A
DRŠPAŠSKÝ
ZPRAVODAJ

Kultura
Co se bude dít...

Občasník obce Adršpach č. 8/2012

NÁKUP ZÁMEČKU: CO ZÍSKAJÍ MÍSTNÍ OBYVATELÉ

inzerce

PALIVA TEPLICE nad Metují nabízejí

HNĚDÉ UHLÍ Z DOLU BÍLINA
– LEDVICE, MOST
Na období od 5. 4. 2012 do 31. 5. 2012

OŘECH o1
OŘECH o2
KOSTKA
299 Kč/q
249 Kč/q
319 Kč/q
Uvedené ceny jsou při odběru nad 25q a více konečné,
při odběru menšího množství bude účtována doprava.
Při odběru nad 20q nabízíme složení dovezeného uhlí
dopravníkem – 10 Kč/q.
Objednávky přijímáme na tel.:
608 023 969, 722 551 866, 491 581 528

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.8, vychází v květnu 2012.
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Tedy pro děti z Adršpachu a okolí máme šanci vytvořit „místo pro prevenci negativních vlivů na mládež“ a možnost řady
volnočasových aktivit v nejrůznějších kroužcích a zájmových
klubech.
Na zámečku můžeme pro děti připravit k volnému přístupu
i to, co doma zatím nemají, či z nějakých důvodů mít nemohou – internet, počítač, různé studijní pomůcky, tabule, počítačové výukové moduly, určitý prostor “techmánie“ a dalších
doškolovacích a doučovacích prvků.
Může zde postupně vzniknout řada pracovních příležitostí
pro místní občany. Na aktivity, které budou centralizovány
na zámečku je šance postupně nabalovat další činnosti, a tak
můžeme pracovní místa dále násobit.
Máme šanci napulírovat několik maskaronů, kteří zase rádi
začnou plně chránit obec Adršpach a její obyvatele i hosty
před všemi zlými silami.
Máme šanci obnovit kouzlo místa, s úctou k našim předkům,
respektem k okolní přírodě a s pokorou před silami dobra
a zla, světla a tmy, lásky a nenávisti, které s námi pořád lomcují jako za dob posledních druidů, prvních křesťanů, katolíků a protestantů, husitů a kacířů, jako v době poprav čarodějnic, jako za všech válek, které prošly krajem, jako při
odsunu Němců, jako za komoušů, jako za nových lupičů
a demagogů! Co naše skály viděly a co zažily? Můžeme vyvolávat paměť krajiny, můžeme si i na kameni vyprosit odpověď
na řadu otázek!
To všechno můžeme. Ale musíme chtít. Šanci máme!

„Získávají především šanci!“ Ano, obec Adršpach si za velmi výhodnou cenu kupuje šanci. Osobně se domnívám, že
nejhorší možná situace je, když v klidu a objektivně v řešení
jakéhokoli problému zjistíme, že jsme naprosto bez šance. To
je nejhorší! Tady naopak získáváme šance neboli příležitosti!
Jaké?
Zastavit další chátrání budovy kulturní památky ev. č.
36861/6-1490 a obnovit tak lesk někdejší dominanty obce.
Víme, že někde kulturní památky (KP) zcela zanikly a doslova se rozpadly – jako např. v obci Kyselka – nádherné lázně.
Obnovit a revitalizovat park kolem zámečku a zajistit tak estetické místo v obci bez obav o zdraví a životy dětí, které do
parku stále běhají.
V době krize velmi výhodně získat za svoje vydělané peníze
nemovitost s mnohonásobně vyšší užitnou hodnotou. Obec
tedy v těžké době dělá výhodný obchod a do budoucna velmi
zhodnocuje svoje finance. To je „být ve správnou dobu na
správném místě“. Strategický potenciál zámečku pro záměry
obce je obrovský.
Obec se bude snažit o bezplatný převod pozemku nebo alespoň velmi dlouhý nájem za symbolický poplatek.
Po desítkách let se naskýtá šance rozmotat zablokované vztahy mezi současným majitelem zámku a Ministerstvem vnitra
ČR. Obec vstupuje do hry jako čistý partner se spoustou veřejných zájmů ve prospěch svých občanů i návštěvníků Adršpachu.
Ze zámečku můžeme společnými silami vytvořit opravdové
multifunkční společensko-kulturní a vzdělávací centrum regionálního významu se vším všudy, co k tomu patří. Centrum
Národního geoparku Broumovsko, centrum CHKO, zájmové
centrum pro děti a mládež místní, regionální i pro děti z celé
ČR. Můžeme jim ukázat věci, které jinde opravdu neuvidí.

Bohumil Kubát
Pozn. redakce: další příspěvky k Zámečku pokračují na str. 5

VÁŽENÍ OBČANÉ

Vzhledem k tomu, že dochází k mylným informacím
ohledně zámku vám chci sdělit:
Zámek se bude kupovat za částku 6.000.000 Kč
po dobu 3 let
v roce 2012 – 2.000.000 Kč
v roce 2013 – 2.000.000 Kč
v roce 2014 – 2.000.000 Kč
ZATÍM SE NEBUDOU INVESTOVAT
DO ZÁMKU VELKÉ PENÍZE !!!
Je nutné opravit a zasklít okna. Projekt na opravu,
který byl předešlým majitelem vypracován, jsem ještě
neviděla, a ani ho obec nebude realizovat.
Nejdříve se budou dělat projekty, které jsou rozpracované a na které získáme dotaci. V případě dotace
na zámek můžeme něco realizovat, ale jinak ne.
Mrzí mě, že Vám jsou podávány špatné informace.
V případě nejasností Vám ráda vše vysvětlím.
Dana Cahová, starostka obce Adršpach
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ADRŠPACH č. 14/2012
ZE ZASEDÁNÍ ZE DNE 27. 3. 2012

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ADRŠPACH č. 15/2012
ZE ZASEDÁNÍ ZE DNE 24. 4. 2012

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 1/14/2012
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1/14/2012,
viz příloha usnesení
Usnesení č. 2/14/2012
Zastupitelstvo schvaluje ceník dřeva na rok 2012, viz příloha
usnesení
Usnesení č. 3/14/2012
Zastupitelstvo schvaluje cenu ve výši 300 Kč za 1m2 při prodeji
pozemků určených k rodinné zástavbě v Horním Adršpachu
Usnesení č. 4/14/2012
Zastupitelstvo schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi
Obcí Adršpach a Svazem klubů mládeže Praha o odkoupení nemovitosti zámek čp. 75 v k.ú. Dolní Adršpach za
cenu 6 000 000 Kč ve splátkách: 2 000 000, Kč k 1. 12. 2012,
2 000 000 Kč k 1. 12. 2013, 2 000 000 Kč k 30. 6. 2014
Usnesení č. 5/14/2012
Zastupitelstvo schvaluje uzavření zástavní smlouvy mezi
Obcí Adršpach a Svazem klubů mládeže Praha do doby celkové úhrady nemovitosti
Usnesení č. 6/14/2012
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Obcí Adršpach a Svazem klubů mládeže Praha
Usnesení č. 7/14/2012
Zastupitelstvo schvaluje dofakturaci ve výši 3 585 Kč bez
DPH za vyhrnování serpentin
vztahující se k usnesení č. 5/13/2012
Usnesení č. 8/14/2012
Zastupitelstvo schvaluje uvolnění 20 000 Kč na zpracování
žádosti na Ministerstvo školství o zařazení školy v Dolním
Adršpachu do sítě škol ČR (školní rok 2013/2014)
Usnesení č. 9/14/2012
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o poskytnutí finanční podpory Královéhradeckého kraje z programu „Rozvoj
infrastruktury v oblasti vodního hospodářství (zásobování
pitnou vodou a odkanalizování) obcí do 2000 obyvatel“ na
projektovou dokumentaci: Intenzifikace ČOV a splašková
kanalizace Horní Adršpach
Usnesení č. 10/14/2012
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí
Adršpach a Ekologickým rozvojem a výstavbou s.r.o., Jaroměř vypracování projektové dokumentace pro stavební
povolení na akci: Intenzifikace ČOV a splašková kanalizace
Horní Adršpach
Usnesení č. 11/14/2012
Zastupitelstvo schvaluje Výzvu k podání nabídky na zpracování územní studie zastavitelné plochy Z 20 v Adršpachu
Zadání územní studie pro zastavitelnou plochu Z 20 v Adršpachu. Seznam firem k podání nabídky, viz příloha zápisu
Usnesení č. 12/14/2012
Zastupitelstvo schvaluje přidělení stánku 3B v Dolním Adršpachu panu MB + jeho žádost o změnu využití stánku na
rychlé občerstvení
Usnesení č. 13/14/2012
Zastupitelstvo schvaluje přidělení části pozemku p.č. 316
v k.ú. Horní Adršpach manželům T za účelem zahrádky
Usnesení č. 14/14/2012
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek ve výši 2 000 Kč
Českému svazu bojovníků za svobodu, Náchod na pořádání
cyklistické jízdy po trati pochodu smrti
Usnesení č. 15/14/2012
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč
manželům S na náklady spojené s vydáním knihy povídek
v pracovním názvu „Bohatýrské časy Adršpachu“
Usnesení č. 16/14/2012
Zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o prá-

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 1/15/2012
Zastupitelstvo schvaluje finanční částku ve výši 200 000 Kč bez
DPH na vnitřní vybavení suterénu MŠ v Horním Adršpachu
Usnesení č. 2/15/2012
Zastupitelstvo schvaluje náklady ve výši 60 000 Kč včetně
DPH na opravu příjezdové komunikace k čp. 142 v Horním
Adršpachu
Usnesení č. 3/15/2012
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč
na pořádání Teplicko-adršpašké 33
Usnesení č. 4/15/2012
Zastupitelstvo schvaluje navýšení rozpočtu na dětské hřiště
o 100 000 Kč včetně DPH – přístřešek na dětském hřišti
u čp. 141 v Horním Adršpachu
Usnesení č. 5/15/2012
Zastupitelstvo schvaluje náklady ve výši 300 000 Kč na odkoupení pozemků v Dolním Adršpachu od Správy železniční
dopravní cesty, Praha
Usnesení č. 6/15/2012
Zastupitelstvo schvaluje vykácení rizikových stromů v parku
v Horním Adršpachu TS Adršpach a následnou výsadbu za
cenu 20 000 Kč včetně DPH p. J
Usnesení č. 7/15/2012
Zastupitelstvo schvaluje navýšení rozpočtu na urnový hřbitov maximálně do 300 000 Kč včetně DPH – schodiště,
zábradlí a mobiliář
Usnesení č. 8/15/2012
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.3/2012,
viz příloha usnesení
Usnesení č. 9/15/2012
Zastupitelstvo schvaluje opatření č.1/2012 – Řád veřejného
pohřebiště obce Adršpach
Usnesení č. 10/15/2012
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku O ochraně a údržbě veřejné zeleně na území obce Adršpach
Usnesení č. 11/15/2012
Zastupitelstvo schvaluje komisi ve složení: předseda – Dana
Cahová, místopředseda – Michal Kozár, členové – Ing. Daniel Kubalík, Lukáš Jánský, Anna Balínová, náhradníci – Eva
Vajsarová, Jaroslav Šrámek k výzvě k podání nabídek na
„Zpracování Územní studie zastavitelné plochy Z 20 v Adršpachu“. Otevírání obálek s nabídkami v 15.00 hodin dne
16. 5. 2012 a hodnocení nabídek proběhne od 15.30 hodin
dne 16. 5. 2012
Usnesení č. 12 – 27/15/2012
se zabývá zadáním a zpracováním projektové dokumentace
na opravu místních komunikací
Usnesení č. 28/15/2012
Zastupitelstvo schvaluje Plán zimní a letní údržby komunikací a pozemků v Obci Adršpach
Usnesení č. 29 /15/2012
Zastupitelstvo schvaluje uzavření smluv o vzájemné spolupráci s LK a JT
Usnesení č. 30/15/2012
Zastupitelstvo schvaluje žádost BB o povolení sídla dětského
spolku „A-dráček“ v budově bývalé školy čp. 71 v Dolním
Adršpachu
Usnesení č. 31/15/2012
Zastupitelstvo schvaluje záměr pronájmu pozemků 538/4,
538/2, 538/3, 539/1, 543/2, 543/3 o celkové výměře 16 647
m2 v k.ú. Dolní Adršpach

vu stavby mezi Obcí Adršpach a ČEZ Distribuce, a.s. – kNN
na pozemku 1107 Blahna
Zastupitelstvo obce nesouhlasí
Usnesení č. 17/14/2012
Zastupitelstvo nesouhlasí s konáním místního referenda dle
§ 8 zákona č. 22/2004 Sb., o koupi zámku čp. 75 v Dolním
Adršpachu
Usnesení č. 18/14/2012
Zastupitelstvo obce Adršpach nesouhlasí se stanovením průzkumného vrtu na území Trutnovska za účelem průzkumu
ropy a hořlavého zemního plynu
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Zastupitelstvo bere na vědomí předávací protokol od Svazu
klubů a mládeže Praha, jedná se o dokumentaci vztahující se
k nemovitosti: zámek Dolní Adršpach čp. 75
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis Finančního výboru
k provedené kontrole ze dne 5. 3. 2012
Zastupitelstvo bere na vědomí žádost MM o pronájem části
pozemku p.č. 318 v k.ú. Horní Adršpach
Zastupitelstvo bere na vědomí Hutton Energy, David Mesina – dopis na téma „těžba břidlicového plynu“
Zastupitelstvo bere na vědomí odstoupení od přidělení
stánku na prodej suvenýrů v DA od JH
Zastupitelstvo bere na vědomí Dětský den u hasičárny v HA
dne 9. 6. 2012 – podrobnosti sdělí starostka
Zastupitelstvo bere na vědomí oznámení PK o ukončení
nájmu části pozemku p.č. 316 v k.ú. Horní Adršpach
starostka Obce Adršpach Dana Cahová
místostarosta Obce Adršpach Michal Kozár

SVOZ TRÁVY – ROK 2012

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.
14. 5. 2012
25. 6. 2012
6. 8. 2012
28. 5. 2012
9. 7. 2012
20. 8. 2012
11. 6. 2012
23. 7. 2012
3. 9. 2012
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 2012 činí 300 Kč včetně DPH
a zájemci o svoz trávy ho mohou zaplatit na Infocentru
v Dolním Adršpachu č. 26 u paní Kohlschütterové.
Další informace na vývěskách Obecního úřadu
a v kanceláři TS p. Středa nebo p. Polák

Stav účtu

SBÍRKY NA KOSTEL
k dnešnímu dni je 8 388,26 Kč.
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z provedené kontroly ze dne 19. 4. 2012
Zastupitelstvo bere na vědomí slavnostní otevření urnového
hřbitova v Horním Adršpachu dne 26. 5. 2012 od 16.30 hodin
Zastupitelstvo bere na vědomí výroční zprávu TJ Jiskra Adršpach za rok 2012
Zastupitelstvo bere na vědomí nákup 15 ks palet na uložení
pískovcových desek z MŠ Adršpach za cca 3 780 Kč
Zastupitelstvo bere na vědomí rozhodnutí Ministerstva
životního prostředí, Praha – o zrušení rozhodnutí ze dne
9.12.2011 a vrácení ministerstvu k novému projednání
a rozhodnutí
Zastupitelstvo bere na vědomí správa železniční dopravní
cesty, s.o., Hradec Králové – odpověď na žádost o nápravu
stavu
Zastupitelstvo bere na vědomí břidličné plyny – seznámení
z jednání ze dne 10. 4. 2012 s ministrem Chalupou a starosty
z dotčených obcí – výklad poskytne starostka p. Cahová
Zastupitelstvo bere na vědomí žádosti na provoz v MŠ –
oznámení o pronájmu nebytových prostor suterénu MŠ,
bylo vyvěšeno
Zastupitelstvo bere na vědomí Křížový vrch – majitel pozemků LČR Dvůr Králové nad Labem, obdržel podklady
na opravu
starostka Obce Adršpach Dana Cahová
místostarosta Obce Adršpach Michal Kozár

OZNÁMENÍ

Slavnostní otevření urnového hřbitova v Horním Adršpachu
se koná v sobotu 26. 5. 2012 v 16.30 hodin.
Od 17 hodin pak bude mít koncert v místním kostele
zpěvák Jaroslav Hutka

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
vytříděného z komunálního odpadu
dne 15. 5. 2012

Speciální svozové vozidlo bude sbírat tyto druhy odpadů:
Motorové, převodové a mazací oleje, barvy, ředidla, pryskyřice, lepidla, rozpouštědla, odmašťovací přípravky,
fotochemikálie (všechny tyto odpady v uzavřených nádobách), léky, pesticidy, (zahradní chemie včetně obalů), baterie (suché články), akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti, televizory, monitory, lednice
a ostatní elektrozařízení (PC, mikrovlnné trouby, mobily,
rádia, vysavače, žehličky apod.)
Nebezpečné odpady ze stavebnictví (eternit apod.) do tohoto svozu nepatří.
Svoz proběhne zastávkovým způsobem. Obsluhou svozového vozidla bude odpad přebírán přímo od občanů.
Občan předloží obsluze vozidla doklad o zaplacení svozu
tuhého komunálního odpadu na rok 2012.
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

Zastupitelstvo obce nesouhlasí
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis Kontrolního výboru
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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ
VALNÉ HROMADY

MINISTR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Je těžba břidlicového plynu v ČR
hrozbou, nebo šancí?
ROZHODNUTÍ SE ODKLÁDÁ.

společnosti Technické služby Adršpach s.r.o.
konané dne 20. 3. 2012
2. Valná hromada TS Adršpach schvaluje:
2.1 Vyřazení movitého majetku ve výši 70 286 Kč, (Minolta
– kopírovací stroj za 40 115 Kč, fotoaparát Sony 6 959 Kč,
tiskárna Canon 7 518 Kč, psací stůl velký 7 500 Kč, psací
stůl malý 4 256 Kč, bojler 3 938 Kč), viz příloha
2.2 Navýšení mezd od 1. 4. 2012
2.3 Investice – nákup traktůrku za 126.000 Kč bez DPH
2.4 Smlouvu o propagaci mezi TSA a TJ Jiskra Adršpach
– rok 2012
2.5 Smlouvu o propagaci mezi TSA a Zbyňkem Červeným
na 8. ročník Teplické rockové noci
2.6 Navýšení poplatku - náhrady za užití okruhu do skal
od zahájení letní sezóny 2012 – viz příloha
2.7 Parkovné pro autobusy ve výši 300 Kč od 1. 4. 2012
2.8 Základní sazbu DPH ve výši 20 % na Náhradu za užití
okruhu ve skalách od 1. 3. 2012

11. 4. 2012 14:35, autor: jh

Jednání v Božanově se zúčastnila
i starostka Adršpachu paní Dana
Cahová a na obrazovce ČT1 vyjádřila k zamýšlené těžbě plynů své
záporné stanovisko.
Božanov (Náchodsko) - Ministr životního prostředí
Tomáš Chalupa (ODS) včera oznámil, že zruší původní souhlas, který dal jeho úřad k průzkumu těžby břidlicových plynů na Náchodsku a Trutnovsku,
a nařídí nové projednání celé věci.
Proti vytyčení průzkumného území a případnému
povolení průzkumu či těžby protestují zástupci desítek obcí a měst. Těžba je velmi náročná a údajně
vážně ohrožuje životní prostředí, podle jiných názorů jsou však možné škody zanedbatelné ve srovnání
se strategickým významem plynu.
Ministr uvedl, že rozkladová komise ministerstva
dostala lhůtu do pátku, aby vypracovala své stanovisko. „V okamžiku, kdy dostanu její doporučení,
tak původní rozhodnutí zruším a nařídím nové projednání,“ řekl ministr.

3. TSA bere na vědomí:
3.1 Výkaz hospodaření za únor 2012
3.2 Výkaz návštěvnosti za únor 2012
3.3 Výkaz využití mechanizace za únor 2012
3.4 Ekonomické vyhodnocení roku 2011 – ing. Janákovou
3.5 Ukončení inventarizace rok 2011
3.6 Poplatek za užití WC 5 Kč od 1. 4. 2012

TĚŽBA MŮŽE OHROZIT KVALITU
SPODNÍCH VOD.

Předseda: Fichtner Rudolf
Starostka: Cahová Dana
Jednatel: Balínová Anna
Zapisovatel: Jánský Lukáš

AHOJ LIDI !

Zámeček ještě není
po zásadní regeneraci, ale ta ho čeká
a budete čubrnět,
jakej to bude barák.
Já to vím a jsem si
tím jist. Mluvil jsem
totiž s oběma pány
maskarony, jak s panem Zeleným mužem z Javoru, tak
s panem Maskaronem na zámečku. Já
jsem je moc prosil
o ochranu a pomoc
Maskaron ze zámku
pro naše záměry
a oni přislíbili, že když se budeme snažit, tak nám pomohou.
Kdo nevěří, ať zajde před zámeček, a pak na kafe do Javoru.
A pokud se s Vámi náhodou některý z pánů maskaronů nebude bavit, tak jste někde udělali chybu. Asi to bude chtít více
úcty a pokory k přírodním silám. No, nevím, nevím?

Víte co je MASKARON? Nikoliv makaron,
ale opravdu maskaron?
Maskaron je lesní muž, někdy také nazývaný
zelený muž. A víte, kdo je zelený muž? Ne,
vodník to není.
O maskaronech jsou doslova napsané knihy. Vynořují se z temné stěny lesa, z listí,
houštin a pozorují nás svýma přísnýma
očima. Někdy teplým pohledem vlídné
ochrany, jindy nás zmrazí ledově přísným
výhružným kukučem. To jestli poskytují nabídku tepla rodinného krbu nebo jestli říkají „vstup zakázán“!
Jako fenomén se vyskytují od nepaměti. Říká se od středověku, ale badatelé je nacházejí ještě hlouběji v dějinách, snad až
z doby Byzantské říše. Jistě, že do jejich vývoje zasahovali i Keltové a Germáni. Tak zelení mužové kráčeli dějinami a dohlíželi
na nás (viz. kniha Cestami zelených mužů-kolektiv autorů).
Někdy s tváří lidskou, jindy
zvířecí, avšak vždy obrostlou
„vousem“ z listí a větviček.
A u nás v Adršpachu také bydlí
několik Zelených mužů. Několik je jich na zámečku pod balkonem a jeden přebývá v hotelu Javor.
Oba majitelé, jak šlechtici ze
zámečku Adršpach, tak pan
Jaroslav Mottl z Javoru, si pokorně vyprošují na přírodních
živlech ochranu a pomoc před
temnými silami. Hotel Javor už
povstal z popela a čeká ho lepší a lepší prosperita. Já to vím
Maskaron z Javoru
a jsem si jist.

Váš Bohouš Kubát
P.S.: Možná jsem Vás někoho naštval tím úvodním familiérním
oslovením. To je mi opravdu líto. Ale co vlastně znamená takové
„ahoj“? Je to neuvěřitelné, ale je to několik set let stará zkratka
latinského „ad honorem Jesu“, tedy „k poctě – k úctě – ke slávě
Ježíše“! Tento pozdrav se nakonec velmi vžil a zůstal zakořeněný mezi námořníky (snad od roku 1751) po celém světě. Od
opravdových mořských vlků se pak přenesl i mezi vodáky, kde
je dodnes jediným možným pozdravem. Můj dědeček z matčiny
strany, Oldřich Halaš, říkával: „Čím blíž ke kostelu, tím dál od
Boha!“ Věděl, co říká. Můj dědeček byl námořník a s rakouskouherským loďstvem proplul všechna moře světa. Tak A.-ho.-J.

-ja-

STANOVISKO ZASTUPITELŮ, KTEŘÍ NEPODPOŘILI NÁKUP ZÁMKU.
ZA OBEC KRÁSNĚJŠÍ

účely této vyhlášky rozumí veškeré travní porosty rostoucí
na veřejném prostranství v obci, vymezeném ve smyslu obsahu § 34 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů.
Čl. 3 - Opatření k zajištění ochrany a údržby veřejné zeleně
Vlastníci nebo oprávnění uživatelé veřejné zeleně v zastavěném území obce Adršpach jsou povinni tuto veřejnou zeleň
udržovat formou pravidelných sečí.
Četnost seče je stanovena minimálně 2x ročně a musí být provedena v následujících termínech: 1. seč nejpozději do 15. 7. příslušného roku, 2. seč nejpozději do 30. 10. příslušného roku.
Termín mezi sečemi je minimálně 8 týdnů.
Posečenou trávu je vlastník nebo oprávněný uživatel příslušného
pozemku povinen zlikvidovat do 14 dnů od provedení seče.
Zmulčovanou trávu není vlastník nebo oprávněný uživatel
veřejné zeleně povinen likvidovat.
Čl. 4 - Sankce
Kontrolu a dozor nad dodržováním povinností stanovených
touto obecně závaznou vyhláškou provádí Obecní úřad Adršpach.
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou bude postihováno podle platných právních předpisů.
Čl. 5 - Závěrečná ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po
dni jejího vyhlášení.

Nejen hezké domy a předzahrádky, ale i udržované zahrady,
louky a soukromé pozemky dělají obec krásnější. Proto má
v této rubrice své místo i tato obecně závazná vyhláška.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012
o ochraně a údržbě veřejné zeleně na území Obce Adršpach
Zastupitelstvo obce Adršpach se na svém jednání dne 24. dubna 2012 usnesením č.15/2012 usneslo vydat obecně závaznou
vyhlášku v souladu s ustanovením § 10 písm.c) a § 84 odst.2
pís. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů.
Preambule
Obec Adršpach je významným střediskem cestovního ruchu
evropského významu. Jeho unikátní přírodní bohatství je důvodem k návštěvě statisíců návštěvníků ročně. K atraktivitě
území přispívá nemalou měrou i upravené a udržované kulturní prostředí, tj. intravilán obce zahrnující zastavěné a zpevněné
plochy, komunikace, vodní toky, louky, pastviny a podobně.
Kvalitní péče o kulturní prostředí vč. údržby travních porostů
je vyžadována přímo návštěvníky obce, je jimi i obyvateli obce
pozitivně hodnocena a je nezbytně nutná pro zachování atraktivity prostředí a další rozvoj turistického ruchu.
Čl. 1 - Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška stanovuje podmínky pro zajištění ochrany a udržování veřejné zeleně v zastavěném území
obce Adršpach, a to stanovením povinnosti údržby zeleně
formou pravidelných sečí nebo mulčováním.
Čl. 2 - Veřejná zeleň
Veřejnou zelení v zastavěném území obce Adršpach se pro

Dana Cahová, starostka obce
Michal Kozár, místostarosta obce
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lilo pro realizaci na příští léta k investici. Ostatní investice – 50 miliónů jsou akce, které z našeho pohledu nejsou
zásadní pro občany k realizaci. Například rozhledna za 20
miliónů není nyní nezbytně nutná. Tady se vůbec nezmiňujeme o zámku, protože v prosinci ve sloupci – zámek
nákup bylo – 0 Kč, rekonstrukce také 0 Kč.
Nyní, kdy zastupitelé v březnu schválili nákup zámku za
6 miliónů Kč, nevíme, co čeká obec do budoucna za finanční zátěž v případě rekonstrukce zámku. K dnešnímu dni
není zcela jasné využití celého zámku. Také nejsou známé
náklady, např. údržba, elektřina, voda, odpady – čistírna
odpadních vod, zaměstnanci, okrasná zahrada, oplocení,
parkoviště, atd. Jediné, co víme zcela určitě, je, že kulturní
akce pořádané v zámku v budoucnu budou vždy ztrátové
– všeobecná informace.
Cena rekonstrukce je známá pouze z projektu vlastníků
zámku „Svazu klubu mládeže Praha“ ve výši 200 miliónů
Kč, kterou ale obec nemá k dispozici. Byť představitelé obce
nemíní využít k rekonstrukci zámku tento projekt, může
obec do budoucna využít již zpracovaných podkladů. Nechat zpracovat nový projekt na rekonstrukci a nevyužít již
zmíněný projekt, třeba jeho část, je opět o penězích.
Pozemky k zámku jsou ve vlastnictví Ministerstva vnitra
a obec je bude muset odkoupit. Další peníze zvyšující cenu
zámku. Samotnou rekonstrukci bude muset začít řešit
nové zastupitelstvo v roce 2014.

Důvod: v prosinci 2011 zastupitelstvo schválilo „Program obnovy a rozvoje Obce Adršpach!“
Tento program je zpracován na
realizaci investičních záměrů
v obci s výhledem na 5 až 15 let.
Studie potřebnosti – investiční
náročnost projektových záměrů
v sumáři předpokládá náklady ve
výši zhruba 264 miliónu Kč.
Rozepsání jednotlivých investic – potřebných k realizaci do
10. let zaokrouhleně v milionech:
1. Intenzifikace čistírny odpadních vod (ČOV)
Horní Adršpach – 36 miliónů Kč
2. Kanalizace a čistírna odp. vod v Dolním Adršpachu
– 67 miliónů Kč
3. Dostavba vodovodů v Horním a Dolním Adršpachu
– 15 miliónů Kč
4. Chodníky Horní – Dolní Adršpach – 28 miliónů Kč
5. Oprava místních komunikací v Horním a Dolním
Adršpachu – 31 miliónů Kč
6. Inženýrské sítě pro budoucí rodinnou zástavbu H.A.
– 8 miliónů Kč
7. Oprava retenční nádrže – rybník u zámečku D. A.
– 18 miliónů Kč
8. Oprava rybníku v Horním Adršpachu H.A.
– 5 miliónů Kč
9. Veřejná zeleň v obci – projekt Ing. Hladíková
– 2 milióny Kč
Celkem to činí 210 miliónů Kč, které zastupitelstvo schvá-

Zastupitelé:
Balínová Anna, Šrámek Jaroslav, Fichtner Rudolf
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Věci Obecní

Automatické kotle Ekoscroll jsou ekologické kotle na spalování hnědého uhlí
ořech 2 a peletek s možností spalování
i kusového dřeva.
Kotle vyrábíme s litinovým výměníkem
z litiny EN-GJL-200, nebo s plechovým
výměníkem z kotlového plechu P265GH
o síle 6 mm, o výkonech 18 až 150kW.
Řídící jednotka kotle s grafickým displejem zajištuje jednoduchou komfortní obsluhu, řídí automatické podávání paliva,
čerpadlo topného okruhu, čerpadlo podlahového topení a čerpadlo pro ohřev
teplé užitkové vody. Dále je možné řídící
jednotku doplnit čidlem pro ekvitermní
regulaci a čidly pro ovládání čtyřcestného ventilu. Řídící jednotku doporučujeme připojit k prostorovému termostatu
s týdením naprogramováním požadovaných teplot v domácnosti.
Do kotlů se přidává jednou za 7 až 10
dnů v přechodném období na jaře a na
podzim. V zimě je průměrná doba přikládání 2 až 5 dní.
Kotel má speciální šnekový podavač
s retortovým otočným hořákem z litiny,
který je předmětem patentu.
Na níže uvedeném obrázku si můžete
porovnat náklady na vytápění podle
druhu paliva. /zdroj www.tzb-info.cz/.

MLADÉ MAMINKY
Z ADRŠPACHU

Ráda bych tímto článkem oslovila všechny
adršpašské maminky s malými dětmi, které
mezi nás ještě nezavítaly. Jsme skupinka cca
15 maminek z Adršpachu a blízkého okolí.
Již přes rok se pravidelně každý pátek scházíme ve Zdoňově v Bukáčku (bývala mateřská
školka) od 10:00h, někdy i vícekrát v týdnu
- procházky, výlety atd. Čas od času si také
uděláme chvilku bez dětí, zajedeme do kina,
divadla nebo se potkáme u sklenky vína. Budeme velice potěšeny, když se mezi nás přijdete podívat, a věřím, že to nakonec nebude
jen jednou.
Na základě příjemných chvil s ostatními dětmi a možností využívání prostorů ve škole
v Dolním Adršpachu jsme se rozhodly založit občanské sdružení “Á-dráček” ve složení:
Denisa Jánská, Vendulka Bernardová a Barbora Brabcová. Naším zaměřením bude vytvoření “dětské”
komunity, výměna zkušeností, dětské hry, vzdělávání, kultura
a další činnosti prospěšné nejen našim dětem. Jsme moc potěšeny, že budeme mít takové možnosti v Adršpachu, a těšíme
se na nové členy.
Momentálně jsme všichni nadšeni z našeho prvního velkého výletu, který se uskutečnil 20. 4. do ZOO ve Dvoře Králové. Všichni
jsme si to moc užili a už se těšíme na další společný výlet.

Á-dráček, se sídlem ve škole v Dolním Adršpachu, by měl zahájit provoz od záři r. 2012.
O dalším vývoji a programu Vás budeme informovat v dalším
čísle zpravodaje. Dotazy na další společné akce, informace,
atd. zasílejte na: A-dracek@seznam.cz
S pozdravem a přáním hezkého jara,
Barbora Brabcová (Krecbachová)

CENÍK DŘEVA

MALOTŘÍDKA V ADRŠPACHU

Obecní lesy Adršpach se rozkládají na katastrálním území
Horního a Dolního Adršpachu, ale nejedná se o souvislou
plochu. Z celkové výměry, která činí 123,40 ha je 121,81 ha
porostní půdy (lesa). Zbylá plocha je bezlesí, které je tvořeno
z lesních skládek, elektrovodů, apod.
Z jehličnatých dřevin má největší zastoupení smrk ztepilý
(Picea abies) a borovice lesní (Pinus sylvestris), které doplňuje modřín opadavý (Larix decidua) a sem tam se vyskytuje
i jedle bělokorá (Abies alba) a borovice vejmutovka (Pinus
strobus).
Hlavní zastoupení listnatých dřevin na lesním majetku Obce
Adršpach tvoří buk lesní (Fagus sylvatica), který je doplněn javorem klenem (Acer pseudoplatanus) a břízou bělokorou (Betula pendula). Mezi další listnaté dřeviny, které rostou v obecních lesích v menším zastoupení, patří jeřáb ptačí
(Sorbus aucuparia), topol osika (Populus tremula), vrba jíva
(Salix caprea), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), třešeň ptačí
(Prunus avium) a jilm horský (Ulmus glabra).

Vážení zastupitelé obce Adršpach, dovolte mi poděkovat Vám
za schválení možnosti otevření malotřídní základní školy v obci.
Jsme rodiči 5 letého syna a tak jsme plánovaný termín otevření
školy v září 2013 více než přivítali. Malotřídní způsob výuky nám
vždy př šel jako nejlepší možný způsob vzdělávání dítěte na prvním stupni. Menší počet dětí ve většině případů s téměř rodinným přístupem k nim, věkově rozmanitý kolektiv, vyšší nutnost
brzké samostatnosti při práci a zvládání zadaných úkolů, to vše
činí z této formy z našeho pohledu něco, co bude pro naše dítě
mimořádně přínosné.
Zároveň chápeme tento krok také jako možnost volby v rámci
našeho Teplicko-adršpašského regionu. Vše, co je nové, musí
si najít své příznivce, a to lze většinou jen tím, že to bude v něčem lepší než možnosti stávající. A o tom, že malotřídní způsob
vzdělávání dětí je v posledních letech stále více a více oblíben
svědčí i fakt, že těchto škol v rámci celé České republiky stále
přibývá. Přejeme proto adršpašské malotřídce hodně zdaru,
mnoho veselých a štastných dětí, skvělé pedagogické vedení
a otevřenou mysl při výběru činností a aktivit. Už nyní se těšíme, že se vše zadaří dle plánů, a že se tam tak budeme moci, na
jistě slavnostní otevření školy, s naším prvňáčkem dostavit.
Blanka Krásová

Ceník samovýroby:
Samovýroba bude v roce 2012 a 2013 omezena. Toto omezení
je způsobeno naplněním maximální celkové výše těžeb za desetiletí dle platného lesního hospodářského plánu pro Obecní
lesy Adršpach (2004 – 2013).
Jehličnatá samovýroba:
150 Kč/1prm
(SM, BO, MD a měkké listnáče)
Listnatá samovýroba:
300 Kč/1prm
(tvrdé listnáče)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Zveme všechny občany, kteří mají zájem podívat
se do nově zrekonstruované budovy bývalé školy
v Dolním Adršpachu.

Prodej dřeva:
Jehličnaté dřevo:
(SM, BO, MD)
Listnaté dřevo:
(tvrdé listnáče)

Den otevřených dveří
se tam koná v pátek

15. června 2012

od 12.00 do 16.00 hod.

600 Kč/1prm
800 Kč/1prm

Pozn.: Ceny jsou uvedeny bez dopravy, včetně 14% DPH.

Dana Cahová

Jirmann Ondřej
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Kontakt: www.ekoscroll.cz;
info@ekoscroll.cz; tel.: 734 574 589
inzerce

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY

soutěží a tancování, většina dětí přišla v maskách už ráno. A protože máme pohádky moc rádi, vyrazili jsme do Teplic nad Metují
za jednou z nich, jmenovala se O Slunečníku, Větrníku a Měsíčníku. Dětem i dospělým se pohádka plná písniček, krásných kostýmů a skvělých herců moc líbila. V květnu se chystáme na další
pohádku, tak uvidíme. Den po návštěvě divadla nás čekala „holčičí koleda“ ve školce, a pak jsme se s koledou Líto, Líto nesu, vydali do vesnice, abychom zazpívali paní „pošťačce“, paní starostce
a pracovnicím úřadu. Při té příležitosti holčičky vykoledovaly
i přítomné pány. Cesta končila v obchodě u paní Bicanové. Týden
nato jsme tuto stejnou trasu absolovovali, ale tentokrát se jednalo
o koledu „klučičí“ s písničkou Já jsem malý koledníček. Děti při
koledách dostaly samé dobrůtky. Konec školního roku se blíží
a my máme před sebou ještě spoustu aktivit. V současné době
trénujeme vystoupení ke Dni maminek, ve školce nás čekají ještě dva ekologické programy – Červená kniha ohrožených druhů
a Indiáni. Na konci dubna si ve školce čarodějnicky zarejdíme
a v květnu začneme jezdit, jako každý rok, na předplavecký výcvik do Plavecké školy v Trutnově. V červnu pojedeme na školní
výlet a budeme se loučit s nastávajícími školáky. Všem čtenářům
přejeme hodně jarního sluníčka a léto bez mráčků.
Zápis do Mateřské školy, Adršpach na školní rok 2012/2013
proběhne dne 30. 5. 2012 od 8 - 10 hodin v mateřské škole.
Zákonní zástupci s sebou přinesou občanský průkaz, rodný
list dítěte a průkaz pojišťovny.
I. Ptáčková

Ještě nedávno jsme oblékali zimní oblečení a začal nový rok
a dnes už, i když to tak někdy nevypadá, máme jaro. V tomto
období ve školce proběhlo několik akcí a událostí a my se o ně
s Vámi rádi podělíme. Začátek letošního roku jsme zahájili návštěvou zdejšího pana zubaře, aby nám zkontroloval zoubky, děti
byly velmi statečné a za odměnu dostaly obrázek. Také jsme se
dozvěděli spoustu nových věcí při výukových ekologických programech, které probíhají jednou za měsíc přímo ve školce – tentokrát to byly poznatky z vodní říše, ze života v harmonii lesa, život
na mraveništi. V únoru proběhl zápis do prvních tříd základních
škol, zápisu se zúčastnilo sedm dětí z naší mateřské školy. Ve stejném měsíci jsme se vydali na pásmo pohádek – Broučkovy tajnosti do kina Vesmír v Trutnově. V březnu k nám zavítal pan fotograf
z Brna a zvěčnil naše maličkosti na fotografiích s jarním motivem.
Následující den patřil ve školce karnevalovému duchu a byl plný

PODĚKOVÁNÍ

Touto cestou bychom rádi poděkovali zaměstnancům
závodu Continental Adršpach za finanční dar v hodnotě
10 900 Kč. Za tento finanční příspěvek jsme zakoupili
dvě barevné skříňky na hračky.
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Události

Události, komentáře
Stalo se......

CO JE NOVÉHO V PROVOZU SKAL

Dne 31. 3.
2012 byl slavnostně otevřen
nový vstup do
Adršpašských
skal. Dříve se
vcházelo dvěma
směry, ale teď
už bude brána
otevřena pouze u tzv. bývalé
Pískovny, která
je vedle turistického informačního centra. Tohle místo je velmi výhodné
i pro návštěvníky, kteří k nám přijedou vlakem, protože je to
hned naproti nádraží v Adršpachu.
Po vstupu do skal se naskytne úžasný pohled na jezero, o kterém někteří dosud ani nevěděli. Tento dech beroucí zážitek
můžou návštěvníci letos nově ještě znásobit tím, že si počkají
na průvodce, který je od letošního roku dostupný všem, protože odchází na prohlídkový okruh v pravidelných intervalech. V minulých letech byla průvodcovská služba poskytována pouze na objednávku.

Co se týče východu ze skal, tak ten je u hotelu Lesní zátiší.
Zatím je zde na mostě umístěna brána, která se otevírá pouze
ze strany od skal.
Další změnou, která se v provozu letos uskutečnila, je změna
výše vstupného a také název. Takže se „vstupné“ mění na příspěvek na provoz a údržbu okruhu. Od letošního roku je také
opět zpoplatněno veřejné WC a to zpět na 5 Kč.
Parkovné za autobus se snížilo ze 400 Kč na 300 Kč. Na stránkách obce můžete nově sledovat dění např. u vstupu do skal,
a to pomocí webových kamer, které jsou umístěny na dvou
místech. Jedna je přímo na budově pokladny a druhá sleduje
stav a zaplnění parkoviště z hotelu Javor.
Aktuální ceník pro sezónu 2012
Parkoviště: Autobus 300 Kč
Osobní automobil 100 Kč
Veřejné WC 5 Kč
Skalní město: Příspěvek na provoz a údržbu okruhu
– dospělí 70 Kč
Příspěvek na provoz a údržbu okruhu
– děti, studenti, držitelé průkazu ZTP 35 Kč
Jízdné po skalním jezírku 50 Kč
Děti do 6ti let zdarma
Beata Radoňová TIC Adršpach

ZPRÁVA VV TJ ADRŠPACH ZA ROK 2011

Jako již tradičně, tak i v roce 2011 Výkonný výbor TJ zajišťoval účast sportovců ve vesnických soutěžích našeho regionu, plavání v krytém bazénu v Náchodě, dlouhodobé soutěže
v tenisu a stolním tenisu. Dále účast cyklistů na prestižních
závodech po Čechách, jako jsou Rallye Sudety, Apache Jestřebí Hory, Ratibořický MTB Maraton. Na konci roku opět,
“Vánoční turnaje„ se soutěžemi ve stolním tenisu, volejbalu,
nohejbalu a trojboji. Těchto turnajů se zúčastnilo 81 sportovců jak z řad členů TJ, tak i občanů obce.
Poděkování patří sponzorům – jmenovitě rodině paní Zvěřinové, dále panu Zhánělovi a panu Bicanovi za poskytnuté dary
do soutěží.
Investiční akcí v roce 2011 bylo vybudování parkoviště před
halou TJ za bezmála 220 000 Kč, kterou financovala obec Adršpach.
V červnu proběhlo vyhodnocení nejlepších sportovců TJ za
rok 2010 z řad žáků a dorostenců, kteří byli odměněni věcnými cenami. Nejlepším sportovcem za rok 2010 se stala Lucie
Chalupová, která převzala vítězný pohár a věcnou cenu. Na
2. místě se umístil Cohla Tomáš a 3. místo obsadil Šnajdr Karel.
Všichni vyhodnocení sportovci obdrželi věcné ceny.
V roce 2011 se sportovci naší TJ zúčastnili v 5 kolektivních
a 9 individuálních sportech v rámci okresu.
Na 1. místech a okresními přeborníky v jednotlivcích se stali:
Šnajdrová Nikolka, MÜller Patrik, Lulek Jakub, Vajsar Dominik, TÖlg Marek, Kuterová Klárka, Chalupová Lucka, Šnajdr

Karel, Cohla Tomáš, Novotná Markéta, Jirmannová Eliška,
Balínová Jitka, Smělá Hana, Dimter Tomáš, Matulová Květa
a Balínová Hana.
V kolektivních sportech získaly dorostenky 1. místo ve stolním
tenise, ženy 3. místo. V Adršpachu se také odehrála malá kopaná žen, kde naše ženy obsadily 1. místo.
Dále sportovci získali nespočet 2. a 3. míst. Na vesnických soutěžích bylo aktivních 45 členů. Díky jejich umístění na předních
místech dosáhla naše organizace 2138 bodů, čímž obhájila 4. místo z 26 vesnických tělovýchovných organizací na okrese Náchod.
Soutěží v tenisu se účastnila 4 družstva, v kategorii mužů okresní přebor a soutěž 4+0, dvě družstva v kategorii veteránů. Dále
probíhaly satelitní turnaje nejen pro členy tenisového oddílu.
Ve stolním tenisu se soutěže účastnilo jedno družstvo, které postoupilo do regionálního přeboru II. třídy.

Závěrem bych za výbor TJ rád poděkoval všem sportovcům,
kteří nás reprezentují a dělají tím dobré jméno nejen Jiskře
Adršpach, ale i obci. Dále pak všem sponzorům, zejména zastupitelům obce a TS Adršpach za poskytování nemalých finančních prostředků nejen na provoz organizace, ale také na
investiční záměry, čímž nám umožňují nejen sportovat, ale
i zajišťovat údržbu a modernizaci sportovního zázemí v obci.
V neposlední řadě bych rád poděkoval všem, kteří pomáhají
s pořádáním sportovních a veřejných akcí.
V Adršpachu 14. 4. 2012. Vichr Jiří, předseda TJ

ZA ADRŠPACH KRÁSNĚJŠÍ

POSEIDON

PODZEMNÍ LABYRINT V TEPLICKÝCH SKALÁCH.
V sobotu 31. března se v Adršpašské hasičárně promítal
snímek o unikátním jeskyňovém labyrintu ve spárách mezi
skalami v Teplickém skalním městě. Jeskyňáři ho objevili
v r. 2006 a do současnosti důkladně zmapovali. Promítání
snímku komentoval vedoucí skupiny odborníků, spoluautor filmu pan ROMAN MLEJNEK.
-ja-

Zatím co hostinec
U Tošováka v Dolním
Adršpachu září do kraje
novou fasádou
už nějaký čas,

jen pár metrů odtud oblékl
úplně nový kabát další dům.
Penzion U karabiny.
Poutač pivovaru Primátor
na rohu domu napovídá,
že tam bude pravděpodobně
i nějaká hospůdka.

VTIP DNE

Miláčku, nešla bys se mnou v neděli na borůvky?
Tos uhod, nešla. Mám od borůvek vždycky fleky
na zádech.

TENISTÉ ZAHÁJILI SEZONU
Jak jinak, než úklidem a úpravou kurtů.

U TOŠOVÁKA BYLO PROSTŘENO

Po sobotní menší
brigádě se v neděli sešel výbor TO,
aby
projednal
účast v okresních
soutěžích. Adršpašští tenisté se
zúčastní soutěže
Davies cup muži
a obsadí dvě veteránské soutěže.
Do 55 a nad 55
let. Předběžně se
navrhovalo uspořádání různých místních turnajů, den tenisu a her pro veřejnost, apod. Předseda oddílu pan Jánský
byl pověřen projednat ve výboru TJ Jiskra rozpočet oddílu,
organizační záležitosti okolo údržby kurtů, zmapovat drobné závady na tenisovém areálu a projednat jejich opravy
a jiné. Výbor tenisového oddílu se sejde opět 28. dubna, aby
zhodnotil výsledky jednání svého předsedy o organizačních
záležitostech a připravil prázdninový program.
-ja-

11. 2. 2012 se v Adršpachu už od rána všechny krávy klepaly
hrůzou, neboť se doslechly, že se zde koná soutěž o nejlepší
svíčkovou. Jedna stračena dokonce vykládala, že se prý dělá
většinou z panenky (poslouchala, nestyda, rozhovor ženských z vesnice), a tak k polednímu se bály už jen jalovice.
Ty také hromadně pobízely býčka, aby jim od panenského
nešvaru pomohl. Netušily ovšem, že většina soutěžících si
maso naložila předem a tudíž kravičkám žádné nebezpečí
již nehrozí. Zatímco se dobytek bavil, ve vesnici se horlivě
vyvářelo, dopékalo, ochucovalo…
Odpoledne se restaurace „U Tošováka“ začala pomalu plnit. Hladová porota, která po vzoru pořadu „prostřeno“
celý den nejedla, očima pošťuchovala hodiny. Doufala,
že se přeci jen někdo zúčastní. Když už konečně odbila
šestá večerní, byli všichni příjemně překvapeni. Každý
z pěti porotců musel ochutnat šestnáct vzorků domácí
svíčkové.
Nejméně všem šmakovala ta od Vejmoly. Nejenže tohoto
pána nikdo neznal, ale navíc se tato omáčka od ostatních
výrazně lišila nejen barvou a konzistencí, ale i chutí. Potutelných úsměvů ve tvářích Krecbachovic klanu si nikdo
nevšiml. Oni k nim však měli důvod. Pan Vejmola zastupuje Vitanu a tudíž jeho svíčková byla z pytlíku. S nasazením veškerého svého umu ji uvařili právě Krecbaši. Nutno
podotknout, že maso dodali vlastní, což ale neznamená,
že by ořezali nějakého svého rodinného příslušníka.
Porotci k hodnocení přistupovali vskutku zodpovědně,
a tak ochutnávali a ochutnávali, a když už se pořádně najedli, vyhlásili výsledky.
Nejvíce body ocenili svíčkovou Jany „copaté“ Rudolfové.
Druhé místo obsadila omáčka, kterou uvařila Věra Foglová,
a ze třetího místa se radoval Karel Krecbach.
Nezbývá, než dodatečně ještě jednou výhercům pogratulovat
a poděkovat všem soutěžícím, pořadatelům, odvážné porotě
i těm, kteří se přišli jen tak podívat. Ono uvařit dobrou svíčkou je totiž docela kumšt.
Ve stejném duchu se nesla i soutěž o nejlepší segedinský
guláš, která se konala 24.3.2012 opět „u Tošováka“. Jediný
rozdíl byl v tom, že prasata se nebála, neboť těch opravdu
tučných je v Adršpachu málo, a jak všichni víme, segedin je
nejlepší z bůčku. Porota to opět neměla jednoduché, hodnotila devět vzorků, ze kterých vybrala opět tři nejlepší.
Na prvním místě se umístila Ája Dulíková, Karel Krecbach
byl tentokrát druhý a třetí místo si vysloužila Věra Foglová.
I tady gratulujeme vítězům a děkujeme všem, kteří se na
soutěži nějakým způsobem podíleli.
Lenka Krecbachová

STALO SE V OBCI

Byl poražen i druhý strom u bývalé vojenské bytovky (první spadl vloni na zaparkovaná auta)
a prostřední ze tří „stoletých“ stromů u garáží
v Horním Adršpachu.
Na oslavy MDŽ s pánským striptýzem přišla jen
hrstka žen. Ostatní asi měly lepší striptýz doma.

URNOVÝ HÁJ

V měsíci květnu t.r. bude uvedeno do užívání veřejné pohřebiště obce Adršpach.
K tomu byl vydán Řád veřejného pohřebiště obce Adršpach, který upravuje jeho
provoz. Veřejné pohřebiště je zřízeno výhradně jako urnový háj s možností pronajmout si do dlouhodobého užívání hrobové místo nebo schránku v kolumbáriu.
Provozní řád upravuje provozní dobu na pohřebišti, pořádek na pohřebišti, rozsah
poskytovaných služeb, povinnosti správce, jakož i povinnosti nájemce hrobového
místa, způsob zřizování hrobového místa a provádění prací na pohřebišti. Řád je
k dispozici na Obecním úřadu, který je provozovatelem i správcem areálu.
O dlouhodobý pronájem místa pro uložení zpopelněných ostatků svých blízkých může požádat každý bez ohledu na to, jestli zemřelý byl nebo nebyl občanem Adršpachu. Bližší informace se dozvíte na Obecním úřadu.
Dana Cahová
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V březnu vyjížděli hasiči ke dvěma požárům ve
Zdoňově a v Polsku. Poprvé 15, potom 10 mužů.
Na schůzi zastupitelstva 27. 3. se hlasovalo o podepsání smlouvy na koupi místního zámku do majetku obce. Návrh uspořádat k tomu obecní referendum byl přehlasován a smlouva byla schválena.
O velikonoční neděli vyjížděli hasiči k nehodě do
serpentin, kde se střetla tři auta. Všechna vozidla
skončila mimo silnici, jedno bylo třeba vyprostit.
V dubnu se mohli občané zbavit starých krámů,
hasiči pořádali tradiční sběr železného šrotu.
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