK - PROGRAM
od 3. 10. 2012 do 19. 12.. 2012
D 9:45h:
KAŽDOU STŘEDU OD
1. hodina SLUNÍČKO
2. hodina HOUBIČKY
3. hodina LISTY
4. hodina STROM
(skupinová práce)
5. hodina JABLOŇ
6. hodina DRÁČEK
7. hodina LISTNÁČEK
Ě
8. hodina VESELÁ DÝNĚ
9. hodina ADVENTNÍ VĚNEC
10. hodina ČERTÍK
11. hodina VÁNOČNÍ ŘETĚZ + OZDOBIČKY
12. hodina ZDOBENÍ PERNÍČKŮ + JMENOVKY

CIRKULÁRKA

Téma dne

Je krásné ráno a utahaná matka přijde po noční dvanácte
z práce domů. Umýt se, vypravit děti do školy, trochu uklidit a šup do vytoužené postele. O půl osmé se jí to podaří. V osm je v blaženém limbu. Ale že je krásné ráno, tak
o kousek dál už někdo vytahuje cirkulárku. Za chvíli se její
zvuk spící matce zařízne do mozku. Druhý, třetí a další.
Někdy hodinu, jindy dvě, někdy celé dopoledne.
Jakýkoliv pokus o usnutí je marný. „Proboha, jak půjdu večer zase do práce, když se nevyspím?“
Tuto otázku by si měl položit ten, kdo chce po ránu spustit
jakýkoliv pekelný stroj na rámus. V Horním Adršpachu už
je to prostě tak, že v každém druhém domě někdo každý den
usíná po noční směně. Ale někdo to pořád ještě neví, anebo
je mu to jedno, protože zřejmě nemá ani potuchy o tom, jaké
to je dělat dvanáctky a nevyspat se. Vytahovat cirkulárky, motorovky, malotraktory a křoviňáky až odpoledne, už asi nikomu vadit nebude. Buďme k sobě více ohleduplní!
-ja-

Připravujeme víkendové akce: Drakiáda, Dlabání dýní, Bazárek, Mikulášská besídka, Zdobení ván. stromku v ZOO, Vánoční besídka, Bobování, Krmení lesní zvěře…. atd.
Podle situace se může plán výuky i trochu pozměnit!
DĚLÁME TO HLAVNĚ PRO NAŠE MILOVANÉ DĚTI, TAK
SE NESTYĎTE A PŘIJĎTE MEZI NÁS!!!
Za celý Á-dráček
Barbora Brabcová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA REKONSTRUKCE BUDOVY

Z a s tupi telé obce
Adršpach
na začátku roku
2012 odsouhlasili
opravu
sklepních
prostor
v Mateřské škole.
V těchto
opravených místnostech (viz fotografie), bude
knihovna, kadeřnictví, pedikúra, kosmetika,
masáže, sklad potravin pro školku, denní místnost a sociálky. Byla položena nová krytina na
střechu, hromosvody, nové schody a podesta,
zábradlí, zpevněné plochy okolo školky a nakonec i fasáda. Budova je zcela zrekonstruovaná
a při vjezdu do obce působí příjemným dojmem. Zrekonstruované prostory budou otevřeny pro veřejnost od 1. listopadu 2012. Přála
bych všem občanům, aby jim služby, které budou umístěny v prostorách pod školkou, sloužily k jejich spokojenosti. Uvítala bych případného zájemce o provozování pedikúry, kterého se
nám zatím nepodařilo najít.

Názory zastupitelů
VÁŽÍME
SI PRÁCE
MÍSTNÍCH
LIDÍ?

Dana Cahová, starostka

UKONČENÍ LETNÍ SEZÓNY
V ADRŠPAŠSKÝCH SKALÁCH

S blížícím se koncem letní sezóny je i čas na její vyhodnocení. Jaká tedy
byla? Z našeho pohledu úspěšná. Skalní město je stále nejnavštěvovanější
a nejoblíbenější lokalitou v Královéhradeckém kraji. Nejsou to jen domněnky, ale podložená fakta. Na jaře, přesněji v měsíci dubnu se konal první Tour trip Ruských novinářů
a pracovníků v cestovním ruchu, který pořádal Královéhradecký kraj v rámci projektu. Druhý se uskutečnil v měsíci srpnu a v obou případech měli novináři na programu
mimo jiné i Adršpašské skalní město, jehož návštěvu si sami vyžádali. Z kraje mi poslali
závěrečnou zprávu ve které jsem se dočetla, že se jim skalní město Adršpach líbilo ze
všech navštívených míst nejvíce. Vzhledem k tomu, že mezi dalšími navštívenými oblastmi byly Krkonoše, Český ráj, Babiččino údolí atp. to považuji za velký úspěch.
Především se jim líbil pořádek a čistota na prohlídkovém okruhu a to, jak i přes tak
velkou návštěvnost je okruh skvěle udržován pro pohodlí a dostupnost turistů všech
věkových kategorií. Průzkum,pořádaný Českou centrálou cestovního ruchu dopadl
pro Adršpach také velmi pozitivně.
Díky této popularitě bylo naše skalní město Královéhradeckým krajem vybráno k natáčení reklamního spotu, který poběží v multikinech po celé České republice a i v Polsku,
vždy před začátkem filmu. Jedná se o krátký sestřih těch nejkrásnějších památek, které
v naší oblasti máme. Spot by měl být hotový do konce roku a v kinech poběží v roce
2013. Těchto propagačních a reklamních akcí máme za sebou víc, nebudu je tady všechny vypisovat, ale jen doufat a snažit se o to, abych jich bylo ještě víc.
Snažíme se zkvalitňovat služby návštěvníkům a také zpříjemňovat a zkrášlovat prostředí u vstupu do skal. Jistě jste si všimli krásného, ze dřeva vyřezaného Krakonoše, který stojí vedle informačního centra. Za vstupem do skal je pak dřevorubec
a kaplička. Možná, že už to několikrát zaznělo z úst paní starostky Dany Cahové, ale
i přes to bych vás chtěla požádat a to nejen jménem svým, ale především jménem
vedení a zaměstnanců TS Adršpach, kteří vynaložili úsilí k tomu, aby umístěné sochy byly zkrášlením pro návštěvníky, neničte je. Bohužel jsem si všimla toho, že děti
(a nejen děti) na sochy lezou, nebo se je snaží porazit. Bohužel jsem si všimla i toho,
že to nejsou jen návštěvníci, ale i místní obyvatelé, což nás mrzí nejvíce. Nedávno
byly v blízkosti soch umístěny kamery se záznamem, které nám pomůžou odhalit
případné pachatele.
Závěr bohužel trochu negativní, ale i takové věci je potřeba říkat nahlas.
Letní sezóna sice skončila, ale skalní město je otevřeno celoročně, tak už se pomalu
těšíme na tu nadcházející zimní. Jsme tu pro vás a těšíme se na vaši návštěvu.
Beata Radoňová TIC Adršpach.
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Mám již delší dobu pocit, že nedokážeme ohodnotit práci místních
občanů, kteří pro obec pracují dnes
a denně. Argumentuji třeba placenou funkcí doktora Kubáta - poradce
obce, který má pro tento rok již schválenou částku 432 000 Kč. (vč.DPH).
Ten určitě nedělá pro naši obec jen
za symbolickou odměnu jako třeba
šéfredaktor našeho zpravodaje. Místní lidi přitom nejsme schopni docenit
a náležitě zaplatit. Kdo bude v budoucnu ještě ochoten za symbolické
částky pracovat? Ale cizí co si řeknou,
to dostanou.
Minulý rok se hovořilo o vytvoření komisí, které budou nápomocné obci při
konání různých společenských akcí.
Nic z toho se nerealizovalo. Dám příklad vytvoření komísí: stavební, kulturní. Komise stavební - předseda J.
Šrámek, členové L. Jánský a T. Koníř.
Účastnili se výběrových komísí, práci
odvedli nad rámec svých povinností
a odměna žádná. O vysokém pracovním nasazení zastupitele Jaroslava
Šrámka při stavbě “urnového háje“
víme všichni, ale finanční ohodnocení
také nebylo řešeno.Tady vidím prostor
pro zlepšení práce pro obec. V jiných
obcích to berou jako samozřejmost,
třeba Město Teplice nad Metují má
2 výbory a 4 komise: stavební, bytovou, kulturní a tělovýchovy. Můžete
si rozkliknout stránky města - výbory
a komise. Adršpašský zpravodaj byl
prvním krokem ke spokojenosti občanů v podobě poskytování informací až
do domu. Nedávno chtěl šéfredaktor
z nějakých důvodů se zpravodajem
skončit. Ale kdo jiný by to pak za stávajících podmínek dělal? To je třeba si
uvědomit. Nejde jenom o zpravodaj,
ale o všechny místní občany, ať už pro
obec dělají, nebo budou dělat cokoliv.
Za práci jim zaplaťme a važme si více
jejich práce! Každému cizímu subjektu přece obec úplně samozřejmě řádně
zaplatí. Tak proč ne místním?
Anna Balínová,
zastupitelka obce Adršpach

OMLUVA

Ve zpravodaji č. 8 jsme chybně uvedli
datum konání zasedání Valné hromady
Technických služeb Adršpach.
Tímto se velmi omlouváme zvláště
pak p. Balínové.
Děkujeme. Datadrink

Sport

Události, komentáře

HOROLEZCI

POZVÁNKA NA PLAVÁNÍ

vyměnili lana a lezečky za rakety
a tenisky a sjeli se v září do Adršpachu na 8. ročník tenisového
turnaje „Lančmít cup“. Tento
ročník za účasti 14-ti hráčů vyhrál již po čtvrté Martin Jadrníček. Finalovým soupeřem mu byl
jeho bratr Pavel „Jádro“ Jadrníček
(loňský vítěz) oba z Adršpachu.
Na třetím místě skončil Pavel
Řehák, řečený „Pifík“ z Frýdku –
Místku.
L. Jánský Vítěz Lančmít cupu 2012

KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN V NÁCHODĚ

vždy od 12.00 do 13.00 hodin
Tělovýchovná jednota Jiskra Adršpach
si Vás dovoluje pozvat na plavání v krytém bazénu
v Náchodě dle rozpisu termínu.
Vstupné do bazénu a do páry hradí obecní úřad.
Dopravu do Náchoda si zajišťuje každý na vlastní náklady.
Jiří Vichr
TERMÍNY:

Martin „ZeLee“ Jadrníček

O POHÁR
STAROSTOVÉ A STAROSTY

Tenisový oddíl uspořádal 28. 7. otevřený
turnaj ve čtyřhrách. Hlavním pořadatelem turnaje byl předseda tenisového oddílu Ludvík Jánský (obr. vlevo). Sjeli se
tenisté ze širokého okolí.
Nakonec soutěžilo 15 dvojic, to je 30 tenistů. Z adršpašských se turnaje zúčastnili Jan Juhasz, Jaroslav a Jan Vajdové,
Martin Jadrníček a Ludvík Jánský. Zvítězila dvojice Káňa-Dvořák z Nymburka, druzí byli Richtr-Panchártek z Broumova a třetí Bebeš-Zikmund z Lysé nad Labem.
Všechny kurty byly po celý den plně vytížené.
-ja-

10. 11. 2012
24. 11. 2012
8. 12. 2012
22. 12. 2012
5. 1. 2013
19. 1. 2013

Stalo se......

SOCHA SV. JANA
NEPOMUCKÉHO

TISKOVÁ ZPRÁVA

Horní Adršpach - revitalizace
Stav rekonstrukce 5. srpna 2012
– demontáž

2. 2. 2013
16. 2. 2013
2. 3. 2013
16. 3. 2013
30. 3. 2013
20. 4. 2013

SPORTOVEC
ROKU 2011

Stav 23. srpna
– socha je na svém místě i s hlavou.

Dodatečně otiskujeme obr. nejlepšího sportovce roku TJ Jiskra Adršpach
Karel Šnajdr

Stav 11. října
– osazeny sloupky
a obnoven nápis
v kartuši.

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji vaší obci za podporu, které se nám dostalo při
pořádání cyklistického závodu OKOLO BROUMOVA 2012.
Bez této pomoci nejsme schopni závod v tomto rozsahu
uspořádat. Lituji jen, že se na start závodu postavilo
tak málo občanů vaší obce. Snad se to v dalších ročnících
změní, závod je pořádán pro širokou veřejnost.
Ještě jednou děkuji a přeji Vám i vaší obci hodně
úspěchů a spokojených občanů.
Jiří Rak - ředitel závodu

TEPLICKO-ADRŠPAŠSKÁ 33

Spolek RADOST Pavel Borna a Jiří Štěpánek nám poslali Tiskové prohlášení 23. ročníku turistického pochodu “Teplickoadršpašská 33”, konaného dne 15. 9. 2012.
Z něj vyjímáme základní informace:
Dne 15. 9. 2012 se konal celkově 23. ročník turistického pochodu “Teplicko-adršpašská 33”. Ačkoliv počasí nebylo stejně
slunečné jako v předchozích ročnících, tak i přesto se na start
23. ročníku dostavilo mezi osmou až půl desátou hodinou celkem 828 účastníků. Od dětí až po prarodiče. Účastníci si mohli
vybrat celkem z těchto tras: 16 a 33 km pěší, 30 a 50 km cyklo
a 8 km kočárky (pro rodiny s malými dětmi)
Každý účastník dostal na cestu malé občerstvení a propozice,
opravňující k bezplatnému vstupu do Teplicko-adršpašských
skal. Na trase bylo pro účastníky připraveno několik kontrolních bodů. Všichni došlí účastníci obdrželi po návratu na koupaliště diplom a ručně vyráběnou keramickou medaili. Nejstarší, nejvzdálenější a nejmladší účastník obdržel speciální cenu.
Na koupališti bylo zajištěno občerstvení a pod novými stany
vystoupila pro zpříjemnění atmosféry country skupina Pevná
vůle a skupina Karla Dolečka. Dík všem sponzorům.

Napsali nám

VÝLET DO ADRŠPACHU

V červenci letošního roku jsem přijela se svými zahraničními obchodními partnery do Adršpachu.
Bylo krásně, až moc teplo. Prošli jsme jen malý okruh a vyprahlí
žízní i hladoví jsme přivítali hned u východu ze skal venkovní
terasu hotelu Lesní Zátiší. Dosedli jsme k poslednímu volnému stolku. Všude plno lidí a jen dvě servírky!!! Obávala jsem
se, aby si moji obchodní partneři z Belgie nezkazili v přeplněné
restauraci dojem z návštěvy Adršpachu, ale nestalo se. K našemu velkému překvaní jsme byli bleskově obslouženi. Jedna
servírka přinesla okamžitě pití, druhá po chvíli jídlo. Belgičané
byli obsluhou mile překvapeni. Příští rok prý přijedou znovu,
aby si prohlédli i velký
skalní okruh a nechali se
znovu obsloužit v Zátiší.
Potom jsme ještě objeli
dvě výletní místa a nikde
už tak spokojeni nebyli.
V Adršpachu je krásně,
všude čisto a pořádek.
Máte úžasné skály. Nelitovali jsme, že jsme si
k vám odskočili. Snad
jen trochu moc lidí. Na prohlídku celých skal si najdeme příště
vhodnější termín.
S pozdravem Denisa Knollová, Praha

MEZINÁRODNÍ LEZECKÝ
TÝDEN V ÁDRU

V polovině září (16. - 23. 9.) hostily Adršpašsko-teplické skály a přilehlý Křižák mezinárodní lezeckou společnost: Sedmnáct
lezců ze Skandinávie, Polska, Rumunska
i zemí Beneluxu sem přijelo na pozvání Českého horolezeckého svazu, seznámit se s lezením na slavných a současně obávaných českých píscích.
Na programu bylo samozřejmě hlavně lezení, ale čas byl i na
promítání filmů, obrázků a povídání, např. s předsedou Jamesu Igorem Kollerem. Poděkování patří také obci Adršpach,
která akci zaštítila.
Zbyšek Česenek
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Konečná podoba sochy by měla mít ještě řetězy a barevné zvýraznění některých
ornamentů.

Hudbu ve skalách poslouchala více než
tisícovka lidí
V Broumově, 31. srpna 2012 – Včera večer
vystoupila v Adršpachu Filharmonie Hradec Králové. Pod širým nebem v unikátních přírodních kulisách Adršpašských
skal zněly suity z Čajkovského Labutího
jezera a Šípkové Růženky, Dvořákovy
Slovanské tance a Polovecké tance z Borodinovy opery Kníže Igor. Netradiční
koncert přilákal 1300 posluchačů, kteří
odměnili skvělý výkon filharmoniků pod
vedením šéfdirigenta Andrease Sebastiana Weisera dlouhotrvajícím potleskem
a ovacemi vestoje. „Koncert měl výjimečnou atmosféru, překvapilo mě, jak velmi
soustředěně publikum koncert sledovalo,
to není při koncertech pod širým nebem
vždy obvyklé, i pro nás to byl krásný zážitek,“ řekl po koncertu šéfdirigent Weiser.
„Určitě nejsem na Broumovsku naposled“, řekla Ester Janečková, která koncert moderovala. „Adršpach je kouzelné
místo a jistě se sem s rodinou vrátíme.“
Koncert Filharmonie ve skalách byl
doprovodným programem 7. ročníku
festivalu Za poklady Broumovska. Pořadatelem je Agentura pro rozvoj Broumovska. Ředitelka festivalu poděkovala
obci Adršpach a Technickým službám
Adršpach za vstřícnost a spolupráci při
přípravách. Velký dík patří rovněž Sboru dobrovolných hasičů Adršpach, kteří
sev den koncertu zúčastnili technických
příprav a sklízení koncertu. Ukázalo se,
že pokud pořadatel zajistí a splní všechny
podmínky k pořádání koncertu v takové
oblasti, jakou je právě turisticky vytížený,
ale současně v CHKO ležící Adršpach, je
možné takový koncert nejen uspořádat,
ale uspořádat ho úspěšně.
Partnery koncertu byly Královéhradecký
kraj, obec Adršpach, RWE, Czech Coal
a.s., Veba, textilní závody a.s., Twin Star
Film a Český rozhlas Hradec Králové.

Vážení čtenáři.
Přečetli jsme si desáté jubilejní číslo a po
roce a půl co vydáváme náš list už víme, že
občasník „Adršpašský
zpravodaj“ nemůže stíhat řešit aktuální
záležitosti v obci, ale pouze s odstupem
času informovat o tom, co se v obci od
minulého čísla událo, nebo informovat
čtenáře o záměrech, hospodaření a rozvoji obce. Prostřednictvím zpravodaje
také mohou zastupitelé skládat účty
svým voličům. To všechno se také více nebo méně - děje a to je i smyslem všech
podobných obecních, okresních či krajských zpravodajů, věstníků, ozvěn a jak
se to všechno jmenuje. Myslím, že náš
zpravodaj nijak z těchto informačních
tiskovin nevybočuje. V tom našem mi
ale chybí více postřehů z každodeního
života obce, více odpovědí na otázky,
které si občané často kladou. Pokusili
jsme se v č.10 na některé otázky odpovědět a nějaká temata k diskuzi nastínit.
Po každém z těch devíti předchozích
čísel jsem si vyslechl pochvaly i kritiky.
Kritici říkají, že ve zpravodaji převažuje takové to „bylo-nebylo“ nad aktuálními informacemi. Moc vzrůša tam
není. Jiné skupině občanů se to přesto
i tak docela líbí. Dostanou informace
až do dopisní schránky. Obsah jim stačí. Bulvár to ale fakt není a také není
smyslem obecních zpravodajů - být
bulvárem. Ale neměl by to také být jen
strohý věstník. Splňuje zpravodaj alespoň Vaše základní představy?
Chcete vůbec, abychom Vám strkali
zpravodaj do dopisních schránek? Neobtěžuje Vás to? Anebo ten, kdo si ho
bude chtít přečíst si pro něj raději zajde na odběrné místo jako se chodí pro
noviny na poštu? Také nemám rád nechtěné letáky v dopisní schránce. Uvítáme Vaše názory. Napište nám!
P. S.: K článku na str. 5: Zpravodaj
dělám jako koníčka za symbolickou
odměnu a nehodlám na tom nic měnit. Zda pokračovat, nebo ne, není
o penězích, ale o tom, jestli má ta práce nějaký smysl.
Vladimír Jadrníček

Poznáváte místo
na obrázku?

Ano, v těchto
místech stávala Koliba
do 21. 7. 11.
(obr. dole).

A přesně za rok,
21. 7. 2012
jsem toto místo
opět vyfotil.
Změna je život.

Slovo šéfredaktora

VTIP DNE

Nechcete si sednout dědečku?
Ne, děkuji chlapče, já jedu jen
jednu stanici.
Jen si sedněte dědečku, nejste
v autobuse ale v parku!
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