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Co se bude dít...
Program 29. Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu
TEPLICE NAD METUJÍ
ČTVRTEK 23. 8. 2012
Vernisáž výstavy fotografií Pavla Žofky
výst. síň
17:00
„Lezení v Sasku“
MěÚ
Prezentace výstavy fotografií Petra Piechowicze
18:00
ZAHÁJENÍ 29. MHFF
kino
Projekce filmů: Co sie wydarzylo na wyspie Pam
30´(hlavní cena 2011), Les Dessous de Ganesh
15´(cena za nejlepší horolezecký film 2011
20:00 – 24:00 Soutěžní filmová projekce
kino
PÁTEK 24. 8. 2012
9:00 – 12:00
Živé vysílání Českého rozhlasu H. Králové
před kinem
Host MHFF Ivo SEDLÁČEK: I. Východočeská
10:00
expedice do Himalájí 1976 - NUN 7135 m
kino
- prvovýstup SZ stěnou (slide show)
10:00 – 14:00 Speed Slack line (soutěž – kvalifikace, finále)
park
14:00 – 16:00 Spára (soutěž – kvalifikace, finále)
park
10:00 – 18:00 Pletení lanových hlav
park
12:00 – 24:00 Soutěžní filmová projekce
škola
12:00 – 18:00 Soutěžní filmová projekce
kino
školní
16:00
Minikurz vaření himálajské kuchyně
jídelna
16:00 – 17:00 Silák John (soutěž)
park
17:00 – 20:00 Věšák (soutěž)
park
Host MHFF Ivan FIALA: „O svém lezeckém životě“ kino
18:00
(beseda)
19:30 – 21:00 Lážoplážo rozehřívačka - Djs
hřiště
20:00 – 24:00 Soutěžní filmová projekce
kino
Nesoutěžní projekce: Stopy písku 32´
21:00
hřiště
(cena města 2011)
22:00
Sioux (koncert)
hřiště
23:00
Dead Pope´s Company (koncert)
hřiště
24:00
Lážoplážo afterparty - Djs
hřiště
SOBOTA 25.8.2012
08:00
Mistrovství ČR v Boulderingu (kvalifikace)
park
09:00
Marek Šimíček – Sólo přechod Bajkalu (přednáška) škola
Hosté MHFF – Radek JAROŠ & Jan TRÁVNÍČEK kino
10:00
- expedice Annapurna 2012 - 8091 m (beseda)
12:00 – 24:00 Soutěžní filmová projekce
škola
10:00 – 18:00 Lezení pro veřejnost
park
10:00 – 18:00 Pletení lanových hlav
park
12:00 – 14:00 Soft Drytool
park
12:00 – 18:00 Soutěžní filmová projekce
kino
14:00 – 16:00 HUDY žebřiňák (soutěž)
park
školní
16:00
Minikurz vaření himálajské kuchyně
jídelna
17:00 – 18:00 HUDY Jump (soutěž v přeskoku)
park
Host
MHFF
Silvia
VIDAL:
„Sama
ve
stěně“
18:00
kino
(diashow a beseda)
20:00 – 24:00 Soutěžní filmová projekce
kino
20:00
Praque Conspiracy (koncert)
hřiště
Nesoutěžní projekce: Tenkrát v ráji aneb Damals hřiště
21:00
Paradies 49´(cena diváka 2011)
22:00
LAURA A JEJÍ TYGŘI (koncert)
hřiště
24:00
Uširváč, Hudba Praha,/Jasná Páka revival (koncert) hřiště
NEDĚLE 26. 8. 2012
kostel
08:00
Bohoslužba za zemřelé horolezce
Sv. Vavřince
09:30
18. Bufo Cross – běh Teplickými skalami (start) před kinem
10:00
Mistrovství ČR v Boulderingu (finále)
park
10:15
19. Bufo Cross (vyhlášení výsledků závodu)
před kinem
Losování o věcné ceny
13:45
před
kinem
(slosování vstupenek v hlasování o Cenu diváka)
Vyhlášení
Výstupu
roku,
vyhlášení
výsledků
14:00 (14:15) 29. MHFF a projekce vítězných filmů

Občasník obce Adršpach č. 9/2012

HRABĚ ŠPORK V ADRŠPAŠSKÝCH SKALÁCH

ZA POKLADY BROUMOVSKA
Už v sobotu 30. června v 18.00 hodin zahájil 7. ročník hudebního
festivalu Za poklady Broumovska koncertem varhanice Kateřiny
Chrobokové a japonské trumpetistky Yasuko Tanaka v klášterním
kostele sv. Vojtěcha v Broumově. Každý prázdninový víkend až do
1. září se rozezní jeden z deseti unikátních barokních kostelů na
Broumovsku hudbou starých mistrů i současných autorů. Vedle mladých umělců nabídne festival koncerty umělců a souborů
zvučných jmen, jako jsou mezzosopranistka Dagmar Pecková,
soubor staré hudby Musica Florea nebo Zemlinského kvarteto.
Letošní ročník přináší také unikátní doprovodný program pro děti
i dospělé – hudební dílnu na Bischofsteině v Jiráskových skalách
a jedinečný koncert Filharmonie Hradec Králové pod širým nebem
v Adršpašských skalách.
HRADEČTÍ FILHARMONICI ZAHRAJÍ NA LOUCE POD
SKALAMI
Zcela ojedinělý zážitek nabídne doprovodný koncert festivalu Za
poklady Broumovska. Filharmonie Hradec Králové bude koncertovat pod širým nebem v Adršpachu.
Koncert Filharmonie Hradec Králové
pod vedením dirigenta Andrease Sebastiana Weisera se koná ve čtvrtek
30. srpna v 19.00 hodin v Adršpachu.
Vstupenky v ceně 150 Kč je možné
zakoupit na www.ticketpro.cz, www.
hkpoint.cz nebo v informačních centrech měst Hronov, Náchod, Trutnov, Teplice nad Metují a Adršpach
a v návštěvnickém centru broumovského kláštera, případně na místě
před začátkem koncertu.
převzato z tisku

PRODÁM PALIVOVÉ DŘEVO
smrk, borovice, modřín,
nabídka platí do vyprodání zásob.
Michal Kozár, D. Adršpach 81, mobil: 728 123 200

V květnu roku 1723 navštívil Adršpašské skály hrabě František Antonín Špork z Kuksu. Byl to tehdy známý mecenáš kulturních a přírodních památek. Na svém panství zaměstnával
tehdy nejlepší odborníky – mědirytce, hudebníky, sochaře
a podobně. Špork znal Adršpašské skály již ze své krátké zimní návštěvy, když se vracel přes Adršpach z Krkonoš.
I když toho mnoho neviděl, poznal, že se jedná o mimořádný
přírodní úkaz, kterému by se měl věnovat.Další jeho návštěva
začala dne 25. 5. 1723. Do Adršpachu se dostavil s početnou
skupinou různých odborníků, kteří měřili výšku skal a zakreslovali okolí. Dle znalce českých vedut (mědirytin) J.Q.
Jahna, byl vedoucím této skupiny slavný mědirytec Michael
Heinrich Rentz (Informace:Preiss – strana 344).
Turistická prohlídka skal končila tehdy u Malého vodopádu.
Přesto nadšení Šporka z toho co viděl, neznalo mezí. Ve svém
dopise ze dne 27. 5. 1723 svému příteli K. J. Grossovi do Slezska
napsal zřetelně: „Kdo chce vidět zázrak přírody, nemusí jezdit
do švýcarských Alp, stačí přijet na hranici slezského území“.
Malého vodopádu dosáhla skupina dne 25. 5. 1723. To však
Šporkovi nestačilo. Chtěl dosáhnout nejvyššího místa na obchůzce a tak vylezli vlevo od Malého vodopádu do sedélka
mezi věže. Zde nechal Špork připevnit měděnou desku na
které stálo: (Překlad německého nápisu):
„Na tomto místě pozoroval František Antonín hrabě Špork
jmenovaný římsko-císařský vznešený tajný rada a královský
místodržící v království Čechy toto okolí a zázračné skály.
Potom co sem vylezl pískovou a neschůdnou stezkou, prokázal ve svých šedesátidvou letech ještě svoje mužné síly“.
Anno 1723, den 25. v měsíci květnu.
(Informace z knihy H. Benedikta – strana č. 325).
O pár dní později byla umístěna u Malého vodopádu i spodní
deska. V každém případě před 3. 6. 1723, kdy popisuje Špork
ve svém dopise Grossovi svoje zážitky ze skal. Co stálo na
dolní desce nevíme. Špork v dopisech Grossovi obsah nápisů nesděluje. Pouze v poznámce se píše, že místní adršpašští
občané pracující nad Velkým vodopádem na milířích, rozšiřovali po přečtení dolní desky zprávu, že Špork chce koupit
adršpašské panství včetně skal a znovu obnovit starý hrad
Althaus. Na to reagoval tehdejší majitel adršpašského panství Jan Norbert Arnošt Libštejnský z Kolovrat výhružkou, že
když nebudou desky odstraněny, předá spor k soudu. Jelikož

obě desky byly připevněny bez povolení, dal Špork příkaz
k jejich odmontování, což se událo pravděpodobně v roce
1724. Tento letopočet je vytesán jak v Jezuitské chodbě, tak
u Malého vodopádu, kde byla umístěna v květnu 1723 dolní
deska. (Stopy po obou deskách jsou patrny dodnes!).
Nahoře na Šporkově „nejvyšší skále“ u horní desky, kterou
jsme objevili až 5. 7. 2005 s Petrem Hnykem a s Pavlem Lisákem, našel o rok dříve Petr Mocek asi Jezuitský nápis z roku
1726. Stejný letopočet je vytesán i dole v Jezuitské chodbě na
levé straně.
Ve Šporkově skupině odborníků se nacházel i slavný mědirytec Michael Heinrich Rentz, narozený 1701 v Norimberku.
Buď zde pořídil hned svoji nejpropracovanější mědirytinu
„Adersbachische Stein – Felsen“ nebo alespoň její nákres. Je
to druhá nejstarší mědirytina pořízená v pískovcových skalách. Její skvělou kopii lze najít v nové knize „Adršpašsko“ od
Tomáše Dimtera a Pavla Lisáka na stránce č. 106 nebo originál mědirytinu u mne v Teplicích nad Metují. Mědirytina
byla vevázána do turistického průvodce: „Adersbachische
Stein – Gebirge“, napsaného Gottfriedem Langhanssem a vydaného 1739 ve Vratislavi. Nápad vydat tištěného průvodce,
aby mědirytina nezapadla v zapomenutí se zrodil v evangelické škole ve Svidnici v roce 1735. Takže Rentzova slavná
mědirytina vznikla mezi léty 1723 – 1735!
Poznámka: Za podklady děkuji Petru Hnykovi a Tomáši Dimterovi. Za doprovod (s lanem) v terénu k horní Šporkově desce – Pavlovi Lisákovi.
Použitá literatura:
1. Langhanss Gottfried: „Adersbachische Stein – Gebirge“. Vydal:
Jacob Korns, Bresslau – 1739.
2. Benedikt Heinrich: „F. A. Spork“ (Spork - německy bez háčku).
Vydalo nakladatelství Manz-Verlag ve Vídni v roce 1923. Kniha
se nachází ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové pod
číslem: 36323; číslo v počítači:23104 0493470.
3. Preiss Pavel: „František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách“. Vydalo nakladatelství Paseka, Litomyšl – 2003.
4. Dimter Tomáš – Lisák Pavel: „Adršpašsko“. Vydalo nakladatelství JUKO v roce 2011.
Teplice nad Metují 8. 2. 2012 Bohumil Sýkora

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. 9, vychází v srpnu 2012.
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VEŘEJNÉ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE ADRŠPACH
V plném znění jsou usnesení vyvěšována na vývěskách, kabelové televizi, nebo k nahlédnutí na Obecním úřadu. Veřejné
schůze 29/5 2012 se zúčastnilo - 9 zastupitelů a 4 občané, veřejné schůze 26/6 2012 se zúčastnilo 7 zastupitelů a 4 občané,
a veřejné schůze 24/7 2012 se zúčastnilo 8 zastupitelů a 1 občan.
redakce

Od minulého vydání zpravodaje svolalo zastupitelstvo
tři 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.
Zastupitelstvo obce schválilo
- finanční příspěvek ve výši 5 800 Kč včetně DPH pro Občanské sdružení Á-dráček
- finanční částku ve výši 15 000 Kč k ubytování a stravování
cca 10ti brigádníků na úpravu venkovních prostranství před
budovou zámku v Dolním Adršpachu
- zhotovitele na zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce MK Dolní Adršpach Havraní město“: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. Hradec Králové za cenu 218 400 Kč
včetně DPH
- zhotovitele na zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce MK Horní Adršpach – křižovatka urnový hřbitov až
křižovatka k Divišům“: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Hradec Králové za cenu 145 200 Kč včetně DPH
- zhotovitele projektové dokumentace „Rekonstrukce MK Horní Adršpach – Parkoviště OA BUS“: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. Hradec Králové za cenu 147 600 Kč včetně DPH
- zhotovitele projektové dokumentace „Rekonstrukce MK Horní
Adršpach – od čp. 118 k zahrádkám“: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o. Hradec Králové za cenu 115 200 Kč včetně DPH
- přijetí dotace ze SZIF, Hradec Králové – na akci: stavební
úpravy – Urnový hřbitov ve výši 468 728 Kč
- schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce
za rok 2011 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku
hospodaření obce za rok 2011 bez výhrad
- výměnu střešní krytina na budově MŠ v Horním Adršpachu
za cenu 800 000 Kč včetně DPH
- výměnu vstupního schodiště na budově MŠ v Horním Adršpachu za cenu 400 000 Kč b. DPH
- instalaci hromosvodů na střeše budovy MŠ v Horním Adršpachu za cenu 50 000 Kč vč.DPH
-finanční částku ve výši 100 000 Kč z rozpočtu obce na opravu
sochy Jana Nepomuckého v Horním Adršpachu
- přijetí dotace ve výši 200 000 Kč na opravu sochy Jana Nepomuckého v Horním Adršpachu
- cenovou nabídku ve výši 80 556 Kč (není plátce DPH) panu
JH, Trutnov za technickou pomoc a inženýrskou činnost dokumentace dopravních staveb
- podání žádosti o dotaci na realizaci ČOV a kanalizace v Dolním a Horním Adršpachu z operačního programu životního
prostředí ze Státního fondu životního prostředí Praha
- podání žádosti o půjčku na realizaci ČOV a kanalizaci
v Dolním a Horním Adršpachu ze Státního fondu životního
prostředí, byla by možnost zastavit lesní pozemek p.č. 643
v k.ú. Dolní Adršpach o celkové výměře 661751 m2, splácí se
po realizaci projektu po dobu 10ti let možnost splatit i dříve 1% úrok, sepisuje se zástavní smlouva s příjemcem půjčky
- finanční částku ve výši 100 000 Kč na drobné opravy a úpravy zámku v Dolním Adršpachu
- zhotovitele „Opravy sochy Sv. Jana Nepomuckého“ v Horním Adršpachu na pozemku p.č. 826 Víta Jiráska z Nymburku
za cenu 250 000 Kč bez DPH

ČISTĚNÍ ODPADNÍCH VOD V NAŠÍ
VESNICI
„Dnes odpoledne byla zveřejněna právě vyhlášená očekávaná
výzva na kanalizace a ČOV pro obce pod i nad 2000 obyvatel.
Termín podávání je od 9. 7. do 9. 8. Konkurence bude jistě
velká, takže to bude veliký boj o body, ale aspoň na to máme
měsíc.“
Tuto zprávu zaslala jednatelka společnosti, která zpracovává
pro naši vesnici projektovou dokumentaci na čistírny odpadních vod a kanalizaci. Zároveň je pověřena získáním dotací
na tuto akci. Jedná se o předpokládanou částku 70 milionů
korun. To, zda v těžké konkurenci ostatních obcí uspějeme
a tuto částku se nám podaří získat, to se dozvíme v prosinci
letošního roku.
Důležité je, že zastupitelé přijali usnesení, ve kterém jednohlasně odsouhlasili podání této žádosti o dotaci. Udělali tím
další významný krok k tomu, aby se naše vesnice zařadila
mezi ostatní civilizovaná společenství 21. století.
Michal Kozár

STAV ÚČTU
NA OPRAVU KOSTELA
Na koncertu Jaroslava Hutky v sobotu 26. 5. 2012
se vybralo a na účet Sbírky na kostel uložilo 3 160 Kč.
Za rok existence sbírky je na účtu 11 499,92 Kč.
Přispělo 7 dárců a dvakrát byly do sbírky vloženy peníze
z koncertů pořádaných v kostele.

ZNÁTE DOBŘE SVOJI VESNICI?!
S

Zastupitelstvo souhlasilo se zápisem školy s nejvyšším povoleným počtem 25 žáků, místem poskytovaného vzdělávání
nebo školských služeb na adrese Dolní Adršpach 71, 549 57
Teplice nad Metují a oborem vzdělání 79-01-C/01. Základní
škola s nejvyšším povoleným počtem 25 žáků, jejíž činnost
bude vykonávat Mateřská škola, Adršpach do rejstříku škol
a školských zařízení s účinností 1. 9. 2013
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Víte, kde se vodník nachází a kdo je jeho majitelem? Správné odpovědi zasílejte na adresu
redakce adrzpravodaj@
seznam.cz do 31. 8. 2012.
Vítěze vylosujeme a získá 1. cenu. Tou jsou dva
poukazy na zmrzlinový
pohár v hotelu Javor dle
vlastního výběru.
Zasílejte též své návrhy
„Utajených maličkostí“
v naší vesnici. Soutěž
bude pokračovat do vyčerpání zásob.
Děkujeme. Redakce

USNESENÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB SOPTÍCI 2012
ADRŠPACH
Valná hromada TS Adršpach dne 26. 6. 2012 schvaluje:
2.1 Program
2.2 Roční účetní závěrku roku 2011 dle předložených
dokladů: viz příloha (Účetní závěrka k 31. 12. 2011,
Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát). Schválení účetní závěrky
2011 – účastníci VH rozhodli o rozdělení hospodářského
výsledku - viz příloha zápisu
2.3 Uznání závazku „ k Obci Adršpach na základě ukončení
nájemní smlouv k 31. 3. 2011 mezi Technickými službami
s.r.o jako nájemcem a Obcí Adršpach jako pronajímatelem.
Výše závazku činí 2 515 541,54 Kč.
Splatnost závazku je do 31. 12. 2015 v částkách
a termínech dle možnosti Technických služeb Adršpach.
3.1 TSA ukládají :
Svolat schůzku zaměstnanců TSA s představiteli obce a TS.
4. TSA bere na vědomí:
4.1 Výkaz hospodaření za květen 2012
4.2 Výkaz návštěvnosti za květen 2012
4.3 Výkaz využití mechanizace za květen 2012
4.4 Návrh pana Středy o nutnosti nákupu materiálu
a mechanizace. Jedná se o nákup přední radlice a řetězů
k traktoru (září- říjen).
4.5 Informace o stavu finančních prostředků na účtech
k 31. 5. 2012
4.6 Příští schůze VH se bude konat v říjnu 2012

Od 29. 6. Do 8. 7. 2012 se uskutečnil v pořadí sedmý letní dětský tábor mladých hasičů Soptíci, pořádaný SDH Teplice nad
Metují, který se již třetím rokem koná na fotbalovém hřišti
v Dolním Adršpachu. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem
46 táborníků. Z toho 37 dětí a instruktorů, 4 vedoucí, 2 zdravotnice, 2 technici a kuchařka.
Děti měly možnost shlédnout velice zajímavé ukázky potápěčů HZS z Hradce Králové, vojáků výsadkového praporu
z Chrudimi, hasičů SDH Adršpach a bojové sporty studentů
střední školy ochrany osob a majetku. V pátek jsme si udělali celodenní výlet vlakem do Velkého Poříčí na stanici HZS,
kde si děti prohlédly hasičskou techniku, auta, prošly si stanici
a polygon. Celým táborem prolínala celá řada soutěží. Letos
jsme uspořádali táborovou olympiádu, celodenní honbu za
pokladem, překonání malého lanového centra zvané „táborový opičák“, střelbu na trenažeru výsadkového praporu a další
malá klání. Nechybělo ani spaní pod širákem, které nám trochu zkomplikovaly četné noční bouřky, jízda na koních, ani
tradiční stezka odvahy.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na letošním ročníku podíleli, všem, kteří přijeli dětem předvést své
umění a techniku. Obci Adršpach že zde můžeme být, ochotným lidem, kteří nám umožní připojit se na jejich elektřinu
a vodovod. Táborovému personálu, lidem, kteří se ve svém
vlastním volnu věnují dětem a snaží se jim zpříjemnit prázdniny zážitky.
Soptíci 2012 jsou za námi a my doufáme, že se nám příští rok
podaří uskutečnit další ročník Soptíci 2013.

BOŽÍ MUKA V D. ADRŠPACHU
Po dlouhých debatách
o možnostech a stylu
opravy Božích muk
„U Šprinců“, jsme se
rozhodli svěřit práci
odborníkům. Obec
Adršpach nám vyšla
vstříc s financováním,
na nás potom zůstaly
drobnosti v podobě
kdy? Co? Jak?
Restaurátorské práce
zajišťoval pan Vítek
Jirásek z Bučnice, za
přispění svých spolupracovníků.
Po
celkové očistě následovala porada o stylu
a vlastním provedení.
Restaurátorka paní Jana Benešová
Náš původní záměr
s usazením nového kříže jsme zavrhli po zjištění, že na hlavě nejsou žádné známky po jeho dřívějším usazení. Následovala varianta s bohatším zlacením a soškou madony ve výklenku. Opravy
původních textů se jevily jako velmi náročné až nemožné. Proto
jsme od jejich rekonstrukcí úplně ustoupili.
Vítkova maminka se stala též součástí restaurátorského týmu
s velikou zásluhou. Nejenže jistila štafle proti pádu. Ve volné chvíli nalezla v nedaleké propusti část opracovaného kamene. Potom
další a ještě jeden. Po očistění bylo překvapení veliké. Jednalo se
totiž o původní kamenný nástavec na hlavě Božích muk.
No a dnes máme díky všem zúčastněným celý kousek pěkně
pohromadě. Navíc zdařilá práce a další pocta našim svědkům
minulosti.
Děkuji obci, Vítkovi a jeho týmu, i všem kteří se třeba jen radou a svým názorem zasloužili o dobrou věc v naší vesnici.
Děkuji.
Michal Kozár, předseda Sdružení pro rozvoj Adršpachu.

Za SDH Teplice nad Metují Hana Dziuba

NABÍDKA PRONÁJMU
NEBYTOVÝCH PROSTOR
- nebytové prostory:
suterén MŠ v Horním Adršpachu
- využití prostor:
kadeřnictví, masáže, pedikůra, manikůra,
nehtová modeláž, atd.
- termín otevření: 1. 9. 2012
Své nabídky zasílejte na adresu:
Obec Adršpach, 549 52 Horní Adršpach 128 do 17. 8. 2012.
V případě nejasností volejte na: 491 586 038 nebo pište
na e-mail: oul.adrspach@seznam.cz
Dana Cahová, starostka
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Á-DRÁČEK JE ZASE O KROK DÁL

ZA OBEC KRÁSNĚJŠÍ
Vážení spoluobčané
Na podzim loňského roku jsem řadu z Vás vyzval k údržbě svých pozemků sečením. Situace v naší vesnici již byla neúnosná, proto jsem
zvolil komisní, úřední tón bez komentáře. Dovolte, abych ho připojil s odstupem času.
Předně chci poděkovat všem, kteří své pozemky posekali. Bylo to úžasné, nakolik se změnila
tvář našeho nejbližšího okolí. Bylo i slyšet o čem vypovídá.
Obec Adršpach věnuje každoročně statisíce korun do sečení
veřejných prostranství a svých pozemků. Pro Vaši představu
se jedná o téměř 15ha plochy. Částečně je nucena zákonnou
formou, částečně jde o její vlastní iniciativu. To vše směřuje
k jedinému cíli: Řádnou péčí o svůj majetek nedělat ostudu
svému okolí, neobtěžovat sousedy, naopak v turisticky bohatém území vytvářet příjemný dojem. Jsem přesvědčen o tom,
že i chování turistů v NPR je ovlivněno těmito vnějšími signály. Místní si též všímají pozitiv okolo sebe, v našem zpravodaji
vznikla rubrika „Za obec krásnější“.
Jedná se o soustavnou, dlouhodobou a zřejmě nikdy nekončící snahu lidí, kterým není lhostejné v jakém prostředí žijí.
Berte, prosím, tuto komunikaci jako nastartování procesu, ne
jako jednorázovou akci.
K tomu by měla přispět i obecní vyhláška o údržbě veřejných prostraství (byla otištěna v posledním vydání
zpravodaje, k dispozici též na vebových stránkách obce
www.skalyadrspach.cz).
Za stěžejní v této vyhlášce považuji samozřejmě preambuli,
dále však termíny sečení. Ty jsem konzultoval s doktorem
Hájkem ze správy CHKO a společně s likvidací materiálu mají
největší vliv na změnu bylinného patra na daných stanovištích. Změna agresivní, širokolisté, plevelné skladby na porosty
ušlechtilých travin je proces dlouhodobý. Berte tuto vyhlášku
jako návod, či recept na dosažení kýženého výsledku.
K podpoře této činnosti jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci
s místním zemědělcem, která nám mimo jiné umožňuje skladování a kompostování trávy na jeho pozemcích. Též mám
k dispozici kontakty na místní firmy, které nabízejí služby
v této oblasti a jsou ochotny v případě zájmu spolupracovat
s jednotlivými vlastníky pozemků.
Děkuji za vstřícný postoj, snahu, pochopení i za „Obec krásnější“.
Michal Kozár, místostarosta obce Adršpach

BRIGÁDY NA ZÁMKU

S paní starostkou jsme roznesli pozvánky do všech domů v obci
(vyjma štangastů U Tošováka - již mně nestačily), nakoupil jsem
vody, pivo, buřtíky, navezl nářadí a čekal. Cílem bylo pokračování venkovních
úprav parku,
v případě většího zájmu
i drobné vnitřní úpravy.
Celkem
se
nás sešlo 33
pomocníků,
z toho dva do
dvou let. Odpracováno
bylo 105 hodin. Pracovní nasazení všech bylo úžasné. Jsem přesvědčen,
že doma na svém nikdo tak nedře, jako tady v sobotu. Udělal
se opět velký kus práce. Řezaly tři motorové pily, jeden křovinořez, každý kdo přišel si našel své místo a pomáhal.
Co mne zaujalo, byla pestrost věkového složení. Skutečně byly
zastoupeny všechny věkové kategorie obyvatel od nejmenších,
přes mladé holky, ty o něco mladší než já až po důchodce. Byli
i přespolní.
Ač jsem nechtěl nikoho
jmenovat,
musím zmínit
pomoc
Jardy Brose,
který
díky
vítání občánků dorazil se
svými kluky
až na závěr
akce. Pomohli mi ohrabat
ohně, posbírat nářadí a uklidit. Bylo to milé.
Po dnešním dni jsem nemusel hledat naději na dočistění parku tak hluboko. Je vidět obrovský kus práce, a ta která zbývá
již ztrácí svoji převahu. Za to děkuji všem, a v září budeme pokračovat. Do zimy uklidíme park tak, aby mohli na jaře příštího roku začít Technické služby pouze se sečením a drobnými
zahradnickými pracemi.
Ještě jednou děkuji.
Michal

První proběhla 8. a 9. června. Nebyla utajená, ale zúčastnili se
jí členové Svazu klubu mládeže v rámci smlouvy o spolupráci
s Obcí Adršpach. Přijelo 13 lidí ochotných, a jak se později
ukázalo, i schopných udělat kus dobré práce.
V pátek odpoledne jsme s Lukášem, Stáňou a Míšou posekali
nádvoří a okolí zadní části budovy. TS přistavily vlek na odvoz materiálu a byli jsme připraveni na sobotu. Měl jsem pro
daný počet lidí jakousi představu o objemu a druhu práce,
kterou budeme provádět. Jednalo se o očistění přístupové cesty, vykopání a výřez plevelných dřevin, které budovu přímo
dusily vlhkem a mokrem, úklid trávy a celkově nádvoří.
Jelikož program účastníků velel – pokud možno v neděli nepracovat, drtili jsme sobotu do pozdního odpoledne. Odpracováno bylo o tomto víkendu 125 hodin a mé představy o objemu provedené práce jsme naplnili do puntíku.
Za poslední dva měsíce se náš spolek maminek z Adršpachu
a blízkého okolí rozrostl o několik nových členů. Máme za sebou
spousty společně strávených chvil a několik vydařených výletů.
Jeden z nich se uskutečnil v květnu. Jeli jsme vláčkem do Janovic
a zpět šli pěšky přes kopec s odpolední zastávkou na Kalousích,
kde jsme si opekli buřtíky a děti si pochutnaly na kuřátku. V červnu jsme se vydali o něco dále a to do tzv. Štastné země v Českém
ráji. Bylo to opravdu velmi vydařené, místo úžasné, počasí nám
také vyšlo, děti se vyřádily, maminky unavily... tak, jak to má být.
Během následujících dvou měsíců plánujeme výlety v Adršpachu a jeho blízkém okolí např. procházka Zdoňovem přes
kapličku na Zbořeňák, vyjížďka na lodičkách v pískovně atd.
Provoz Á-dráčku, se sídlem ve škole v dolním Adršpachu,
bude zahájen na přelomu září/října. Prozatím s pevným programem jednou do týdne, postupem času se přizpůsobíme jak
věku a zájmu dětí, tak času maminek. V současné době jsou
naši členi v rozmezí od
1 roku do 3 let, pokud
však bude zájem, tak
velmi rádi připravíme
program i pro starší
děti. Jeden z kroužků
bude zaměřen na rozvoj
jemné motoriky, tvořivosti a estetické nauky
při rukodělných činnostech a dále připravujeme pohybově hudební program - pohybové hry, říkadla s pohybem, jóga pro děti, písničky a rytmické hudební nástroje, spontánní tanec. Každý kroužek bude za
účasti maminek, které se buď zapojí s dětmi do práce nebo si
příjemně odpočinou u kávy a proberou všední starosti.
Přijďte se mezi nás podívat, uděláte radost svému děťátku a Vy
si příjemně odpočinete v naší milé společnosti.
Informace o členství a všech plánovaných akcích:
a-dracek@seznam.cz. Těšíme se na nové členy!
Hezké léto přeje, Barbora Brabcová

ČARODĚJNICE 2012
se konaly jako minulý rok u hasičské zbrojnice. Pro děti bylo
připraveno několik soutěží. Na
dětském hřišti začala soutěž slalomu s míčkem na lžíci. Opodál
probíhalo házení koštětem.
Na asfaltu se kreslením vyřádily
jak malé, tak i větší děti. Poslední soutěž probíhala v zasedací
místnosti hasičské zbrojnice,
kde se děti snažily co nejlépe
vymalovat čarodějnice z připravené předlohy. Pořadatelky pak
dětem vymalované čarodějnice
upravily na špejli a děti je odnášely na připravenou hranici. Odměnou jim byly předané buřty, které si děti opékaly za dobře
organizované spolupráce hasičů. Kolem 19. hodiny začala hrát
k poslechu i k tanci živá hudba. Pro děti byla živá hudba dalším
impulsem k tanečním kreacím.
Hasiči zajistili jídlo a pití a o všechny přítomné bylo dobře
postaráno. Krásné počasí celou akci jenom umocnilo. Poděkování patří hasičům, obci za finanční příspěvek, TJ a všem
organizátorům.
Balínová

URNOVÝ HŘBITOV
Dne 26. 6. 2012 od 16.30 hodin byl s patřičnou pietou
otevřen urnový hřbitov. Urnový hřbitov vysvětil pan
farář z Teplic nad Metují. Veškeré informace o provozu
hřbitova dostanete na Obecním úřadě v Adršpachu.
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I když jsme udělali kus dobré práce, ukázalo se i to, co nás při
venkovních úpravách zámecké zahrady ještě čeká. A věřte, že
hledat naději při pohledu na totálně zarostlý a zdevastovaný
zámecký park nebylo jednoduché.
Za její nalezení děkuji všem, kteří byli nápomocni při první dobrovolné akci po dlouhých letech. Klukům, že mě nenechali v pátek ve štychu, Pavlu Cohlovi za pomoc s rizikovým kácením,
paní Kubíkové za slevu při poskytnutí chatek, zastupitelům obce,
kteří pochopili tento styl rozvoje a podpořili ho. Děkuji.
Příště se sejdeme 23. 6. v sobotu od 8.00hod.
Brigáda na zámku 23. 6. 2012
Druhé pokračování pomoci našemu zámku leželo zcela na
bedrech Vás, všech Adršpašáků.

SENIOŘI V POLSKU
Adršpaští senioři se opět vypravili na výlet. Dne 12. června se
21 místních důchodců účastnilo zájezdu do nedalekého Polska,
konkrétně do Krešova (Krzeszowa), kde se nachází evropská
perla baroka – Krešovská bazilika. Tak ji nazývají znalci kultury
a památek, která kandiduje k zapsání do seznamu UNESCO.
Z prostředků Evropského fondu Regionálního rozvoje zajistili
zrestaurování varhan z 18. století od Michala Englera a fresky
Michala Willmana a Jiřího Viléma Neuhertza.
Bazilika je soubor nádherné barokní architektury, až se z té
krásy tajil dech. Dále jsme si prohlédli kostel sv. Josefa a Mauzoleum slezských Piastů.
Při zpáteční cestě jsme navštívili Chelmsko Ślaskie: Tkalcovské domy „Dvanáct apoštolů“. Oběd byl již ve Starostíně
v malé, ale útulné restauraci. Poděkování patří paní Květě
Mackové, která nám zajistila kvalitní průvodcovskou službu
v celém areálu Krešova včetně blízkého okolí.
V neposlední řadě také poděkování zastupitelům obce za
schválené finanční prostředky na dopravu. Zájezd byl hodnocen účastníky za velmi zdařilý.
Balínová
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Události, komentáře
Stalo se......

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Dne 15. 6. 2012 od 12.00 do 16.00 hodin probíhal den otevřených dveří nově zrekonstruované budovy bývalé školy
v Dolním Adršpachu. Všichni příchozí si mohli prohlédnout nové prostory s odborným výkladem stavebního dozoru,
nebo starostky. Pro příchozí bylo připraveno i bohaté občerstvení. Kolaudace budovy proběhla 10. 7. 2012.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ADRŠPACHU JAROSLAV HUTKA PÍSNIČKÁŘ
Vážený pane Kozár,
já v té Indii ani tak nehledal cestu, ale klidné místo, kde bych
mohl dopsat tři knížky z osmdesátých let, to místo jsem našel na
pláži v Agondě a denně jsem psal a díval se pak na západ slunce
nad oceánem. Dva měsíce trvala práce, dokončil jsem to a pak
už se mě chtělo spíš domů, tak jsem se tam tak nějak ještě měsíc
potloukal, ale samozřejmě dobrá zkušenost to je, i když Indie politicky a společensky není vůbec příjemná země, je tam to počasí
a jídlo a neustále přítomnost zvířat, svatá místa jsem nehledal, to
musí člověk hledat v sobě a bez turistické tlačenice. Ale těch pět
obrovských křesťanských chrámů v Old Goa mě velmi oslovilo,
postavili je v baroku Portugalci a prý jsou vůbec největší v Asii...
ale dosti o tom. Indie je velmi vhodná na to začít znovu přemýšlet
o Evropě a nějak si jí více vážit.
Ale k naší věci - toho 26. května mám opravdu volno, takže s koncertem u Vás budu rád počítat, dal už jsem si to pro jistotu na
stránku, abych nějak nezazmatkoval s termíny v příručním kalendáři, jen mi napište tedy čas a místo, ať to tam mohu přidat
a těším se - srdečně Jaroslav Hutka.
V tomto duchu probíhaly přípravy koncertu jednoho fousatého, příjemného muzikanta, čestného člověka, vlastence, pana
Jaroslava Hutky. Když nám z balkónu Melantrichu oznamovali
jeho přílet do vlasti, následovalo vystoupení na Letné, stal se
pro mne i širokou veřejnost symbolem doby a splněných snů .
Samotný koncert v kostele Povýšení svatého Kříže pouze potvrdil vlídnost a lidskost tohoto člověka. Jakmile zmapoval publikum téměř zaplněného kostelíčka, zaměřil se na nejmenší
návštěvníky, kterých bylo v lavicích požehnaně. Písničky Ještěr
a kamión, Čtyři sloni, Velryba a nula, Jezevec a máslo a řada
dalších pobavily a rozesmály i řadu dospělých. Po příjemně strávené přestávce přišla na řadu trocha nostalgie, vzdoru
i vzpomínek. Mluvené slovo mezi písničkami i vřelý smích tohoto muže přispěl k pohodovému poslechu až do samého konce. Mně se to líbilo.
Za Obec Adršpach děkuji všem za podporu našemu kostelu
a někdy zase na shledanou.
Michal Kozár

Dne 23. 6. 2012 v 10.00 h jsme přivítali v zasedací místnosti
obecního úřadu v Adršpachu nové občánky. Emu Konečnou
a Michala Zamazala .

Dana Cahová, starostka Obce Adršpach

Vítání občánků provázelo vystoupení dětí z naší mateřské školky pod vedením paní ředitelky Ptáčkové.
Cahová Dana starostka Obce Adršpach

VTIP DNE
VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ BŘEZEN – DUBEN 2012 TJ JISKRA
Florbal-družstva – Studnice – 10. 3. 2012
Muži – Fichtner Ruda ml, Vajda Jan, Kunc Láďa, Hronek Martin - 1. místo: Mucha Tomáš, Aubrecht Martin.
Stolní tenis - družstva - Ždárky - 11. 3. 2012
Dorostenky - Chalupová Lucie. Novotná Markéta - 1. místo
Ženy - Nekvindová Monika, Klikarová Lenka - 1.místo
Stolní tenis - družstva - Velká Jesenice - 18. 3. 2012
Muži: Vichr Jiří, Lulek Radim, Hátle Jan - 1. místo
Stolní tenis - jednotlivci - žáci - Velká Jesenice- 25. 3. 2012
Lulek Jakub - 2. místo, další soutěžící: Tölg Marek, Cirok Tomáš
Palatinus Patrik
Stolní tenis - jednotlivci - ženy - Ždárky - 14. 4. 2012
Jirmannová Eliška - 1. místo, Nekvindová Monika - 2. místo,
Dibelková Eva - 1. místo, Balínová Hana - 1. místo
Gymnastika - Nové Město nad Metují - 22. 4. 2012
Šnajdrová Nikola - 2. místo, Zháněl Patrik – 3. místo, dále soutěžily děti: Zháněl Šimon, Müller Patrik, Konečný David, Lulek
Jakub, Tölg Marek a Novotná Michaela.
Nohejbal - muži - Horní Radechová 6. 5. 2012
Šnajdr Martin, Štěpánek Ondra a Chalupník Pavel se umístili
na 5. místě

těž v nohejbalu. Tříčlenná družstva se utkala ve sportovním
zápolení a takhle skončilo konečné pořadí: 1. místo - Ruda
Fichtner, Adršpach. 2. místo - Jarda Bečka, Pardubice. 3. místo - Holada 2- penzion Karabina. 4. místo - Standa Hauspauer.
5. místo - Holada 1, penzion Karabina. 6. místo - Krupička
Petr, Adršpach
Za TJ Balínová

HASIČI INFORMUJÍ
Jsou to již dva roky co byla vyplavena obec Višňová a totálně zničena
hasičská zbrojnice v obci Dětřichov
na Liberecku. Čtyři dny někteří naši
dobrovolní hasiči pomáhali s úklidem naplavenin.
Obci Dětřichov byla poslána finanční pomoc a letos se již chlubí novou,
krásnou zbrojnicí. Ke slavnostnímu
otevření byl sbor pozván a velice se
to líbilo, při účasti na spanilé jízdě
hasičských aut, bylo stále vidět jak je
voda ničivá, i po dvou letech je stále
co opravovat.
Na obrázcích stará a nová zbrojnice
v Dětřichově

VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ ROKU 2011
Dne 30. 4. 2012 proběhlo vyhlášení nejlepších sportovců za rok
2011. Na 1. místě se umístil Šnajdr Karel, který obdržel putovní pohár a věcnou cenu. Na 2. místě skončil Cohla Tomáš a 3.
místo obsadila Chalupová Lucka. Další vyhodnocení sportovci
v tomto pořadí: 4. místo Lulek Jakub, 5.místo Vajsar Dominik,
6. místo Müller Patrik, 7. místo Šnajdrová Nikolka, 8. místo
Tölg Marek, 9. místo Cirok Tomáš, 10. místo Novotná Markéta.
Všichni sportovci obdrželi věcné odměny včetně začínajících
sportovců a to: Novotná Michaela, Konečný David a Zháněl
Šimon.
Nohejbal 2012 - pan Hataš uspořádal dne 23. 6. 2012 sou-

Babka navečer na hřbitově uklízí hrob, když opodál
muž z jiného hrobu odtahuje mramorovou desku.
Babka ho několikrát marně upozorní, že se to nedělá.
Když muž desku odtáhne, vylezou z hrobu dvě malé
vyděšené děti a volají: Tatínku, tatínku!
S babkou to sekne a omdlí. Když ji muž po chvíli křísí,
povídá jí: Babi, co se lekáte? Zašli jsme si s manželkou
do kina a tak jsme dali děti na chvíli k našim!

STALO SE V OBCI
Na červnové pravidelné schůzce adršpašských seniorů oslavila devadesátiny nejstarší občanka Horního Adršpachu paní Laura Tomíčková. Blahopřát
jí přišla i starostka obce paní Dana Cahová.

DĚTSKÝ DEN V ADRŠPACHU
Letos se konal dětský den 9. 6. 2012 v přilehlém okolí hasičské
zbrojnice v Horním Adršpachu od 14.00 hodin.Bylo pět stanovišť, kde děti plnily různé úkoly.
Po absolvování všech disciplín jim byla odměnou sladkost či
opečený párek. Pro dospělé byly připraveny i grilované makrely, které měly velký úspěch.
Přišlo celkem 67 dětí z Adršpachu i z okolí. Ale přišli i dospělí
a nechyběli ani důchodci. Touto cestou bych chtěla poděkovat
všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu dětského dne. Hasičům, Skalní záchranné službě i vojákům z Prostějova.
Děkujeme za sponzorské dary.
Dana Cahová, starostka obce Adršpach

10. července přistála v Horním Adršpachu helikoptéra záchranné služby. Snesla se mezi domy. Větrný vír převrátil prázdné popelnice a po zastavení
motoru byly listy vrtule jen asi 3 metry od sloupu
veřejného osvětlení. Tuto dramatickou scénu jsme
mohli sledovat bohužel jen ve spojení se záchranou
lidského života.
-ja-

V červnu byl hasičský sbor povolán ke dvěma výjezdům
a to k požáru stožáru elektrického napětí a k požáru stromu
zasaženého bleskem.
Dále se v Dolním Adršpachu konal dětský hasičský tábor, kde
sbor předvedl techniku a děti si mohly zařádit v pěnidle.
- SDH 6
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