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VÁNOČNÍ DÁREK OBČANŮM: ŠKOLA
Zastupitelstvo obce Adršpach odsouhlasilo znovuotevření
Základní školy v obci, která byla zrušena v roce 2006.
Od Ministerstva vnitra a Krajského úřadu jsme již obdrželi povolení.
První třídu budeme otevírat od 1. září 2013.

Zápis do první třídy

Vánoce

v kostele sv. Vavřince v Teplicích nad Metují,
ve Vernéřovicích a ve Zdoňově
pondělí 24. 12. 2012 Půlnoční mše sv.
- Štědrý den

25. 12. 2012 Mše sv. - 1. svátek ván. 8:30 hod. Teplice n.Met.
- Boží hod vánoční
10:00 hod. Vernéřovice

středa

26. 12. 2012 Mše sv. - 2. svátek ván. 14:00 hod. Zdoňov
- sv. Štěpán

čtvrtek 27. 12. 2012 Mše sv.
pátek 28. 12. 2012 Mše sv.
sobota 29. 12. 2012 Mše sv.

18:00 hod. Teplice n.Met.
18:00 hod. Teplice n.Met.
18:00 hod. Teplice n.Met.

neděle

8:30 hod. Teplice n.Met.
10:00 hod. Vernéřovice

pondělí 31. 12. 2012 Mše sv. - Silvestr
úterý

1. 1. 2013

Mše sv.
- Matka Boží,
Panna Maria

KRÁSNÝ KONEC ROKU 2012
Za celý spolek maminek, které se pravidelně scházejí v Á-dráčku,
mohu jen konstatovat… že tak jak nám úžasně začala první hodina,
tak vypadají i všechny ostatní. Zatím, zatím se nám vše daří tak jak
má a že to zaklepávám do dřeva, o tom nemějte pochyb. Protože,
jsme přesvědčeni že to co děláme, děláme pro dobrou věc a děti
jsou z toho nadšené. Tímto také chci moc poděkovat obci Adršpach
za finanční příspěvek a také Lence Šretrové a Evičce Hrubé, které
nám připravují program. Díky nim, jsou naše hodiny zábavné a jak
po psychické, motorické tak fyzické stránce velmi bohaté. Není nad
to, když jsou lidé na správném místě a ve správnou chvíli, pak není
důvod se obávat o své dítě! Stejně tak, jako jsme nadšeni z našich
hodin, tak nás velmi potěšila zprávu o schválení k otevření školy

18:00 hod. Teplice n.Met.
8:30 hod. Teplice n.Met.
10:00 hod. Vernéřovice

Při mších zazní vánoční pastorely, písně a především koledy,
které si můžeme společně zazpívat.

Distribuční místa Adršpašského zpravodaje:
H. Adršpach:
Adr
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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Na začátku roku 2013 bude vyhlášeno výběrové řízení na ředitele
subjektu „Základní škola a mateřská škola, Adršpach“.
Veškeré další informace budeme předávat rodičům prvňáčků.
Velice se na vás všechny těšíme.
Dana Cahová, starostka

22:00 hod. Vernéřovice
24:00 hod. Teplice n. Met.

úterý

30. 12. 2012 Mše sv.
- Svatá rodina

bude 7. 2. 2013 v základní škole v Dolním Adršpachu
od 14.00 do 15.30 hodin.
Zákonný zástupce si sebou přinese občanský průkaz
a rodný list dítěte.

v Dolním Adršpachu. Je přeci úžasné, že naše obec bude žít
po všech stránkách! Jako velkou výhodou vidíme, rodinné
prostředí, lepší individuální přístup ke každému žáčkovi, samostatnost a snazší potírání šikany. Je to pro nás hezký předvánoční dárek.
Jinak nezahálíme a stále se snažíme vyrážet i na různé
výlety, v polovině listopadu jsme se opět společně vydali
na velký výlet a to do tzv. Tongo parku v Hradci Králové. Pro velkou účast jsme se tentokrát všichni do autobusu nevešli, takže nás ještě doprovázela dvě auta plná dětí
a maminek. Výlet byl opět víc než úžasný a všichni jsme se
vraceli šťastní a nadšení..
Veselé Vánoce a šťastný Nový rok!
Barbora Brabcová, program Á-dráčku uvnitř

Krásné Vánoce
a šťastný Nový rok 2013 Vám přeje
Dana Cahová - starostka, Michal Kozár - místostarosta,
zastupitelé i redakce zpravodaje
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Veřejné schůze

Věci Obecní

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ADRŠPACH
č. 21/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZE DNE 13. 11. 2012
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č.1/21/2012
Zastupitelstvo schvaluje žádost TJ Jiskra
Adršpach o navýšení rozpočtu na rok
2012 o 3 550,-Kč včetně DPH na pohonné hmoty za sečení obecního hřiště
v Horním Adršpachu
Usnesení č. 2/21/2012
Zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku ing. Y.Eliášové, Křinice ve výši
38 000 Kč (není plátce DPH) na zajištění podkladů a podání žádosti o podporu
z OPŽP – Regenerace zeleně vybraných
lokalit v obci Adršpach
Usnesení č. 3/21/2012
Zastupitelstvo schvaluje zakoupení 5ti
pc sestav za cenu 84 500 Kč bez DPH
do školícího střediska v Dolním Adršpachu
Usnesení č. 4/21/2012
Zastupitelstvo schvaluje finanční dar ve
výši 10 000 Kč OS živá voda, Teplice nad
Metují
Usnesení č. 5/21/2012
Zastupitelstvo schvaluje žádost RF o finanční příspěvek ve výši 1 000 Kč + 2ks
knihy Adršpašsko na pořádání fotbalového turnaje HAFNARFROJDUR CUP
1. 12. 2012
Usnesení č. 6/21/2012
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové
opatření č. 9/2012, viz příloha usnesení
Usnesení č. 7/21/2012
Zastupitelstvo schvaluje žádost o finanční příspěvek na „Dřevorubce 2013“ ve
výši 15 000 Kč včetně DPH
Usnesení č. 8/21/2012
Zastupitelstvo schvaluje firmu DIANA
s.r.o. Oleško za poradenskou činnost za
finanční částku ve výši 240 000 Kč bez
DPH za rok 2013
Usnesení č. 9/21/2012
Zastupitelstvo schvaluje „Program obnovy a rozvoje obce Adršpach – pasportizace projektu“
Usnesení č. 10/21/2012
Zastupitelstvo schvaluje Plán inventur
na rok 2012
Usnesení č.11/21/2012
Zastupitelstvo schvaluje „Podmínky prodeje pozemků pro rodinnou výstavbu
v Horním Adršpachu“
viz příloha usnesení
Usnesení č. 12/21/2012
Zastupitelstvo schvaluje opravu asfaltové cesty u domu čp. 138 v Horním Adršpachu v roce 2013
Usnesení č. 13/21/2012
Zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu
pozemku p.č. 21 v k.ú. Dolní Adršpach
Usnesení č. 14/21/2012
Zastupitelstvo schvaluje převod pozemku p.č. 1066/1 v k.ú. Dolní Adršpach od
Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových
Usnesení č. 15/21/2012
Z
Zastupitelstvo schvaluje záměr směny

pozemků části pozemku p.č. 70/4 v k.ú.
Dolní Adršpach od p. Mackové za pozemek p.č. 23/2 v k.ú. Dolní Adršpach od
obce Adršpach
Usnesení č. 16/21/2012
Zastupitelstvo schvaluje zhotovitele projektové dokumentace „ČOV a splašková
kanalizace Dolní Adršpach a Rekonstrukce ČOV a splašková kanalizace Horní
Adršpach“ firmu AKVOPRO s.r.o. Praha
Usnesení č. 17/21/2012
Zastupitelstvo schvaluje žádost OJ
o prodloužení smlouvy na správce obecních lesů na období od 1. 1. 2013 do 31.
12. 2013
Zastupitelstvo obce zamítá
Usnesení č. 18/21/2012
Zastupitelstvo zamítá žádost Holada
a spol. s.r.o., Nové Město nad Metují
o odkoupení pozemku p.č. 21 v k.ú.
Dolní Adršpach
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis finančního výboru z provedené kontroly
ze dne 23. 10. 2012
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost
Mgr. TD o poskytnutí informace ve věci
opravy sochy sv. Jana Napomuckého
Zasedání zastupitelstva se zúčastnilo
9 zastupitelů, 1 host a 2 občané.

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ
VALNÉ HROMADY

č. 4/2012
Technické služby Adršpach s.r.o. konané
dne 4. 12. 2012
2. Valná hromada TS Adršpach
schvaluje:
2.2 Rozpočet 2013
2.3 Dodatek č. 1 k mandátní smlouvě
- Lodě - prodloužení do 31. 12. 2013
2.4 Dodatek č. 2 k mandátní smlouvě
- Parkoviště - odměna za poskytnuté
služby dle článku I. odst. 1 písm. A)
mandátní smlouvy
2.5 Smlouva o dílo na údržbu místních
komunikací a veřejné zeleně dle
předložené specifikace obce
2.6 Směrnice na tvorbu a použití účetní
rezervy na opravu majetku
3.1 TSA ukládají: 0
4. TSA bere na vědomí:
4.1 Výkaz hospodaření za říjen 2012
4.2 Výkaz návštěvnosti za říjen 2012
4.3 Výkaz využití mechanizace za říjen
2012
4.4 Informace o stavu finančních
prostředků na účtech k 28. 11. 2012
4.5 Návrh o možnosti tvorby daňových
rezerv pro rok 2013 přednesla
ing. Janáková
4.6 Pan Středa seznámil přítomné
o variantách využití průvodců
na sezónu 2013
jednatel: Balínová Anna
starostka: Cahová Dana

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS

CHVÁLÍM

Po cestě pro pěší okolo zahrádek
chodí do práce a z práce stále více
lidí co bydlí v bývalých kasárnách,
lidé do garáží, pejskaři i zahrádkáři.
Co takhle tuto cestu osvětlit elektrickým, nebo alespoň solárním osvětlením?

p. Melichara, který mne zabezpečil
tak, že mne moje majitelka spolu
s Policií České a Polské republiky
našly tam, kde mne zlodějíčkové
odstavili.
DĚKUJI
p. Cohlové za pomoc při zdolávání
jazykové bariery při jednání v Polsku,
p. Stillerovi za vstřícné jednání
během vyšetřování a pracovníkům
Oddělení obecné kriminality
v Náchodě za bezproblémové zprostředkování mého předání v Polsku
a následného zajištění mého odvozu
do Česka.

ODPOVÍDÁ PANÍ STAROSTKA:
Děkuji za otázku, zatím jsem o tom neuvažovala. Je nutné si o tom popovídat se
zastupiteli.
Vidím to jako výhledové, v první řadě nechat zpracovat projekt (výběrové řízení),
Vybrat firmu, která by to realizovala (výběrové řízení).
A potom realizovat.
Takže více informací snad až někdy příště........
redakce
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VEŘEJNÁ SBÍRKA NA OPRAVU KOSTELA
Dne 11. 7. 2011 Obec Adršpach obdržela povolení k otevření veřejné sbírky na
opravu kostela Povýšení sv.Kříže v Horním Adršpachu. Povolení platí pro termín
od 1. 8. 2011 do 31. 7. 2013.
Vybrané peníze poslouží k opravě venkovních omítek, ve spolupráci s vlastníkem
kostela – Římskokatolickou církví. Jedná se o kulturní památku, významnou vesnickou dominantu duchovní i technickou, která si naši pozornost bezesporu zaslouží.
V roce 2011 přispěli na tuto opravu tři místní obyvatelé a jeden chalupář celkovou
částkou 4 300 Kč. Příspěvek z vánočního koncertu byl 3 295 Kč. Celkem příspěvky
za rok 2011 – 7 595 Kč.
V roce 2012 přispěli na tuto opravu dva místní obyvatelé a jeden přespolní, celkovou částkou 1 099 Kč. Příspěvek z koncertu p. Hutky činil 3 160 Kč. Celkem
příspěvky za rok 2012 – 4 259 Kč.
Na kontě sbírky je tedy celkově k 30. 11. 2012 částka 11 821,6 Kč.
Vím, že jsou naše rodinné rozpočty pravidelně bombardovány žádostmi o finanční
podporu na různé, i celosvětové projekty. Lékaři bez hranic, UNICEF, Světluška,
Paraple, Snílek a spousta i drobných dětských domovů, či jednotlivců, závislých na
pomoci druhých.
Pokud bude mít někdo z Vás zájem přispět, není nic jednoduššího než se stavit na
obecním úřadě pro složenku nebo zaslat příspěvek na účet 245189112/0300, variabilní symbol 245419.
Děkuji všem, kteří přispěli do naší sbírky a všem přeji klidné a spokojené Svátky.
Michal Kozár

Sdělujeme Vám, že ve svátcích
24. 12. 2012, 25. 12. 2012 a 26. 12. 2012
bude svoz komunálního odpadu probíhat normálně.
Svátek 1. 1. 2013 úterý – svoz komunálního odpadu
proběhne ve středu 2. 1. 2013.

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Výstavba rodinných domů v Adršpachu.
V nejbližší době obdrží obec
Adršpach stavební povolení
k zasíťování vybraných stavebních lokalit. Po geodetickém
vyměření pozemků bude zahájen jejich odprodej (jaro 2013).
Podmínky prodeje schválilo zastupitelstvo obce a jsou
k dispozici na OU.
Jelikož je o koupi značný zájem, upozorňujeme obyvatele naší vesnice, aby svá rozhodnutí neodkládali, a stavili
se k projednání případné koupě co nejdříve.

PODMÍNKY PRODEJE:
1. Kolaudace domu do 5-ti let
od koupě pozemku
2. Trvalý pobyt v obci Adršpach
- do 6-ti měsíců po kolaudaci
3. Prodejní cena 300Kč/m2

Vážení občané,
hned po novém
roce se Vám do
rukou dostanou hlasovací
lístky pro volbu
prezidenta České republiky.
Hlasování proběhne ve dvou kolech, z nichž první je naplánováno na 11. a 12. ledna a druhé na
25.a 26. ledna 2013. V prvním
kole budete vybírat kandidáta
ze všech uchazečů o prezidentské
křeslo. Pokud žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu
z celkového počtu hlasů, následuje kolo druhé. Do druhého kola
postoupí pouze 2 kandidáti, kteří obdrželi v prvním kole nejvíce hlasů. Z nich pak vzejde nový
prezident republiky.
Hlasování proběhne, jak jste již
dlouhou dobu zvyklí, na obecním
úřadě v Horním Adršpachu. V pátek můžete navštívit hlasovací
místnost od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu od 8:00 do 14:00 hod.
(stejné pro obě kola). Volit může
občan ČR, který alespoň druhý
den voleb dovršil 18 let.
Pokud volič nebude volit v Adršpachu, může požádat obecní úřad
o vydání voličského průkazu. Žádosti o voličský průkaz můžete buď
doručit poštou (s ověřeným podpisem) nebo osobně na obecní úřad.
Konec lhůty pro poštou přijímané
žádosti je 4. leden 2013. Osobně
můžete žádost doručit do 9. ledna
2013 16:00 hod. Pokud budete volit
v jiném místě ČR, předložíte tamní
volební komisi voličský průkaz spolu s občanským průkazem. Komise
Vás zapíše do zvláštního seznamu
voličů a umožní Vám hlasování.
Voličský průkaz může být vydán
buď na obě kola současně nebo na
jedno z kol dle vaší potřeby.
Další informace ohledně výše
uvedených voleb zjistíte v zákoně
č. 275/2012 Sb. nebo u nás na
obecním úřadě.
Tomková Kateřina,
účetní Obec Adršpach

4. Pozemek nelze prodat před
kolaudací třetí osobě
5. Pozemek nelze dále dělit

Nalezené autíčko.
K mé chvále i poděkování se přidává
i moje majitelka p. Čonková

VOLBY
PREZIDENTA ČR

6. Při nesplnění požadavků
bude pozemek odprodán
zpět obci Adršpach

Obecní úřad Adršpach přijme

KRONIKÁŘE,
KRONIKÁŘKU
zájemci hlaste se na Obecním úřadu
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Naše děti

Naši senioři

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ADRŠPACHU ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Nový školní rok – 2012/2013 začal 3. září s počtem 28 dětí.
K našim ,,mazákům“ přibylo i několik nováčků. Děti si na
nové prostředí a kamarády zvykly celkem rychle. Začátkem
října jsme navštívili zdejšího zubního lékaře, aby nám prohlédl zoubky. Také jsme podnikli výpravu do kina v Teplicích
nad Metují a zhlédli tam loutkovou pohádku od Evy Hruškové
a Jana Přeučila – Šípkovou Růženku. Protože bylo pěkné počasí, stihli jsme i výlet na farmu do Janovic, kde nás čekala projížďka na koni. Za pár dní nás přijel do školky vyfotografovat
pan fotograf, tentokrát v zimním lese. Na konci října k nám
zavítala paní logopedka z SPC v Náchodě a vyšetřovala dětem
výslovnost. Na začátku listopadu jsme jeli opět do Teplic nad
Metují, ale tentokrát nás pozvala mateřská škola na představení Muzicírování s Brnkačkou. Dětem se program velmi líbil,
mohly si zahrát na různé hudební nástroje a aktivně se zapojit do programu. V tomto období navštívila školku Podzimní víla a společně s dětmi si zopakovala poznatky o podzimu,
děti také ochutnávaly ovoce a zeleninu. Další pohádku jsme
v podzimním čase opět viděli v kině v Teplicích nad Metují,
tentokrát se jmenovala Honza a čert. Koncem listopadu jsme
byli na výletě ve Svobodě nad Úpou, kde nás čekaly Pohádkové
Krkonoše – skřítci a pohádkové postavičky. Potom jsme vydatně poobědvali a vrátili se domů. Výlet se nám moc líbil, děti si
přivezly spoustu nových zážitků. Následující den proběhlo ve
školce další fotografování s vánoční tématikou. Další týden nás
navštívili Mikuláš, anděl a čert s nadílkou. My jim na oplátku
přednesli hádanku spolu s básničkou, písničkou a tanečkem.
Do Vánoc nás ještě čekají další vystoupení. Jedno pro seniory
Adršpachu a druhé pro rodiče. A pak už se budeme těšit na
očekávaného Ježíška.
Touto cestou bychom rádi popřáli všem klidné a pohodové
prožití vánočních svátků. V novém roce zdraví, štěstí a jenom
samou radost.
Děti a zaměstnanci MŠ Adršpach

Dne 24. 11. 2012 proběhlo na obecním úřadě vítání občánků.
Mezi občánky Adršpachu byli přivítáni:
Josef Thurik
Adam Kohoutek
Matěj Tuček
Marek Futera
Matyáš Blaško
Vítání občánků provázelo pěkné vystoupení dětí z Mateřské
školy Adršpach pod vedením paní ředitelky Ptáčkové. Tímto
bych chtěla poděkovat všem kdo mi pomáhali.
Cahová Dana starostka

Á-DRÁČEK - PROGRAM
od 2.1.2013 do 26.6. 2013
KAŽDOU STŘEDU OD 9:45h
1. hodina - TŘI KRÁLOVÉ
2. hodina - SNĚHULÁCI
3. hodina - BOBOVÁNÍ
4. hodina - VLOČKY
5. hodina- KRMENÍ LESNÍ ZVĚŘE
6. hodina - KRMÍTKO S PTÁČKY
7. hodina - KARNEVALOVÉ MASKY
8. hodina - MRÁČEK SE SNĚŽENÍM
9. hodina - KAČÁTKA A OVEČKY
10. hodina - VELIKONOČNÍ DÍLNA
11. hodina - SNĚŽENKY
12. hodina - PTÁČCI NA KOLÍČKÁCH
13. hodina - DUHA
14. hodina - DEN ZEMĚ
15. hodina - ČARODĚJNICE
16. hodina - BLAHOPŘÁNÍ MAMINKÁM
17. hodina - ROZKVETLÁ TŘEŠEŇ
18. hodina - DĚTSKÝ DEN
19. hodina - BERUŠKY
20. hodina - VÝLET
21. hodina - MOTÝLEK
22. hodina - PARTY/KOUPALIŠTĚ
rozloučení před prázdninami
Program bude ještě obohacen o karneval, bazárek
a nějaké výlety.
Podle situace se může plán výuky i trochu pozměnit!

Na sv. Mikuláše se již tradičně sešli
adršpaští senioři v jídelně firmy Continental, aby spolu prožili příjemné
odpoledne. Seniory přivítala starostka paní Cahová. Spolu s patronkou
této akce paní Balínovou všem popřály hezké Vánoční svátky a hodně
štěstí a zdraví do roku 2013.
Pásmo koled, říkanek a písniček
přednesly děti místní Mateřské školky a zatančila skupina Správný holky
ze Základní školy v Teplicích nad
Metují. Kromě bohatého občerstvení nechyběla ani sváteční večeře,
kterou připravily obětavé kuchařky Martina s Aničkou.
Přítomné navštívil i Mikuláš s čerticí, která vyprášila „kožich“ několika zlobivým dědkům a potom všem rozdali balíčky s nadílkou. K poslechu i k tanci
hrála reprodukovaná hudba. Mikulášské odpoledne začalo ve 14 hod a poslední vytrvalci se rozcházeli po deváté večer. Akce se zúčastnilo 73 seniorů.
Organizátoři děkují za sponzoring dobrým vínem podnikatelkám Zvěřinovým.
-ja-

ZÁJEZD SENIORŮ

Návštěva
Mikuláše, čerta
a anděla v MŠ

SPOLEČENSKÝ ŽIVOT

Výlet
do Svobody
nad Úpou
– výstava
Pohádkové
Krkonoše

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych tímto veřejně poděkovat Lence Šretrové,
Báře Brabcové a Evičce z Libné, které se věnují
organizaci mateřského centra A-dráček v Dolním
Adršpachu. Každou středu dopoledne připravují
velice pestrý a zábavný program pro naše děti.
Velké díky od nás všech.
Denisa Jánská
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Dne 11. října 2012 uspořádal Adršpašský klub seniorů zájezd do
muzea Merkur v Polici n. Metují.
Prohlídka vystavených
exponátů stavebnic bylazajímavá,
a pánové si vyzkoušeli také něco
sestavit. Dalším cílem zájezdu bylo
Nové Město n. Metují, kde jsme
navštívili zámek, který je od roku 2008 národní kulturní
památkou. Zámek je ve vlastnictví rodu Bartoňů z Dobenína.. Dochovaná výzdoba z časů renesance a baroka byla
zdařile restaurována. Kvalitní výklad průvodkyně při
prohlídce zámku se všem líbil.
Při zpáteční cestě jsme společně poobědvali v restauraci
Montace v Náchodě. Krásné počasí nás doprovázelo po celou dobu výletu až k domovu.
Balínová

Adršpašští důchodci se scházejí pravidelně každý měsíc
v zasedací místnosti OÚ, aby si popovídali o svých problémech, pohovořili se starostkou, nebo místostarostou, či
z jiným pozvaným hostem, anebo se jen pobavili, oslavili
narozeniny některého z nich.
Náš snímek je
ze schůzky, na
které
oslavil
svoje 80. narozeniny pan Gerhard Stief.
Pravidelné
schůzky připravuje paní Alena
Bílá.
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Sport

Události, komentáře

ROZPIS SPORTOVNÍCH
AKCÍ V HALE TJ Adršpach
o vánocích 2012

25. 12. ÚTERÝ
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
začátek: DĚTI - 9.30 hodin
MUŽI - 13.00 hodin
ŽENY - 16.00 hodin
27. 12. ČTVRTEK
VOLEJBAL - smíšená družstva
začátek: 14.30 hodin
29. 12. SOBOTA
NOHEJBAL
začátek: 13.00 hodin
30. 12. NEDĚLE
TROJBOJ
ST. TENIS, VOLEJBAL, KOŠÍKOVÁ
začátek: 13.00 hodin
OÚ Adršpach a TJ Adršpach
SRDEČNĚ ZVOU VŠECHNY OBČANY

TJ JISKRA ADRŠPACH
Vás zve na vánoční turnaje dle uvedeného rozpisu.
Sportovní akce jsou určeny pro všechny občany
obce. Těšíme se na vaši účast.
Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví
a úspěchův novém roce Vám přeje
výbor TJ JISKRA Adršpach.

VÁŽENÍ ČTENÁŘI
máme za sebou další období
naší hasičské práce a 5. ledna
2013 při příležitosti konání
Valné hromady nás čeká bilancování vykonané činnosti za
rok 2012. Skutečný přehled zprávy z Valné
hromady bude vám, čtenářům, otištěn v dalším čísle občasníku. Dnes chci ale využít této
příležitosti k poděkování všem členům SDH
Adršpach za činnost, kterou vykonávají na
úkor vlastního volného času, a to i jejich rodinám za podporu jejich činnosti. Myslím, spíše
vím, že sbor SDH Adršpach má své jméno, jak
v naší obci, tak i v blízkém okolí, a to nejen po
stránce hasičské, ale také kulturní či výchovné.
Jelikož už nebudu mít příležitost s většinou
z hasičů se do konce roku setkat, tak jim přeji klidné svátky a do roku 2013 hlavně pevné
zdraví, mnoho pracovních úspěchů a rodinné pohody. To samé přeji též všem čtenářům
a občanům Adršpachu.
Jaroslav Šrámek, starosta SDH Adršpach

SKI – ADRŠPACH
Krátké léto v Adršpachu nám opět rychle uteklo, a tak mě dovolte Vás
pozvat do běžecké stopy v Adršpachu a jeho okolí.
Sněžný skútr je po pravidelném sezónním servisu opět připraven pro Vás
upravovat běžecké tratě a nedočkavě čeká na první sněhovou nadílku.
Trasy v Adršpachu jsou součástí projektu „Lyžařské tratě v Kladském
pomezí“. Již několik let je vyznavačům bílé stopy k dispozici přes
300 km vzájemně navazujících udržovaných tratí. Své výlety můžete plánovat do oblastí Jestřebých hor, okolí Dobrošova, Police nad
Metují, Broumovských stěn, Teplic nad Metují, okolí Machova, okolí osady Karlow v Národním parku Gory Stolowe. Právě díky tomuto projektu, který zastřešuje Společnost pro rozvoj cestovního ruchu
Branka, o.p.s., se nám každoročně daří získávat finanční prostředky na pohonné hmoty z fondů Královohradeckého kraje. To s sebou
ovšem přináší i některá pravidla údržby tratí. Zejména četnost údržby
a volbu upravovaných tratí. Tzn., že ne všechny výjezdy jsou nám propláceny. Tuto zimu se nám podařilo získat finanční příspěvek od Obce
Adršpach. To nám umožní častěji udržovat trasu přes Zdoňov, Vypich,
Horní Adršpach, Janovice a přes Kalousy zpět do Dolního Adršpachu.
Právě tato trasa byla zahrnuta mezi „Modré trasy“ (tzn. menší četnost
údržby v závislosti na sněhových a povětrnostních podmínkách)
Ne vždy je lehké rozhodnout, jestli určitou trasu upravit, či ne. Je potřeba sledovat předpověď počasí na několik dní dopředu a rozhodnout zda
údržba bude mít smysl. Ono někdy se v Adršpachu ani nepohne větvička
a na Vypichu, nebo na pláních nad Janovicemi ihned po projetí stopa
zafoukává sněhem a po pár minutách není poznat, že zde něco projelo.
Proto veškeré aktualizace údržby tratí vkládáme ihned po úpravě na
stránky www.ski-adrspach.cz a www.ski.kladskepomezi.cz . Zde také
najdete veškeré informace o tratích, mapy, atd..
Závěrem bych chtěl poděkovat obci Adršpach za finanční podporu dobré věci, která zase o trochu zlepší život v Adršpachu a jeho okolí.
Naviděnou v bílé stopě.
Lukáš Jánský

Stalo se......

ČERTOHRÁTKY V ADRŠPAŠSKÝCH
SKALÁCH
Dne 8. 12. 2012 se
v Adršpašských skalách už po páté uskutečnila akce s názvem
Čertohrátky. Začátek
byl tradičně v 10:00
hod. I přes mrazivé
počasí přijeli rodiče
s dětmi, aby se ve skalách setkali s čerty,
Mikuláši i anděly. Děti
plnily různé úkoly, za
něž získávaly na své
kartičky razítka a sladké odměny. U pokladny dostal každý z účastníků
kromě kartičky také přírodní vánoční ozdobu, kterou mohl pověsit na
jeden ze stromečků, umístěných na prohlídkovém okruhu. Po skončení
si každý v informačním centru vyzvedl svou medaili a čokoládového mikuláše. Venku před vstupem do skal bylo připraveno malé občerstvení
v podobě opékání buřtů a čaje na zahřátí. Krásnou předvánoční atmosféru dotvářel třpytící se sníh v paprscích slunce. A den to byl opravdu
nádherný o čemž svědčí i počet zúčastněných, kterých bylo celkem 292
a z toho 145 soutěžících dětí. Tak věřím, že naši návštěvníci, ať už malí
nebo velcí odjížděli domů spokojeni a plni dojmů.
Zvláštní poděkování patří domovu mládeže Ulita Broumov a jejich
zaměstnancům a všem, kteří nám pomohli s organizací a osobně se
zúčastnili celé akce. Děkujeme také panu L. Jánskému, který nám jako
každoročně přinesl ovoce pro naše malé návštěvníky.
Těšíme se na setkání opět za rok na Čertohrátkách :-)
TIC Adršpach Beata Radoňová
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VÁŽENÉ ZASTUPITELKY A ZASTUPITELÉ,
PANÍ STAROSTKO, PANE MÍSTOSTAROSTO,
OBČANÉ ADRŠPACHU.
Dovolte nám tímto textem vyslovit
upřímný dík Koalice STOP HF za
Vaši podporu. Koalice sice vznikla
na Broumovsku, ale má již celostátní působnost a chce zastavit nebezpečnou metodu hydraulického štěpení (hydraulic fracturing, odtud
HF) v celé ČR. Metoda se používá
hlavně k půrzumu a těžbě břidličných plynů. Koalice dnes sdružuje
stovky občanů, desítky občanských
sdružení měst a obcí z celé ČR.
Srdečně děkujeme za Váš finanční
dar na podporu naší činnosti, protože po devět měsíců jsme pracovali zadarmo (tisíce hodiny) a většinu
nákladů hradili z našich rodinných
rozpočtů (statisíce Kč). Nebereme
tuto Vaši pomoc jenom jako velkorysý dar, ale i jako podporu morální a vzpruhu do další práce, která
je, jak se ukázalo, gigantickým
úkolem a stála nás již stovky tisíc
Kč a tisíce hodin času.
Do dnešního dne jsme toho stihli,
troufám si tvrdit, nemálo.
Oněch devět měsíců bylo vyplněno
těžko sdělitelným, místy nerovným
zápasem, s těžařskou lobby, která ovlivňuje některá ministerstva,
média, experty, minimálně jednu
politickou stranu, dokonce se jí
daří lobbovat Brusel.
Stojíme nikoli obrazně proti milionům dolarů. Přesto se nám úspěšně daří pokračovat v boji, který velmi odvážně začali právě starostové
a zastupitelé, kterým náleží primární dík včetně velmi odvážného
postoje obce Adršpach! Zde nutno
poznamenat zásadní věc. Váš dar
mj. ukazuje: držíme spolu, táhneme za jeden provaz. A to je klíčové.
Jinak bychom prohráli, protože by
nás rozdělili. A v této souvislosti, i
když Adršpach již není v PÚ, nutně
bude dobré monitorovat všechny
obce PÚ, aby svůj postoj nezměnily ani o píď. Na vražení klínu stačí
jediná podlehnuvší obec.
Hlavním cílem KSHF je návrh zákona STOP HF v ČR.
Trvale monitorujeme zahraniční tisk o HF zejména z USA, GB
a PR.
Vydáváme tiskové zprávy (již 13
ks) a denně aktualizujeme naše
stránky STOP HF a FB.
Petice, kterou jsme sepsali v lednu
2012 stále běží, a byla předána paní
poslankyni Horníkové do sněmovny na podporu přijetí zákona
STOP HF v ČR, když měla 26 600
podpisů. Dnes jich má přes 32 tis.
Jednali jsme s asociací krajů, která
nás podporuje.

Dosáhli jsme toho, že Koalice
STOP HF dnes zastupuje cca 500
tis. občanů ČR.
Primátor HK se zavázal oslovit na
základě naší iniciativy Svaz měst
a obcí, aby vyzval vládu k zástavě
aktivit ohledně HF.
Založili jsme vědeckou radu, která
objasnila poprvé v ČR, že metoda
je vlivem geologického a hydrogeologické situace v ČR nepoužitelná bez zásadních škod na lidském
zdraví a přírodě. Tento závěr pro
PÚ, i když váhavě, s několika měsíčním zpožděním (!) potvrdila
i České geologické služba MŽP.
Uspořádali jsme i druhou demonstraci proti frakování v Trutnově
na podporu starostů a občanů 26
obcí Trutnovska a Náchodska.
Účastnili jsme se celoevropského
setkání antifračkních skupin, kde
jsme byli platnými partnery.
Koncem února hodláme založit
celoevropskou Koalici STOP HF –
EU. V létě koncert U2 v Praze na
zákaz HF v EU. Píšeme brožuru
o problematice BP, která bude mít
náklad 10 tis výtisků. Hodláme
aktivizovat občanský sektor 7 států EU na petici proti BP – kdy se
po splnění podmínek automaticky
tato iniciativa dostane na jednání EP! Projekt vlajky – na každou
radnici, která nechce HF v ČR.
Plánujeme právní pomoc obcím,
ale hodláme se obrátit i na protikorupční činitele s podezřením na
rozsáhlou korupční činnost. Tento
týden se podařilo předat podnět na
porušování správního řádu MPO
a MŽP úřadu ombudsmana.
Vážení přátelé, dovolte nám, abychom Vám popřáli hezké prožití
svátků vánočních a všichni sobě
navzájem vítězství za záchranu pitné vody a přírody našich domovů.
Zůstaňme prosím pevní a poučme
se z toho, jak velkou silou může
jednota být, je-li, jako v tomto případě, aplikována.
Výsledkem toho je i klíčová dobrá
zpráva k Vánocům: ministerstvo
průmyslu a obchodu nepočítá
s břidlicemi min. v následujících
10 letech, neboť zásoby jsou bezvýznamné. O to více překvapuje
postoj MŽP.
S úctou Za Koalici STOP HF Jiří
Malík, vedoucí národní kampaně
Redakčně zkráceno
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Slovo šéfredaktora
JAK JE TO JINDE?
Když se podíváme na (ne)účast
občanů na veřejných zasedáních
zastupitelstva obce zjistíme, že v
Adršpachu občané na veřejné schůze zastupitelstva do zasedačky OÚ
téměř nechodí. A když tak dva, tři,
čtyři, výjimečně se jich sejde více.
Že by si lidé v naší krásné vesničce střediskové nevážili všemožného snažení členů zastupitelstva pro dosažení blaha všech jejich občanů a úmyslně schůze
zastupitelů bojkotovali? Že by ten nezájem občanů o
věci veřejné byl jen adršpašskou raritou?
Nedalo mi to a zeptal jsem se jednotlivě tří starostů z okolních obcí, jak je to s účastí na schůzích
u nich a jak jsou tedy jejich občané hladoví po
informacích. Překvalilo mě, že mi každý starosta
téměř obratem na mou otázku e-mailem odpověděl, neptal se proč mě to zajímá a ani neměl
námitky k tomu, kdybych chtěl jeho odpověď zveřejnit v našem zpravodaji.
Za tu ochotu a vstřícnost všem níže podepsaným
starostům děkuji.

A JAK JE TO TEDY JINDE?
PŘEČTĚTE SI SAMI:
Většina veřejných zasedání obecního zastupitelstva se odehrává v zasedací místnosti na obecním
úřadě. Účast občanů je poměrně malá 3-4 osoby,
někdy nikdo. V případě potřeby, např. když se
projednává strategie rozvoje obce nebo schvaluje
územní plán obce, jednáme v Obecní hospodě.
Každý rok pořádám v Janovicích a Jívce besedy se
starostou obce, kde seznamuji občany s tím co se
v obci událo a s výhledem na příští období. To je
pro ty občany kteří se z různých důvodů nezůčastňují jednání ZO.
S pozdravem J. Gangur,
starosta obce Jívka
Veřejné schůze ZO se nikde jinde než v zasedací
místnosti OÚ nepořádají. Běžná účast občanů na
veřejné schůzi ZO je 3-4 občané obce.
S pozdravem Bc.Tomáš Prouza,
starosta obce Chvaleč
Myslím si, že účast občanů na veřejných jednáních našeho zastupitelstva se neliší od běžného
průměru. Ten se pohybuje od 0 až třeba po 20 občanů. Záleží na tom, co je na programu jednání.
Naše jednání pořádáme vždy v klubu důchodců.
Zde se nekouří a nekonzumuje alkohol. To může
být třeba i jedna z příčin malých návštěv.
PaedDr.Vladimír Diblík starosta obce Radvanice
Otázku starostům obcí Jívka, Chvaleč a Radvanice
položil Vladimír Jadrníček

VTIP DNE
Otec se synem přijdou do ZOO.
Tati, proč na nás ta gorila tak blbě čumí?
Buď zticha, jsme teprve
u pokladny!

