Kultura
Co se bude dít...
ŘEZBÁŘSKÁ VÝSTAVA
od pátku 3. 6. do neděle 5. 6. 2011
se pořádá v Dědově

41. CELOSTÁTNÍ VÝSTAVA ŘEZBÁŘŮ

A
DRŠPAŠSKÝ
ZPRAVODAJ

Občasník obce Adršpach č. 3/2011

na osadě SAMOTA
K místu výstavy budou v Dědově umístěny směrovky
na parkoviště osady. Občerstvení zajištěno.
Zahájení v pátek dopoledne.
Nenechte si ujít mimořádný zážitek!

Slovo úvodem
Vážení čtenáři.

TICHATSCHEKOVY
HUDEBNÍ SLAVNOSTI
V rámci Dvořákova festivalu vystoupí
Saxofonové kvarteto Bohemia
na schodišti v areálu
Střední školy hotelnictví a společného stravování
v Teplicích nad Metují.
V pátek 17. června v 19:00 hodin
Vstupné dobrovolné

ASPV při TJ Slavoj a Město Teplice nad Metují
Vás srdečně zve na

DĚTSKÝ DEN
Teplice nad Metují

NEDĚLE 29. května 2011
od 13.00 hodin na fotbalovém hřišti

Teplická rocková noc

Program:
1. ukázka vojenských modelů
2. malování na obličej
3. vystoupení hudeb. skupin ze ZUŠ
4. vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ
5. střelba ze vzduchovky
6. soutěže – např. jízda zručnosti na kole
7. ukázka hasičské techniky
8. soutěž „Dej si lajnu“ (Slack line)
9. žongléři – Déčko Náchod

28. května 2011 od 15:00 hod.
na fotbalovém hřišti
(UDG – DARK GAMBALLE, PRAGUE
CONSPIRACY, VOLANT, MAGMA HOTEL,
EAGLEHEART, EUTHANASIA,
WITCH HAMMER, KOBLÍŽCI)
Vstupné: v předprodeji 150,-Kč
Více na: www.teplickarockovanoc.wz.cz

Možnost občerstvení v restauraci „Na hřišti“.

Celé odpoledne bude
pro děti připraven

OZNÁMENÍ
ZUMBA Horní Adršpach

ZUMBA se nebude konat dne:
12. 6. 2011.

Distribuční místa Adršpašského zpravodaje:
Horní Adršpach: Obecní úřad, Obchod Bicanovi, Restaurace U špalku. Dolní Adršpach: Infocentrum, Pohostinství u Tošováka.
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. 3, vychází v květnu 2011.
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ČARODĚJNICE

Celá léta se odehrávalo pálení čarodějnic na sportovišti T. J. Jiskra Adršpach. Ale protože na hřišti je anglický trávník a poslední
pálení mimo areál u vodní nádrže bylo nebezpečné pro děti, byla
celá akce přeložena do areálu kolem hasičské zbrojnice. I když
lidé neradi mění zavedené tradice, akce se povedla a ti co chodili na hřiště, přisli opět. A navíc bylo vidět víc malých čarodějnic
a čarodějů než obvykle.
Oslava pálení čarodějnic začala malováním na asfalt a všechny kresbičky byly
náležitě ohodnoceny. Potom si malé i velké čarodějnice zaházely košťaty a některé
předvedly takové výkony, že by se chtělo
Redakční rada
věřit, že jsou to čarodějnice skutečné.
Nejmenší děti si pak ještě kreslily obrázky
a větší vyráběly čarodějnici odsouzenou
na hranici.
Kromě běžného občerstvení se točilo kvasnicové pivo z Olivětína a chutnalo. Děti si opékaly
buřty na pečlivě připraveném a udržovaném ohni. Po posledních úpravách hranice před zapálením se Horním Adršpachem vydal lampionový průvod v čele s paní starostkou, jak jinak, než
ustrojenou za čarodějnici. A pak už se šlo k ohni. Veliká vatra hřála i když se venku ochladilo.
Ani slabý májový deštík dobrou náladu nepokazil. Byl to opět jeden z hezkých adršpašských
večerů.
-ja-

Chcete přispět k obsahové pestrosti Adršpašského zpravodaje?
Staňte se jeho pravidelným dopisovatelem!
Těšíme se na Vaše příspěvky.
E-mailová adresa: adrzpravodaj@seznam.cz
je tu pro Vás.
Zpravodaj Vám všem budeme i nadále doručovat až do Vašich dopisních schránek.

Paní starostka děkuje hasičům za vynikající organizaci večera a všem, kteří pomáhali u soutěží. Do fotogalerie můžete nahlédnout na www.skalyadrspach.cz

SKALNÍ KAPLE V ADRŠPAŠSKÝCH SKALÁCH
Zajímavým místem v Adršpašských skalách je skalní kaple, která se nachází přímo pod nejvyšší věží zvanou Milenci (103 m). Kapli založil
pan Václav Bruckner v září roku 1995. Nápad vznikl čistě náhodou, a to tak, že Adršpašské skály jednoho dne navštívil Němec pan Frank
Altmann. Přišel se do informačního centra zeptat na jedno místo, které by ještě naposledy rád navštívil. Vzhledem k pokročilému věku
(v té době mu bylo 90 let) si ale nebyl zcela jistý, jestli se ve skalách vyzná, a proto mě požádal o doprovod. Po cestě mi vysvětlil, že hledá
místo, kde se při pádu ze skály zabil synovec barona Nádherného, Josef Emanuel Baron Nádherný – Borutin. Věděla jsem, že je to místo pod
Milenci, kde je umístěna pamětní deska, která připomíná tuto smutnou
událost.
Josef Emanuel Baron Nádherný – Borutin (nar. 27. 10. 1905) miloval
horolezecký sport. Při výstupu na skalní útvar Milenci, dne 26. 7.
1929 však došlo k tomu, že ze skály spadl. Pád bohužel nepřežil. Při
vyprošťování postiženého se účastnil s nasazením vlastního života
i pan Altmann, který po celou dobu nemohl na neštěstí zapomenout.
Uvědomila jsem si, že jsem se vlastně osobně setkala s legendou. A věřte,
že to bylo příjemné setkání. Pan Altmann na místo položil věneček
a spokojeně odešel.
Plna dojmů jsem celý příběh vyprávěla mému otci a tak jsme došli
k nápadu, že by na tomto místě mohla být skalní kaple, věnovaná
zesnulým horolezcům a těm, kteří nějakým způsobem spojili svůj život
s Adršpašskými skalami. Takže bych chtěla upřesnit, že tam nejsou jen
jména těch, kteří tragicky zahynuli ve skalách, ale především těch, kteří
věnovali určitou část svého života magickému kouzlu skal. Ať už to byli
horolezci, turisté, průvodci a jiní.

Beata Radoňová TIC Adršpach
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Věci Obecní

Věci Obecní

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ADRŠPACH č. 4/2011
ZE ZASEDÁNÍ ZE DNE 26. 4. 2011
1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.1 Program jednání
1.2 Podání žádosti o dotace ze Strategického plánu Leader
– 4. výzva: Fiche 1 Venkov – lepší život – podání žádosti
na realizaci urnového hřbitova + Fiche 8 Plus životu
na Broumovsku – podání žádosti na revitalizaci objektu
čp. 71 Dolní Adršpach
1.3 Finanční nabídku firmy Stavebně dopravní Trutnov s.r.o.
ve výši 558 512,16 Kč včetně DPH na odkopání, drenáže
a nopovou fólii – revitalizace objektu čp. 71 Dolní Adršpach
1.4 Výběrové řízení na nový vstup do skal v Dolním Adršpachu
1.5 Nabídku od Centropolu Anergy, a.s. na úsporu elektrické
energie v zařízeních Obce Adršpach – aktivační poplatek
ve výši 4 500 Kč, smlouva na dobu neurčitou s roční
úsporou ve výši 46 548 Kč včetně DPH
1.6 Jmenování komise k výběrovému řízení na „Urnový
hřbitov“ k otevírání obálek a komise na hodnocení CN
ve složení – předseda: Michal Kozár, místopředseda:
Lukáš Jánský, členové: Marie Jirmannová, Anna Balínová,
Jaroslav Šrámek + náhradní za předsedu: Dana Cahová
a za člena Arnošt Vosolil
1.7 Změnu projektu „Urnový hřbitov“ náhrada za ztracené
bednění, nové: pískovec – navýšení proti původnímu
ztracenému bednění + 20% nákladů
1.8 Zabezpečovací systém pro SDH Adršpach – zabezpečení
hasičské zbrojnice od firmy AZ Alektronic Jaroměř za cenu
24 201,60 Kč včetně DPH
1.9 Zakoupení 2ks kontejnerů na papír za cenu 15 000 Kč
včetně DPH
1.10 Redakční radu Adršpašského zpravodaje ve složení:
Vladimír Jadrníček, Michal Kozár a Marie Jirmannová
1.11 Výběrové řízení na zhotovitele urnového hřbitova
v Horním Adršpachu – hodnotící kritéria:
Nabídky budou hodnoceny podle výše nabídnuté ceny
celkem bez DPH. Zadavatel si vyhrazuje právo
do hodnocení postoupit pouze ty nabídky, které splní
následující podmínky specifikované v návrhu SoD:
1. záruční lhůty, záruční podmínky
2. požadovaný termín realizace
3. sankce
4. platební podmínky
1.12 Prodej pozemku p.č. 147/1 v k.ú. Dolní Adršpach o celkové
výměře 973 m2 za cenu 30 Kč/m2 panu BM, Praha
1.13 Oznámení firmy Continental Czech Republic s.r.o.,

1.14

1.15
1.16

1.17

KUDY? TUDY!

Horní Adršpach o zrušení odkoupení části pozemku
p.č. 546/6 v k.ú. Horní Adršpach
Revokaci bodu 1.5 z usnesení č. 1/2011 ze dne 18. 1. 2011
(Continental Automotive Czech Republic)
– zrušení odkoupení pozemku
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 546/6 v k.ú.
Horní Adršpach (část pozemku o výměře 1871 m2)
Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 603/1
v k.ú. Dolní Adršpach o celkové výměře 3975 m2
od Pozemkové fondu ČR (odpočinkové místo)
Finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč Spolku RADOST o.s.,
Teplice nad Metují na pořádání Teplicko-adršpašské 33

2. Zastupitelstvo obce zamítá: 0
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
3.1 Možnost odebírání obědů pro důchodce o víkendech
a státních svátcích ale bez finanční dotace od Obce
Adršpach ve výši 25 Kč osobní odběr
3.2 Zápis z provedené kontroly Finančního výboru
ze dne 10. 3. 2011
3.3 Zápis č.1/2011 ze dne 6.4.2011 Bytové komise – přidělení
bytu č.5 v 2NP v čp. 114 v Horním Adršpachu
3.4 Nebylo vyhověno při podání žádosti o dotaci na urnový
hřbitov
3.5 Dodatek č.3 k Nájemní smlouvě o nájmu nemovitostí
dle zákona č.40/1964 Sb. s dohodou o užívání společné
nemovitosti, uzavřené mezi Obcí Adršpach a Technickými
službami Adršpach s.r.o.
3.6 Smlouvu mandátní uzavřenou dne 31. 3. 2011 mezi
Obcí Adršpach a Technickými službami Adršpach s.r.o.
3.7 Dodatek č.1 k Nájemní smlouvě o nájmu věcí movitých
uzavřený mezi Obcí Adršpach a Technickými službami
Adršpach s.r.o.
3.8 Účast starostky p. Cahové na XII. Sněmu Svazu měst
a obcí ČR ve dnech 26. + 27. května 2011 ve Zlíně
4. Zastupitelstvo obce ukládá: 0
starostka Obce Adršpach Dana Cahová
místostarosta Obce Adršpach Michal Kozár

Komentář k tabulce na str.3 v článku Kudy?Tudy!

DOTACE OBČANŮM
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

OBEC ADRŠPACH v r. 2010 dotovala služby občanům
celkovou částkou ve výši téměř půl milionu Kč.

Vzhledem k připomínkám, námitkám a dotazům o opravě
budovy bývalé školy bude

Jsou to služby, které si občané formou poplatků platí,
ale poplatky nepokryjí vynaložené náklady.

Den otevřených dveří v bývalé škole
dne 24. 5. 2011 od 10.00 hodin do 16.00 hodin
za účelem seznámení se stavem rekonstrukcí a následných
prací k dokončení a zprovoznění budovy
Veškeré dotazy zodpoví stavební dozor, zástupce dodavatele
stavby a zástupci obce.
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Kabelová televize
Internet
Odpady
Obědy důchodci
Stočné

13.164 Kč
57.172 Kč
50.545 Kč
118.590 Kč
203.192 Kč

celkem

442.663 Kč

Výhoda, nebo nevýhoda? Jaká je skutečnost? Kudy dál? Co je správné a co ne?
Soubor uvedených požadavků svědčí o tom, že většina zastupitelů obce se těmito otázkami zabývá, a co víc, shodla se na
jejich pojmenování a stylu realizace. Výsledkem únorové schůzky je pasportizace požadavků s nástinem nutných finančních objemů a možnosti jejich získání. Z tohoto dokumentu vyplyne i přibližné časové plnění projektů. Od krátkodobých
po dlouhodobé. Pasport bude předložen do konce května. Tento soubor požadavků je otevřený, živý a měl by s plynoucím
časem kopírovat situaci v obci a reagovat na změny.
Některé konkrétní, méně náročné projekty se již začaly realizovat. Dovolte, abych Vás s nimi seznámil.
Již v loňském roce nastartovalo vedení obce rekonstrukce svých dvou hlavních objektů. Mateřské školky a obecní školy.
(nástin využití budovy školy jsem uvedl v 1. čísle zpravodaje, využití budovy vedle školní docházky je pouze návrhem,
a záleží na každém z nás, k jakým aktivitám bude ještě využita). Rekonstrukce obou objektů by měla být ukončena v průběhu
příštího roku.
Urnový hřbitov - problémy s ukládáním našich pozůstalých na teplickém hřbitově rozhodly o výstavbě nového urnového
háje v H. A., jehož dokončení se předpokládá již v letošním roce.
Vstup do skal - rovněž investice roku 2011. Předpokládaný začátek stavby - září, ukončení říjen 2011.
Chodníky - byl zadán projekt na stavební povolení, celkový objem investice cca 22 mil. Kč. Jejich délka činí 2 850 m.
Kanalizace a ČOV- byl zadán projekt na stavební povolení.
Pozemky k výstavbě rodinných domů - probíhají pilotní jednání o řešení území. Prodej pozemků nebyl zahájen. Seznámení
s kritérií a termínem prodeje bude zveřejněn ve značném předstihu.
Tolik v krátkosti nejbližší obecní investice.
Spoustu odpovědí na otázky lze najít i ve schváleném rozpočtu obce. Vím, že se detailním rozborem zabývá málokdo, a ani
já jsem to v minulosti nedělal. Tabulka (na straně 2) ukazující objem financí plynoucích z obecního rozpočtu do rozpočtů
rodinných některé detaily vypichuje.
Co je bráno jako samozřejmost jsou každoroční, statisícové podpory tělovýchovy, hasičům, sdružením, spolkům i jednotlivcům, dotace na dopravu, vzdělání, zdravotní péči. Vždyť i námi všemi oblíbené zubařské křeslo stojí statisíce korun.
Uvědomujeme si to?
Jsem velmi povzbuzen, že zastupitelé vesnice nalézají v řešení základní obecní infrastruktury shodu. Lukáš mi nedávno řekl, že
celek však tvoří detail. Má pravdu a já se těším, až se budeme moci zaobírat jenom těmi detaily. A k tomu vede jediná cesta.
Kudy? Tudy!
Michal Kozár, místostarosta

PROJEKTY V OBCI
k vytvoření přirozeného zázemí pro mladé rodiny v okolí nové
zástavby.
13) Oprava exteriéru kostela, vč. navrácení historické kopule,
omítek, blízkého okolí, oprava křížů, Božích muk.
- Opět hrubý popis důležitých činností vedoucích k udržení
a obnovení duchovních pozic nejen místních obyvatel.
14) Turistika a z ní vyplývající široký soubor požadavků od
zjištění skutečného stavu, definování vizí, určení cílů, cest k realizaci a plnění cíle.
- V minulosti zpracováván projekt „Labyrint světa a Ráj srdce“- navázat a využít navrhovaná technická řešení zapadající
systémově do celku.
- Využít prolínání s obecní infrastrukturou i v návaznosti na
novou zástavbu - cesta okolo sv. Václava na Kříž. vrch s odpočinkovými místy, dětské hřiště s širším využitím návštěvníků,
multifunkční sportovní areál - stávající hřiště DA......
15) Opravy opěrných zdí podél komunikací, vč. regulace potoka
a opěrných břehových staveb
16) Řešení odpadních vod v Horním Adršpachu - nedostačující
17) V současnosti je ohroženo místo pořádání kulturních akcí
- nutnost náhrady - např. Spojení se zástavbou v TJ Adršpach
18)Výstavba bezbarierových bytů - stárnoucí část ob.

Soubor řešených, částečně řešených a dosud neřešených požadavků obce Adršpach vedoucích k zajištění trvale udržitelného
rozvoje. Soubor slouží k zevrubnému seznámení se situací pro
účastníky pilotního jednání o možnostech a způsobu realizace,
konaného dne 25. 2. 2011 v budově OÚ Adršpach.
1) Obnova nádrže - retenčního prostoru v Dolním Adršpachu
- projekt na stavební povolení
2) Urnový hřbitov - projekt na stavební povolení
3) Školka stavební úpravy - 1 PP - projekt na stavební povolení
4) Škola revitalizace objektu - projekt na stavební povolení
5) Vstup do skal - projekt na stavební povolení
6) Chodník z Horního do Dolního Adršpachu - projekt na
územní řízení
7) Kanalizace a ČOV v doplnění vodovod - projekt na územní
řízení
8) Studie na inženýrské sítě v Horním a Dolním Adršpachu budoucí zástavba
9) Otočka autobusu v Horní Adršpachu
10) Komunikace - Dolní Adršpach za bývalým úřadem a Havraní Město
11) Komunikace - Horní Adršpach od kostela k bytovce 114
12) Úprava prostoru pod rybníkem v HA, oprava rybníček
u kasáren, rozhledna na Pecháči vč. přístupové cesty a odpočinkových míst, oprava obecní cesty na Vypich
- To je hrubý soubor požadavků (bez dokumentací), vedoucí

Michal Kozár, místostarosta
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Věci Obecní

Věci technické

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Jaro utíká a ve školce se stále něco děje. Před Květnou nedělí koledovala děvčátka a týden potom proběhlo velikonoční koledování chlapců, které bylo provázené krásným jarním počasím. Na ,,klučičí“
koledu se celá naše školka vydala do vesnice a navštívila paní starostku doma, paní Bicanovou v obchodě, paní Vajsarovou na poště a paní Habrmannovou na obecním úřadě. Chlapci všem vykoledovali
sladkou odměnu, kterou si pak děti odnesly domů.
Ve školce na děti čekala koleda v podobě barevných kšiltovek s logem naší třídy ,,Skaláčci“.
Další týden bylo ve školce hodně napilno. Počátkem týdne děti tvořily přáníčka a dárečky k blížícímu
se Svátku maminek.
Poslední dubnový pátek probíhal v duchu čarodějnického rejdění, v podobě tance, soutěží
a vaření lektvaru s magickými účinky, které se měly objevit až při pálení čarodějnic.
Počátkem května, i když počasí připomínalo spíše vánoční čas, nastal očekávaný den – Svátek maminek. Děti se ustrojily do svátečního a maminkám popřály k svátku básničkami, písničkami a tanečky
spolu s přáníčkem a dárečkem. Děti se moc snažily a doufáme, že se vystoupení maminkám, tatínkům
a dalším hostům líbilo.
V ten samý týden jsme se se školkou
vydali za pohádkou Princ Bajaja na náchodský zámek. Pohádka se odehrávala na nádvoří zámku a viděli jsme živého koně, ovce a kozy. Po skončení pohádky jsme si vyzkoušeli pracovat jako poddaní v dávné době. Třeba
umlít obilí, vyčesat len, upříst nitku, vyprat prádlo na valše, zkusili jsme si
přilby a dověděli se spoustu věcí o používání tehdejších zbraní. Také nám
princ Bajaja povyprávěl o koních a šašek o kozách a ovcích. Den jsme si
pěkně užili a frčeli vláčkem zpátky do školky.
Do konce školního roku nás čeká ještě spousta dalších akcí, už se na ně moc
těšíme a můžeme si přát jen lepší počasí.
I. Ptáčková
Společná práce dětí
Zvířátka na statku, Anička Kubová 4,9 let

SVOZ TRÁVY – ROK 2011
Technické služby Adršpach s.r.o. oznamují, že svoz trávy od občanů bude v tomto roce probíhat za následujících podmínek:
Svoz bude prováděn 1 x za 14 dnů dle následujícího rozpisu.
9. 5. 2011
20. 6. 2011
1. 8. 2011

23. 5. 2011
4. 7. 2011
15. 8. 2011

6. 6. 2011
18. 7. 2011
29. 8. 2011

Tráva bude připravena ve vlastních pytlích o max. objemu 120 litrů. Větší pytle nebudou sbírány. Počet pytlů na jeden svoz
maximálně 5 ks. Pytle s trávou budou připraveny u silnice, aby je pracovník TS mohl bez problémů naložit.
Roční paušál pro rok 2011 činí 300 Kč včetně DPH a zájemci o svoz trávy ho mohou zaplatit na Infocentru
v Dolním Adršpachu č. 26 u paní Kohlschütterové.
Větší množství trávy bude odváženo dle individuální dohody mezi objednatelem a TS Adršpach.
(p. Středa Jiří nebo p. Polák Juraj)
Objednateli bude účtována cena dle skutečných odpracovaných hodin a zapůjčené mechanizace,
to znamená traktor s vlekem – 380 Kč/hod. včetně DPH. Čas bude započítáván od doby výjezdu traktoru
z Dolního Adršpachu až po návrat do TS Adršpach.
Objednatel vlastními silami trávu naloží do připraveného vleku.
Objednávky na svoz trávy podávejte ústně nebo telefonicky na Infocentrum TS Adršpach v Dolním Adršpachu č. 26. Na každý
výše uvedený termín je třeba provést objednávku s uvedením jména a čísla popisného u kterého se bude tráva nakládat.
Příjem objednávek:
Infocentrum TS Adršpach – tel.: 491 586 183, 491 586 186
Středa Jiří – tel.: 731 151 652
Polák Juraj – tel.: 731 151 654

Fotografie z našich akcí můžete vidět na webových stránkách www.skalyadrspach.cz.

SKALNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA V CHKO BROUMOVSKO (SZS)
V případě úrazu je potřeba zachovat klid, poskytnout první pomoc,
která je ve vašich možnostech, přivolat odbornou pomoc. Pokud se
dovoláte na některou z tísňových linek, tak nezapomeňte, že vám
dispečeři Zdravotnické záchranné služby nebo Hasičského sboru
poradí, jak si dále počínat.
V oblastech je rozmístěno 11 stanovišť první pomoci, ve kterých najdete nosítka a obvazový materiál.

Je to dobrovolné občanské sdružení, které bylo založeno v roce 2000
z iniciativy horolezců a hasičů okresu Náchod.
Se zvyšujícím se počtem návštěvníků zdejších skalních terénů se
zvýšila i úrazovost a spousta dalších problémů. Tento fakt přivedl
partu lidí ( převážně horolezců ) na myšlenku, že by nebylo špatné
utvořit podobnou záchrannou složku, jakou je např. Horská služba.
Naše Skalní záchranná služba má v současné době 35 členů, kteří
jsou připraveni pomoci v každé situaci.
Oblast působení SZS je především v části Adršpašsko - Teplických
skal, Ostaše a Broumovských stěn. V těchto lokalitách se nachází cca
320 km pěších tras (z toho 180 km v obtížném terénu). Jsou tady samozřejmě i cyklotrasy (110 km) a tisíce horolezeckých výstupových
cest . Celá tato oblast je orientačně velmi náročná.
Členové SZS se podílí na lokalizaci a přístupu k místu nehody, poskytování první pomoci před příjezdem lékaře, pomáhají Hasičskému sboru při poskytování technické první pomoci v těžko dostupných místech (vyproštění a následný transport). Díky tomu, že
většina členů jsou horolezci, kteří dobře znají místopis a jednotlivé
názvy skalních věží, mohou kdykoliv pomoci Policii ČR při pátrání
po pohřešovaných osobách.
Rizika pro návštěvníky skalních oblastí:
Možnost úrazu ve skalním terénu, a to i na značených turistických
stezkách.
Ztráta orientace a bloudění.
Přecenění vlastních schopností.
Pád z výšky nebo propadnutí se do hloubky.
Možnost podchlazení nebo přehřátí.

V této souvislosti vás také prosíme, neničte ani zbytečně neotvírejte
tato stanoviště. Slouží všem a mohou zachránit i lidský život!!!
Pokud zjistíte nějaký nedostatek nebo problém, můžete se na mě
s důvěrou obrátit.
Beata Radoňová
Turistické informační centrum Adršpach
webové stránky SZS Broumovsko: www.szsb.cz
TÍSŇOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:
150 – Hasiči
155 – Zdravotnická záchranná služba
158 – Policie
112 – Mezinárodní linka tísňového volání

PŘIPOMENUTÍ
OBČANŮM

TECHNICKÉ SLUŽBY INFORMUJÍ
Práce TS před sezonou 2011.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
vytříděného z komunálního odpadu dne 17. 5. 2011
Svozová trasa pro svoz nebezpečného odpadu.
Adršpach
u bývalých kasáren
15.30 - 15.40
u zastávky ČSAD
15.45 - 15.55
u bývalé základní školy
16.00 - 16.10
u bývalého obecního úřadu
16.15 - 16.25

Skály:
Pro zahájení sezóny ve skalách byly zajištěny v březnu a dubnu tyto
práce:
Odstranění ledu a nové partii.
Odstranění ledu na výstupu od lodí až po pokladnu č. 3.
Dne 9. 4. 2011 byl zprovozněn celý komerční okruh včetně otevření
provozu na lodičkách.
Nové zábradlí u pískovny bylo provedeno z důvodu bezpečnosti
okruhu.
Oprava chodníků ve skalách – shnilé fošny na lávkách a povalových
chodnících a doplnění písku po zimě na cestách.

BESEDA V HASIČSKÉ ZBROJNICI
Dne 22. dubna se konala v klubovně místní hasičárny beseda
o Teplicích nad Metují a okolí. Pan Bohumil Sýkora poutavě vyprávěl
o začátku osídlování nejen Teplic, ale i Adršpachu a Stárkova. Besedy
se zúčastnilo cca 20 lidí.
Výtěžek z dobrovolného vstupného 700 Kč připadne na drobné
opravy místního kostela.

Obec:
Výroba a instalace zábradlí u parkoviště na nádraží.
Výroba kovového plotu od ČOV k vjezdu k nádraží.
Zhotovení a instalace kůlů na rovince ve vilové části.
Proplach kanalizace u školy.
Vyřezání stromů a náletoviny na obecní cestě u Krecbachů,
včetně štěpkování větví. Kácení stromů na obecním pozemku.
To vše v části obce Dolní Adršpach.

PODĚKOVÁNÍ
Výbor tělovýchovné jednoty tímto děkuje Technickým
službám Adršpach za sponzorský dar formou zhotovení
tří kusů lavic se stoly v hodnotě 20.000 Kč.
Toto sezení doplní chybějící vybavení pro sportovce, ale
také pro občany při sportovních a společenských akcích
pořádaných TJ a obcí.
Vichr Jiří - předseda

Instalace odvodnění příkopu u obecní cesty od Thuriků ke Kročilům
– úsek dlouhý asi 300 m.
Zajištění a dovoz dříví na čarodějnice – vše v Horním Adršpachu.

Doporučení:
Nosit s sebou mapu oblasti
Pamatovat na skutečnost, že v některých oblastech a roklích nefungují mobilní telefony ani GPS navigace.
Pohybovat se pouze po turisticky vyznačených cestách
Používat vhodnou obuv a další výbavu v případě např. změny počasí,vybavit se dostatkem tekutin

Uvedené práce ve skalách i v obci nejsou samozřejmě práce veškeré.
Za TS Středa Jiří
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Věci Obecní

Aktuality

ADRŠPAŠSKÝ ZPRAVODAJ
– PRAVIDLA PRO ZVEŘEJNĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ
Odpovědný redaktor: Vladimír Jadrníček
Redakční rada: Michal Kozár, Máša Jirmannová
Kontrola pravopisu: f. Datadrink

Fotografie v elektronické podobě se posílají vždy zvlášť. Do textu se
vkládá pouze poznámka informující o jejím umístění. Maximální
rozsah příspěvku je 1 strana A4 velikost písma 10.

Tématické zaměření a obsah zpravodaje
Ve zpravodaji jsou zveřejňovány zejména:
informace obecního úřadu a obce
informace spolků a sdružení
sdělení a informace z oblasti vzdělávání, školství, sportu, zdravotnictví atd.
fejetony, zamyšlení, inspirace, podněty, zábava, ...

Inzerce v Adršpašském zpravodaji
Inzeráty je možné podávat v maximální velikosti A5. Cena tohoto
rozměru byla stanovena na 500 Kč bez DPH za 1 vydání. Opakování
jedné reklamy je možné pouze ve 3 vydáních. Textová řádková reklama se přijímá ve velikosti max. 200 znaků, cena 0,50 Kč/znak.
Příjem reklamy je v elektronické formě na e-mailovou adresu:
adrzpravodaj@seznam.cz, s uvedením velikosti inzerátu a měsíce
zveřejnění.
Platbu je možné provést: osobně v podatelně ObÚ před uzávěrkou
daného čísla.

Příspěvky jsou ve zpravodaji zveřejňovány formou:
samostatných článků začleněných do tématické šablony
Ve zpravodaji nejsou zveřejňovány příspěvky týkající se činnosti politických stran a hnutí, příspěvky, které by mohly ublížit či sloužit
k vyřizování osobních sporů.

Pokud inzerované skutečnosti z oblasti zdravotnictví, kultury, rozvoje služeb a podobně budou mít zásadní význam pro informovanost široké veřejnosti, bude inzerát otisknut zdarma. Rozhodnutí
o osvobození od poplatku je v kompetenci redakce.

Pravidla pro příjem příspěvků
Zveřejněny budou příspěvky, které byly předány do termínu uzávěrky jednotlivých vydání zpravodaje. Z důvodu kapacity zpravodaje
má také redakce právo článek zkrátit s tím, že o tom bude přispěvatele informovat. V případě nezveřejnění příspěvku bude redakce
o svém rozhodnutí autora informovat.
O uveřejnění či neuveřejnění kontroverzních příspěvků rozhoduje
redakční rada.
Redakce má právo na jazykovou a stylistickou úpravu příspěvků.
Příspěvky uveřejněné ve zpravodaji nejsou honorovány. Nevyžádané materiály se nevracejí.
Příspěvky jsou přijímány v elektronickém formátu, nejlépe v MS
Wordu.Ve výjimečných případech, kdy přispěvatel nemá vybavení
PC, lze příspěvek (napsaný čitelně rukou nebo na psacích stroji) přinést osobně nebo jej zaslat poštou.
Fotografie jsou přijímány buď v elektronickém podobě, nebo klasické podobě papírové fotografie.

1. Uzávěrku příspěvků od občanů a firem stanoví redakční rada ke
každému následnému vydání samostatně
2. Reklama – do velikosti formátu A5
3. Kulturní akce (např. plakátky): do velikosti formátu A5
4. Počet výtisků :
500 ks
5. Distribuční místa: OÚ Horní Adršpach
U špalku Horní Adršpach
U Bicanů Horní Adršpach
Infocentrum Dolní Adršpach
U Tošováka Dolní Adršpach
Roznáška do domů v obci Adršpach je zajištěna.
O složení redakční rady a odpovědného redaktora rozhoduje zastupitelstvo obce Adršpach.

Upozornění...

Sportovní dění...

ŠPIČKOVÉ VÝKONY SPORTOVCŮ

UPOZORNĚNÍ !!!

Dne 23. dubna 2011 se konal v Novém Městě nad Metují gymnastický čtyřboj. Za Jiskru Adršpach se zúčastnilo 6 sportovců.
V kategorii nejmladší žactvo se na 1. místě umístili Šnajdrová Nikolka a MÜller Patrik.
V kategorii mladší žáci se na 1. místě umístil Vajsar Dominik
a v kategorii mladší dorostenci se opět na 1. místě umístil Šnajdr
Karel. Škoda jenom, že ve stejném termínu probíhala soutěž hasičů, a tak několik našich sportovců se nemohlo zúčastnit tohoto
čtyřboje.
TJ

Upozorňujeme občany, že se v současné době ve velké
míře vyskytují v katastru obce Adršpach zmije.
Pohybují se i v parku před závodem Continental.
Apelujeme především na rodiče,
aby poučili svoje děti, co mají
v případě setkání se zmijí dělat,
aby nedošlo k uštknutí.

FANDÍME ČESKÉMU HOKEJI
ČESKO – FINSKO 2 : 1

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM:
SAMOVÝROBA DŘEVA v obecních lesích Adršpach.
Zájemci o samovýrobu dřeva v obecních lesích se mohou přihlásit na tel.: 728 123 200. Prodej palivového dřeva bude probíhat nadále během celého roku.
Michal Kozár

ČESKÉ DRÁHY V ADRŠPACHU
PŮJČUJÍ KOLA
1. května otevřely České dráhy na zastávce
Adršpach (dolní) půjčovnu trekingových
kol. Otevřena bude do 30. září v časech
9-17 h, o víkendech 9-18 h. Půjčovné je
150 Kč na den, s In-Kartou ČD 110 Kč. Potřeba jsou dva doklady totožnosti a složení
kauce 1 tis. Kč za 1 kolo nebo 2 tis. Kč za
skupinu až 5 kol. Po dohodě lze kola vrátit v půjčovnách ČD
na nádražích Červený Kostelec, Česká Skalice a Trutnov hl. n.
Dohodnout je možné také vrácení kola až druhý den ráno bez
navýšení ceny. Vypůjčené kolo může zákazník bezplatně přepravovat vlaky na tratích v přilehlém regionu. Bezplatná rezervace
na tel.: 972 346 475.

Dál přijdou na řadu Rusi, Němci a potom?
Veliké drama prožívali dváci v restauraci U špalku při sledování
hokeje z mistrovství světa .
Zejména český brankář přiváděl Finy k šílenství a Jarda Jágr dal
konečně gól. Takže paráda.
-ja-

TEAM MH ADRŠPACH
Mladí hasiči stále sklízejí úspěchy v okresních soutěžích. Po loňském celkovém prvenství na
okrese Náchod v hodnocení celoroční činnosti a zisku dvou okresních pohárů, v letošním
roce vyhráli již první soutěž v lednu v Broumově při účasti 17 družstev.
V únoru v České Metuji získali bramborové medaile za 4. místo, v dubnu na Rožnovském poháru v požární všestrannosti
získali 6. místo a z dorostu
jednotlivců byla Justýna Hatašová na skvělém 1. místě.
Z letošních výsledků si nejvíc cení třetího místa a zisku bronzové medaile a poháru na Memoriálu Jirky Beka v disciplínách CTIF v Bělovsi.
Na foto vpravo: úspěšné družstvo už doma s medailemi, diplomem
a pohárem. Zleva: Tereza Slowaková, Michaela Chalupníková, Klára
Kuterová, Richard Stehno, Markéta Novotná, Jan Vala, dole: Dominika
Vejrostová, Michaela Novotná, Nikola KohlschÜtterová, Tomáš Cirok

TENISOVÝ ODDÍL
ZAHÁJIL SEZONU

CHVÁLÍME
První vlaštovka je tady.
I když jaro nedělá, mám z ní velkou radost. Potenciál naší vesnice
nespočívá v rozdávání peněz, ale vytváří příležitosti pro obživu
a spokojenost jejích obyvatel. Způsob, jakým přírodní bohatství
zužitkujeme, záleží na každém z nás. Jde-li o služby, tím lépe. Držím palce a přeji mnoho klientů na nelehké, živnostenské cestě.

Na začátku května byly rozehrány tenisové
soutěže mužů (2 družstva) a veteránů (2
družstva).
V okresním přeboru mužů jsme prohráli na
hřišti silné LTC Jaroměř, v okresní soutěži
„4+0“ jsme remizovali na hřišti SPS Jaroměř a zvítězili doma s Novým Plesem.
Tenisové soutěže budou probíhat v průběhu května a června každý víkend.

TAXI LASSER
Heslo: LEVNĚ, RYCHLE, BEZPEČNĚ.
Zdenek Novotný, H. Adršpach - 118, 549 52
mobil: 733 661 203, 773 167 503,
Trvale nízké ceny, pevné tarify
Přeprava osob a zásilek spolehlivým vozem Volvo
Přistavení vozu 100 Kč
Jízdné Kč/km
200 Kč
Čekání 1min.
3 Kč

Rozpis je vyvěšen v areálu TJ, každou sobotu a neděli některý tým
hraje doma – přijďte nás povzbudit :-)
Informace o turnajích pro všechny budou vyvěšeny do konce
května, tyto „satelitní“ turnaje budou probíhat od začátku července do konce září a mohou se jich zúčastnit všichni, kteří mají chuť
si zasoutěžit.

O tomto víkendu budou soutěžit v požárním útoku a ve štafetách na
poháru starosty SDH v Nízké Srbské, ale o tom až příště.
-ja-
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Na Vaši účast na kurtech nebo při povzbuzování našich hráčů se
těší tenisový oddíl TJ Jiskra.
-paja-

Tak šťastnou cestu.
Michal Kozár
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