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Jiřina Vlachová – alt,
Petr Frýbert – tenor,
Jakub Hrubý – bas,
Zdeněk Klauda – varhany

22. 12. 2013 v 16 hodin
Kostel Povýšení Svatého Kříže v Adršpachu

Veselé Vánoce a šťastný nový rok
všem čtenářům přeje zpravodaj

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Distribuční místa Adršpašského zpravodaje:
H. Adršpach: Obecní úřad, Obchod Bicanovi, Restaurace U Špalku. D. Adršpach: Infocentrum, Pohostinství U Tošováka, Penzion U Peňáka.
ADRŠPAŠSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Adršpach (IČ: 006 535 60) nákladem 500 výtisků. Odpovědný redaktor: Vladimír Jadrníček. Redakční rada: Michal
Kozár, Marie Jirmannová. Adresa redakce: Obecní úřad Adršpach, Horní Adršpach 128, 549 52 Horní Adršpach. E-mail: adrzpravodaj@seznam.cz. Za obsah
článků odpovídají autoři. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevrací. Grafická úprava a tisk: Datadrink s.r.o. Adršpašský zpravodaj vychází od března 2011.

8

Tak už je tu prosinec a my máme za
sebou plno akcí. Některé jsem zmiňovala v předchozích číslech zpravodaje. Dnes bych se s Vámi ráda podělila
o zážitky z velmi vydařeného pobytu
v Horním Maršově, který se konal
pod záštitou ekologického centra
SEVER. Krásné tři dny jsme prožili v prostředí nově zrekonstruované
fary, kde se děti dozvěděly a naučily

mnoho nového.
Kromě toho si zároveň vyzkoušely,
jaké to je, být přes
dvě noci bez maminky a tatínka.
A zvládly to opravdu na výbornou.
Ale co že se naučily? Děti
se dozvěděly (a prakticky
vyzkoušely), kterak krtek ke kalhotkám přišel.
Zjistily, jak voní les a jaká
v něm může být zábava.
A taky se trošku bály
v nočním
nočn
renesančním
kostele... A tam jsme zakostele.
čali
č také s přípravou muzikálku
z
Čert
Č a Káča, který
jsme
j
při
připravovali pro naše
babičky
b
a dědečky. Ale
bohužel,
bohuže jak už to chodí, přepadla nás
ná chřipková smršť
a z muzikálu zbyl jen
je malý recitálek.
Přesto,
Př t soudě
dě dl
dle ohlasů,
hl
se představení
líbilo. Už se těšíme na další rok.
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Hola, hola, škola volá!
Také naši předškoláci se pilně připravují na školní docházku. Každý týden jezdíme do zdejší školy
a upravujeme si třídu k obrazu svému.
A myslím, že se daří. U
Už se těšíme
na zápis, který proběhne netradiční formou ve středu 22. ledna.
Co nás čeká ještě v prosinci? Jedeme za zvířátky do
dvorské ZOO a pomůžeu
me s vánoční výzdobou
zahrady. Pilně se připrauvujeme na vánoční vystoupení pro rodiče a také jim pod stromealé překvapení.
ček přichystáme nějaké malé
A když budeme hodný, tak přiletí Ježíšek
i k nám.
Krásné prožití Vánoc Vám přejí všichni z mateřské školy
Mgr. Karolína Gottsteinováá

Veřejné schůze

Věci Obecní

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ADRŠPACH
č. 34/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZE DNE 26. 11. 2013
Veřejné schůze se zúčastnilo 8 zastupitelů, 9 občanů a 3 hosté
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti Zastupitelstvo schvaluje prodloužení
o dotaci z POV Královéhradeckého kraje nájemní smlouvy na pronájem pozemna rok 2014 - číslo programu 14POV02 ků p.č. 314, 315, v kú. Horní Adršpach
- název programu - Komplexní úprava panu JT
nebo dovybavení veřejných prostranství Zastupitelstvo schvaluje pronájem čása místních komunikací, infrastruktura
ti čp. 75 o výměře 50 m2 v k.ú. Dolní
Zastupitelstvo
schvaluje podání žádosti Adršpach za účelem provozu občerstveZ
o dotaci z POV Královéhradecké- ní v pravé části zámku dle předložených
ho kraje na rok 2014 - číslo programu podmínek
14POV01 - název programu - Obnova
a údržba venkovské zástavby a občanské Zastupitelstvo zamítá nabídku letecvybavenosti
kých snímků obce Adršpach a přilehléZastupitelstvo schvaluje podání žádos- ho okolí od Ivany Tomanové, Svoboda
ti o dotaci od Královéhradeckého kraje nad Úpou
na rok 2014 - číslo programu 14KPG02 Zastupitelstvo zamítá nabídku letec- název programu – Obnova památko- kých snímků od JAS AIR spol.s.r.o., levého fondu na území Královéhradecké- tiště Hosín
ho fondu
Zastupitelstvo schvaluje rekonstruk- Zastupitelstvo bere na vědomí Protoci veřejného osvětlení v parku v Horním kol o vykonaném stavebním dohledu
Adršpachu variantu 2. za cenu 23 832 a kontrole vstupních dveří u obecního
Kč včetně DPH.
bytu v čp. 141 v Horním Adršpachu
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové č. ze dne 8. 11. 2013, včetně navržených
10/2013 viz příloha usnesení
možností nápravy stavu
Zastupitelstvo schvaluje plán inventur
na rok 2013
starostka Obce Adršpach: Dana Cahová
Zastupitelstvo schvaluje tento úkon: místostarosta Obce Adršpach: Michal
Obec Adršpach, zastoupená starostkou Kozár
p. Cahovou, uděluje plnou moc prokuristovi Technických služeb Adršpach
s.r.o., p. Středovi k podepsání smlouvy s firmou ČEZ Distribuce, a.s. „Dol- ARCHIV
ní Adršpach knn přípojka 620/9 ČOV Nabízíme pouze dvěma zájemcům kompletní sbírku Adršpašského zpravodaje
OBEC“, v k.ú. Dolní Adršpach
Zastupitelstvo schvaluje instalaci lapo- od č. 1 do č. 16
lu - stánky v Dolním Adršpachu za cenu v papírové formě, k založení vlastního
200 000 Kč bez DPH - rozpočet na rok archivu.
Pouze vážní zájemci hlaste se v redakci
2014
Zastupitelstvo schvaluje směrnici č. na č. tel.: 723 333 990.
1/2013 ze dne 26. 11. 2013 Zakázky ma- Všechna čísla v elektronické podobě
jsou uložena na stránkách obce na inlého rozsahu
Zastupitelstvo schvaluje obecně zá- ternetu.
-javaznou vyhlášku č. 2/2013 Požární řád
obce Adršpach
Zastupitelstvo schvaluje zrušení Kulturní a sportovní komise k 31. 10. 2013
PŘIPOMENUTÍ
Zastupitelstvo schvaluje uzavření
Jelikož se neustále množí dotazy na
smlouvy ve věci budoucího uzavření
informace na www stránky obce
smlouvy o věcném břemeni mezi Obcí
Adršpach, připomínáme tímto, že
Adršpach a Jaroslavem Kuncem, kde
oficiální stránky obce Adršpach jsou
předmětem věcného břemene je část
www.skalyadrspach.cz
pozemku p.č. 42/2 st.p.č. 2 v k.ú. Horní
nebo
Adršpach, které budou dotčeny stavbou
www.obec-adrspach.cz
chodníku
Zastupitelstvo schvaluje finanční příŽádné jiné www stránky obec nikdy
spěvek ve výši 15 000 Kč Nadačnímu
neprovozovala.
fondu Hospital Broumov
Zastupitelstvo schvaluje prodej části
pozemku p. č. 48 v k.ú. Horní Adršpach
PODĚKOVÁNÍ
za cenu 20 Kč/1m2 za těchto podmínek:
Chtěla bych poděkovat rodině
Kupující si nechá zaměřit pozemek
Zvěřinových za sponzorské dary,
a pozemek bude prodán s věcným břekteré nám poskytla u příležitosti
menem
mikulášské nadílky a společenského
Zastupitelstvo schvaluje prodej čásvečera místních seniorů 5. 12. 2013
ti pozemku p.č. 34 za cenu 20 Kč/1m2
a st.p.č. 5/1 za cenu 25 Kč/1m2 v k.ú.
Dana Cahová, starostka obce
Dolní Adršpach
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DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ NA ZÁMKU
Dobrý den.
Přijměte pozvání
do kulturní památky
zámek
Adršpach.
Dne 28. 12. 2013
od 13 hod. do 15
hod. Vám budu
v budově k dispozici. Zájemci o prohlídku vezměte do kapsy baterku a teple se
ustrojte. K dispozici budu mít jen
horkou vodu, cukr, citron a rum.
Budu se těšit a jsem s pozdravem.
Michal Kozár

ZEPTALI JSME SE ZA VÁS
1. Zajímalo by mě, jak je to momentálně se stavebními pozemky, zda se
něco děje a zda je nějaký plán, kdy se
začnou stavět nové domy.
Na pozemky jsme teprve teď obdrželi
stavební povolení a musíme domluvit
zasíťování, jinak doufám, že příští rok
budou parcely zaměřené a budou se
moci začít prodávat pozemky.
2. Jaký je plán s nádrží u hasičárny,
resp. u Divišů? Pokud dobře vím, je
tam spadlá zeď a voda tam asi těžko
je. Je hezké mít pěkné dětské hřiště
ale i okolo této nádrže běhají děti...
Co se týká rybníčku chtěli jsme, aby to
opravily Technické služby, ale nebylo
to schváleno, protože to musí udělat příslušná firma.Technické služby
nemají živnostenský list na opravu
vodních staveb.
Takže se musí nechat vypracovat
projekt na územní rozhodnutí, potom
stavební povolení a realizační projekt.
Tyto podklady zatím nemáme a to je
otázka tak jednoho roku.
Otázky položila Michaela Šusterová,
odpovídala starostka obce paní Dana
Cahová
Pozn. redakce: Otázky můžete pokládat přímo na obecní úřad paní starostce bez asistence zpravodaje. Paní
starostka Vám ochotně na Vaše otázky
odpoví.

Přeji všem občanům obce Adršpach

Pěkné a šťastné vánoční svátky
Hodně štěstí a zdraví
v novém roce 2014
Starostka Dana Cahová

VOLNÁ MÍSTA

POSEZENÍ SENIORŮ

ADRŠPAŠSKÝ ZÁMEK
Technické služby Adršpach s.r.o.
Horní Adršpach 128
549 52 Adršpach
PROVOZOVNA:
Dolní Adršpach 26 – Infocentrum
Tel.: 491 586 183
Referent zámeckého muzea
a regionálního infocentra
Doba zaměstnání: celoročně
Smlouva na dobu určitou 1 rok
– potom změna na dobu neurčitou
Požadované předpoklady: dobrý
zdravotní stav, znalost anglického
nebo německého jazyka, flexibilita,
řidičský průkaz skupiny B
středoškolské vzdělání s maturitou

Pracovník zámeckého muzea
a regionálního infocentra
Doba zaměstnání: květen - září
Požadované předpoklady: dobrý
zdravotní a fyzický stav
znalost cizích jazyků výhodou
(Pl.j,N.j, A.j. )
Pro tato zaměstnání - podmínka
věk 18 let
Případné žádosti je možné projednat osobně nebo písemně do 31. 1.
2014
Bližší informace podá v infocentru
pan Jiří Středa

VOLNÁ MÍSTA
PRO SEZÓNU 2014
Technické služby Adršpach s.r.o.
Horní Adršpach 128

549 52 Adršpach
PROVOZOVNA:
Dolní Adršpach 26 – Infocentrum
Tel.: 491 586 183
Průvodce
Doba zaměstnání: květen - září
Požadované předpoklady:
dobrý zdravotní stav, znalost polského a německého jazyka
Převozník
Doba zaměstnání: květen - říjen
Požadované předpoklady: dobrý
zdravotní a fyzický stav, znalost cizích jazyků výhodou (Pl.j,N.j)
Řazení aut na parkovišti:
Doba zaměstnání:
červenec - srpen
Požadované předpoklady:
dobrý zdravotní a fyzický stav
(vhodné pro mladší pracovníky )
Pro tato zaměstnání - podmínka věk
18 let
Případné žádosti je možné projednat osobně nebo písemně do 31. 1.
2014
Bližší informace podá v infocentru
pan Jiří Středa

Dne 5. prosince 2013 proběhlo tradiční posezení důchodců v závodní
jídelně Continental. Hezký program
zajistila
j
ředitelka MŠ, pani Mgr. Gottsteinová s osobní účastí. Děti
byly přestrojené za malé čerty
a čertice a snažily se představení odehrát co nejvěrněji danému přestrojení. Další
kulturní program byl pro seniory velkým překvapením. Taneční skupina
z blízkého okolí, která má název „Předjančení ze Zdoňova„ měla vystoupení
složené ze tří části na tři různá témata.
A věřte, bylo se na co koukat. Děvčata měla šmrnc a elánu na rozdávání.
Krásné a vtipné provedení pobavilo
všechny přítomné. Velké poděkování
patří ředitelce MŠ, taneční skupině
Předjančení ze Zdoňova, firmě Continental za propůjčení jídelny, hasičům
za poskytnutí svého inventáře na akci,
personálu jídelny za opět kvalitně
připravené jídlo, rodině Zveřinové za
poskytnuté občerstvení v tekutém stavu a v neposlední řadě vedení obce
a zastupitelům za poskytnuté finanční
prostředky na zajištění akce.
Hana Balínová

ROK 2014
Zas mně došla voda
v ostřikovači. To už
je tenhle tejden potřetí. Všude samý
bláto, semafory, člověk aby se přezouval
i na zahrádku. Tam
je čistějc. Přes vesnici jedu půl
hodiny, samý fronty, to si lidi užijou. Hlavně že maj u pokladny ceduli, aby pochopili. Aco našinec?
Na toho se kašle. U fabriky je to
stejný. Samý bláto, prej nějakej
chodník. A u zahrádek? To samý.
Ke Špalku čistou nohou nevkročíš. Hostinskej už rozdává handry místo piva. Do toho se motaj
nějaký gerehoni se stromečkama, nevím proč. Vánoce už byly,
ale prej nějakej větrolam. Na co?
Tady foukalo vždycky. Nějakej blbec chce zas poroučet větru, dešti.
Ale že leje. Takovej rok nikdo nepamatuje. Že prej dotace.To bych
chtěl vidět. Ani houby neporostou. Podhoubí schnije. Na prd.
Jo a eště něco. Jestli to teda vůbec
někdy dodělaj, prej budem platit
i za vodu. A za to druhý taky! Kdo
to kdy viděl? Idioti!!
Někdo 18.srpna 2014.
Na přání šéfredaktora uvádím můj
optimistický pohled na výstavbu
kanalizace, vodovodu, chodníků,
ů,
obecních komunikací a výsadbu
bu
zeleně v příštím roce.
Michal

PŘEDSTAVUJEME
výrobky dětí z Mateřské školy

AKTIVNĚ STÁRNOUT
Každé pondělí od 13 hodin
se scházejí adršpašští důchodci
ve škole v Dolním Adršpachu,
kde najdou společnost
a zábavu.
Každý se může zúčastnit a přispět
k dobré náladě.

Obrázky těchto výrobků také zdobí
náš dnešní zpravodaj.
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Dětem

Události, komentáře

ZASE TY STÁNKY

ČERTOHRÁTKY V ADRŠPAŠSKÝCH SKALÁCH

Dne 7. 12. 2013 se v Adršpašských skalách konala již tradiční akce s názvem
Čertohrátky. Počasí bylo na objednávku
krásné a také nálada všech zúčastněných byla výborná. To se konec konců
projevilo na rekordní účasti. Ten den do
skal přišlo cca 300 návštěvníků, z toho
cca 170 soutěžících.

PODĚKOVÁNÍ
PANÍ ŘEDITELCE
CE
Chtěla bych touto cestou vyjádřit
poděkování a obdiv nové paní ředitelce Mateřské a Základní školy
paní Karolíně Gottsteinové. Nastoupila na svou pozici teprve nedávno, ale již nyní je za ní vidět
velký kus práce, které si nesmírně
vážím a troufám si říct, že nejsem
sama. Své úlohy se chopila s obrovským nasazením a její zapálení pro
věc mě často až dojímá. Ve školce
vládne přátelská atmosféra plná
zábavy, tvořivosti a hlavně pohody.
Nové zájmové kroužky, posílená
pracovní doba, týdenní tematický
plán, 3-denní škola v přírodě, přípravka ve škole pro předškoláky
a spoustu dalšího, což mě mile
překvapilo za poslední 3 měsíce
její působnosti.
Jsem velkým zastáncem a fandou
místní školy a pevně doufám, že se
nejedná pouze o „luxusní sídlo za
13 milionů pro místní A-dráček“.
Věřím, že již v září začne tato krásná budova žít, vytvářet nové možnosti a příležitosti k využití volného času a hlavně bude lidi stmelovat. Mrzí mě neustálá kritika
a nepochopení, což jsme se mohli
v minulém zpravodaji dočíst.
Jsem přesvědčena, že se paní ředitelce podaří vytvořit (samozřejmě
za podpory nás všech) přátelské
a milé zázemí pro první školáky
a my budeme hrdi na to, že se podařilo zdejší školu obnovit.
Denisa Jánská

Medaile byly rozdány a buřtíky do posledního kousku
také. :-)
V letošním roce jako novinku zajistili manželé Nevoránkovi občerstvení pro návštěvníky a věřte, že to bylo
velmi příjemné zpestření.
Svařák byl naprosto luxusní, a tak konzumenti nešetřili chválou. Děkujeme.
Další poděkování patří
manželům Halině a Ludvíku Jánským, protože jako
každoročně, tak i letos přivezli mandarinky pro naše
malé soutěžící turisty. Jak jsem psala
v úvodu, nálada byla výborná, počasí se
vyvedlo, po skončení akce jsem prošla
okruh a nikdo nám tam nezůstal, tak co
víc si přát. Snad jen více takových akcí
pro naše nejmenší, protože kdo si hraje,
nezlobí :-)
Beata Radoňová TIC Adršpach

Á-DRÁČEK A JEHO KRÁSNÝ KONEC ROKU 2013
Á

Za poslední měsíc se většina z nás potýkala s různými bacily, virózami atd.. Ale
i přesto máme mnoho nových zážitků
a zkušeností. Jednou z nich byla např.
návštěva hasičské zbrojnice v Horním
Adršpachu, kde jsme měli možnost prohlédnout si hasičskou zbrojnici a seznámit se s prací a povinnostmi hasičů.
Na děti čekalo velké překvapení, a to v
podobě jízdy hasičským vozem, z které
byli všichni víc než nadšení. Ještě jednou moc děkujeme za pozvání a mladým hasičům za jejich ukázky.
Do Á-dráčku nás také přišel navštívit

Mikuláš s andělem a čertem. Všem dětem přinesli bohatou nadílku, protože
všichni se celý rok moc snažili a v rámci výtvarných a hudebních hodin krásně pracovali.
Jako takový krásný předvánoční dárek
jsme si nadělili výlet do zábavného parku Tongo v Hradci Králové, kde jsme se
všichni dosytnosti pobavili a vyřádili na
atrakcích. Do konce roku se ještě společně s MŠ Adršpach podíváme do ZOO ve
Dvoře Králové, kde si děti ozdobí vánoční stromeček. Poté už budeme čekat na
Ježíška a těšit se z nového roku.
PS: Velké díky všem našim manželům/
partnerům, kamarádům atd., za pomoc
při jakýchkoliv aktivitách. Bez takových lidí by to nešlo!
Krásné Vánoce a klidný vstup do Nového roku 2014
Za celý Á-dráček - Barbora Brabcová

Asi jsem šťoura, ale nedá mi to, abych neměla připomínky k tomu, co se mi nelíbí
a s čím nesouhlasím. Znovu jsem se účastnila veřejného zasedání zastupilstva obce,
kde se projednávalo schválení k pořízení
lapolu tuku za částku přesahující dvěstě
tisíc Kč plus ještě DPH z obecní kasy pro
provoz tří stánků rychlého občerstvení
(provozované pouze soukromníky). Tyto
stánky mají zaústění odpadu do jímky
u veřejných záchodů. Celé to fungovalo bez větších problému asi dvanáct let
s tím, že jen jeden ze tří nájemců striktně
dodržoval správné technologické postupy pro nákup, spotřebu a likvidaci veškerých tuků, které potřeboval ke svému
podnikání, na což má doklady, za celou
dobu provozu. Což se nedá na 100%
procent říct o těch ostatních. Všichni
účastníci byli písemně vyzvání k tomu,
aby doložili k určenému datu všechny
doklady jak po celou dobu (sezónu) se
svým „tukovým“ odpadem nakládají.
To jen tak na okraj, abyste jako čtenáři
byli v obraze. Zpět tedy ke schůzi. Na
dotaz p. Šrámka, zda již všichni dodali
potřebné dokumenty o likvidaci a proč
má financovat obec soukromé podnikání, mu bylo vysvětleno, že dokumenty prý už mají. (Tak proč jej všichni
zastupitelé nemohli vidět?) Lapol bude
součástí jímky, a tím pádem obecním
m
majetkem. Nad tímto mrháním financí
se pozastavili a nesouhlasili i další dva
zas
zastupitelé, leč nebylo jim to nic platné.
akž pro soukromníky, aby mohli vyTakže

dělávat zaplatíme nemalé peníze, které
by mohly být použity na něco daleko
důležitějšího. Proto mi to nedalo a vyhledala jsem si několik desítek stránek
a příruček na internetu, kde jsem zjistila, že lze pro malé provozovny zakoupit
a nainstalovat samostatné zařízení na
veškeré tukové nečistoty velikosti většího odpadkového koše, které se montuje přímo pod výlevky s cenou cirka
čtyřicet tisíc. Tato zařízení spolu se
správným přípravkem, který se do tohoto odlučovače tuku dává jednou za
čtvrt roku, zvládne zabránit navrstvení
(usazení) tuků v odpadních systémech
a zároveň zabraňuje srážení tuků na
vnitřních stěnách odpadních trubek
a usnadňuje čistění jímek. Tak proč
zastupitelé nedají podmínku pro provozovatele stánku, chceš vydělávat?,
zaplať!!! Pro mě vysvětlení typu dnes
se prodává jiné zboží než před deseti
lety je směšné. Strávníci jedí stále stejné pochutiny, jako jsou klobásy, řízky
a maso na grilu, či párek v rohlíku,
a počet prodaných porcí se také nezvětšuje, naopak jde kvůli krizi dolů. Tak se
mi (a snad i některým jiným občanům)
nesnažte namluvit, že je to kvůli špatným (zastaralým) odpadům a házet
vinu na bývalé zastupitelstvo, že se to
tenkrát udělalo špatně. Doma se snad
taky každý sám za sebe snaží udělat
vše pro to, aby si své odpady neucpal
tukem, ale aby mu vše spolehlivě odteklo tam, kam má. Tak se znovu ptám,

Dobrý den.
Vaše postřehy pramení evidentně z nedostatku informací. Doporučuji prostudovat kolaudační rozhodnutí z r. 2002,
včetně vyjádření Krajské hygienické
stanice. Současná, nedostatečně řešená
jímka nečistot byla brána jako krajní
řešení nutnosti (výkresová dokumentace).Vaše řešení z internetu neřeší negaci
tuků s bakteriálním procesem v čistírně
a je pro tento případ nepřijatelný. Realizace celé stavby zaznamela, díky špatné
projektové přípravě, nárust financí o více
než 30%. Zároveň nebyl dořešen odtok
kanalizace do potoka, což způsobuje
pravidelné zatopení hotelu Skalní město,
a riziko úhrady škod z obecní pokladny.
Nutná náprava těchto rizikových nedostatků z minulosti přijde obecní pokladnu
na cca 500 000 Kč. Ještě jednou doporučuji před sepsáním příspěvku do obecního zpravodaje zjištění skutečného stavu
věcí, aby nedocházelo k šíření polopravd
a dezinformací. A ještě jedno, již vyslovené upřesnění: Soukromník není živočišný
druh, ale člověk zajišťující ve stávajícím
systému progresi, bez ohledu na čas, ručící veškerým svým majetkem, limitován
zákony a smluvními vztahy. (K pochopení doporučuji též prostudovat)
Michal Kozár, místostarosta

Vás zve ve středu
na netradiční zápis do prvního ročníku,
kde si děti vyzkouší, jak to chodí v „opravdové“ škole.
Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008, tedy děti, které do 31. 8. 2014 dosáhnou věku 6 let.
K zápisu se musí dostavit i ti rodiče, kteří chtějí pro své dítě žádat odklad školní docházky.
7.00 – 8.00 – příchod do školy
8.00 – zahájení programu, přivítání
8.30 – „Z pohádky do pohádky – najdeš poklad?“
1. část (matematika, prvouka, čeština)
9.20 – svačinka
9.45 – „Z pohádky do pohádky – najdeš poklad?“
2. část (matematika, prvouka, čeština)
12.00 – oběd
13.00 – „My jsme malí muzikanti!“
14.30 – prezentace toho, co se děti za celý den naučily
(příchod rodičů)
15.00 – zápis - s sebou občanský průkaz, rodný list dítěte.
Zápisový lístek bude vyplněn na místě
Předběžně lze zapsat i děti, které se narodily v období od 1. 9. 2008
do 31. 12. 2008.
Při dlouhodobé nemoci dítěte přijdou rodiče zapsat své dítě bez něj.
V případě, že se v termínu zápisu nemohou dostavit, učiní tak po domluvě
s vedením školy nejpozději do 10. února 2014
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PROČ máme platit něco soukromníkovi, VÁM dá někdo něco zadarmo?
Hezké svátky přeje Turková Ivana
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Kontakt: tel.: +420 739 630 574
e-mail: skolaadrspach@seznam.cz

Události, komentáře

Události, komentáře

LAVIČKY

ADRŠPAŠSKÝ BLESK
Nedá mi nereagovat na poslední vydání
místního zpravodaje, které bych já osobně pojmenovala spíše jako Adršpašský
blesk. Jedna věc je vyjádřit svůj názor
a druhá uvádět nepravdivé informace a
lži. A nebo je to již předvolební kampaň,
kde autor těchto článků dělá špinavou
práci za někoho jiného, aby si ten dotyčný neušpinil ruce. Což jsem vycítila
z článku paní Turkové.
Bohužel informace, které uvedla paní
Turková, byly zkreslené a nezakládající
se na pravdě. A protože se týkaly i mé
osoby, tudíž bych chtěla dané informace
uvést na pravou míru.
Nejprve téma ohledně tuků ze stánků rychlého občerstvení. Paní Turková
zhodnotila tuto věc lépe než paní starostka, lépe řečeno jako tisková mluvčí obce
Adršpach. Pozastavila jsem se nad tím,
kde tyto nepravdivé informace získává.
Nebudu celý problém dále rozebírat, chci
jen uvést, že všechny doklady, které byly
stanoveny smlouvou, a dodatky jsme řádně doložili. S čistým svědomím mohu říci,

RO
ROZČAROVÁNÍ
Z „„ROZČAROVÁNÍ“

že s tuky nakládáme tak, jak má být. Myslet si může každý, co chce, ale věc druhá je
zveřejňovat informace do novin.
Ještě bych dodala, že občané nemusí mít
obavy, že financují náklady týkající se
provozu stánků. Tyto náklady by měly
být hrazeny z nájemného provozovatelů.
Další věc, kde „tisková mluvčí“ zmínila
mé jméno, je téma s anonymními sms
zprávami paní starostce. Rozhodně si
nechci „přihřívat polívčičku“, ale řekla
jsem k dané věci svůj názor, který jsem
si vytvořila z jednání zastupitelstva a za
tím si stojím. Myslím, že k danému tématu se vyjádřilo i spousta jiných občanů a nebudu o tom psát do novin.
Tolik k mé osobě. Ještě bych přeci jenom
pár vět dodala. Každý si Koucourkov
představuje jinak, ale sama za sebe, která se schůzí poslední dobou účastním,
vidím dobře odvedenou práci, která má
pro obec Adršpach smysl. Vím, že zavděčit se všem je asi nemožné. Co člověk, to názor.

ZIMA VE SKALÁCH

Vžd mě potěší, když ve schránce naVždy
jdu Adršpašský zpravodaj, ve kterém
si rá
ráda přečtu informace o událostech,
vypovídající o tom, že obec opět začívypo
náá žžít, mládnout a rozvíjet se tak, jak si
pamatuji ze svého dětství. Škola rodinného typu, i když jednotřídka, přesto
zvláštní, osobní přístup učitele ke každému žáku a výborná spolupráce rodičů se školou. Svačiny v podobě rohlíku
s medem, který škole věnoval místní
včelař, a vánoční školní besídky v nádherném kulturním prostředí adršpašského zámku (ještě před devastací).
Při čtení příspěvku s názvem „ROZČAROVÁNÍ“ v Adršpašském zpravodaji z listopadu letošního roku (2013)
se mi nechtělo věřit svým očím. Zcela
náhodou jsem se zúčastnila popisované veřejné schůze 30. 7. 2013, ale to, jak
schůze probíhala, jsem vnímala přesně
opačně než je popisováno ve zmiňovaném příspěvku. Je velice smutné, že
někdo kulturní památku nazývá barabiznou a předem zatracuje a zpochybňuje to, co by si jistě netroufal ani ten
nejzkušenější odborník s dlouholetou
praxí. Podobnost snahy lidí zkulturnit,
polidštit a přiblížit obec představám
mladé generace s Kocourkovem bych
neviděla v žádném případě.

Co se týče zámku, už jenom kdyby bývalé zastupitelstvo využilo nabídky odkoupení za korunu, jak zmiňuje ve svém
článku paní Turková, měli bychom ušetřeno 6 milionů. A historická památka
v centru Adršpachu už mohla být naší
chloubou a ne ostudou (neboli jak někteří nazývají barabiznou.)
Určitě je více věcí, za které bych některým zastupitelům ráda poděkovala.
Uvedu pouze některé pro mě nejdůležitější. Velká věc je kanalizace, vždyť každý ví, že vodovod a kanalizace je základ
dalšího rozvoje obce. Už jenom 80mil.
z EU je pro tuto obec přínosem. Další
věcí je očekávané otevření školy, která,
jak doufám, vychová další hrdé občany
Adršpachu.
Závěrem bych chtěla vyzvat občany, aby
chodili na veřejné schůze a své názory
vyjadřovali tam a ne pouze u piva.
Všem přeji pěkné svátky vánoční a krásný nový rok.
Halina Jánská

ZIMA NA LYŽÍCH
- nová zimní mapa je v prodeji
Destinační společnost pro Kladské pomezí BRANKA, o.p.s. vytvořila na zimní sezonu nový propagační materiál.
Zimní mapa je o rozměru A3, pro praktické použití se dá snadno složit do formátu A6. Její součástí je nejen přehled
udržovaných lyžařských běžeckých tras,
ale i tipy na konkrétní výlety včetně profilů tras a přehledu místních ski-areálů.
Součástí této mapy bude i jednoduchý
propagační letáček s jízdním řádem
na skibusy v Kladském pomezí spolu
s kontakty na informační centra. Destinační společnost ve spolupráci s firmou
CDS Náchod realizuje provoz skibusů
již řadu let. Skibusy budou letošní sezonu vyjíždět každou sobotu od 28. 12.
2013 - 1. 3. 2014. Budou provozovány
dvě linky: Náchod-Karlow a Náchod –
Odolov.
Mapa je k sehnání ve všech informačních centrech Kladského pomezí.
Více informací na: ski.kladskepomezi.cz
BRANKA, o.p.s.

SNĚHOVÁ NADÍLKA

Ráda bych popřála všem, kteří se snaží vytvořit z tohoto krásného koutu
země příjemné kulturní prostředí, pevné zdraví, sílu a neutuchající nadšení
s přesvědčením, že úspěch se určitě
dostaví.
Ing. Jana Remková
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Chtěla bych touto cestou poděkovat zaměstnancům dílen Technických služeb
Adršpach, kteří vyrobili a instalovali
krásné dřevěné lavičky pod Křížovým
vrchem. Pokud půjdete na procházku na
Křížový vrch buď směrem od centrálního parkoviště nebo směrem od penziónu
Adršpach manželů Brabcových, dojdete
k novým dřevěným lavičkám, které jsou
upraveny v přírodním stylu a krásně zapadají do okolního prostředí. Pokud se
budete cítit unaveni, stačí jen usednout
a pozorovat přírodu a nezapomenutelné
panorama na Adršpašské skály. Jen snad
malá připomínka pro příští turistickou
sezónu. Návštěvníci skal se nechovají vždy ohleduplně k přírodě, proto by
bylo velice vhodné (pokud to podmínky
dovolí) nainstalovat Technickými službami odpadkové koše aby odpadky na
nás nevykukovaly od kořenů stromů
nebo aby se nepovalovaly po turistických
cestách. Přesto ještě jednou děkuji těmto
zaměstnancům za to, jak dokázali udělat
krásnou a zároveň užitečnou věc a obec
nemusela zbytečně vyhazovat peníze za
vyhlašování výběrového řízení na firmu,
která by tuto práci sice udělala, ale určitě
za jiných finančních podmínek a naší řemeslníci by stáli stranou. Jen doufám, že se
bude stejně postupovat i v případě oprav
dveří bytového fondu obce, na jejichž
opravách se mohou naší truhláři podílet.
A bude to vypadat určitě lépe než nějaké
studené železo. Žijeme přece v souladu
s přírodou nebo ne? Takže pánové, moc
děkuji.
Turková Ivana
Dobrý den.
Lavičky pod Křížovým vrchem jsou výsledkem prvotního impulzu Lukáše Jánského a členů Sdružení pro rozvoj Adršpachu. NastartovalI jsme jednání s Lesy
české republiky, jejímž výsledkem je zpří-

VÍTE, ŽE

tenis se v Adršpachu začal hrát před
35 lety v roce 1978? Od té doby
prošel lepšími i horšími časy, dokonce i velmi dobrými časy. Výsledky družstev v letošním roce
– muži 8. místo, veteráni mladší
i starší na šestých místech v okresních
soutěžích nepatří mezi nejlepší výsledky. Bez tvrdého a pravidelného treninku na kurtech to lepší nebude. Soupeř
nikdy nespí! Vrátí se slavnější časy?
-ja-

stupnění Křížového vrchu(investice LČR
ve výši 300 tis.Kč), úprava obecní komunikace od Václava, která umožní využití
dalšího lukrativního vycházkového okruhu. Jeho součástí jsou i odpočinková místa. Jelikož nepředpokládáme, že jsou lidé
prasata, s umístěním odpadkových košů
se nepočítá a řídíme se heslem po světových turistických destinacích rozšířeným
– co si přineseš, to si odnes. Zástupci obce
vedou další jednání s vlastníky pozemků
– LČR o dalších investicích do turistické
infrastruktury(starozámecký vrch) tak,
aby vytvořily včetně zámku logicky ucelený komplex, jež posílí statut Adršpachu
v narůstající konkurenci. Realizace jednotlivostí vychází z pravidelných porad
vedení obce a vedení TS.
Zakládací listina TS Adršpach, Obchodní
zákonník, Zákon o daních z příjmu, přidané hodnoty, jakož i mandátní smlouvy
a jiné právní úpravy jsou pro vedení obce ve
vztahu k TS základními vodítky.(pro lepší
pochopení před prezentací osobních názorů doporučuji nastudovat). Víme, že jsou
zaměstnanci včetně THP šikovní a vážíme
si jejich práce. Víme však i o nedostatcích,
které průběžně řešíme a snažíme se je odstraňovat. Například legislativní a daňová
optimalizace přijata valnou hromadou
před dvěma lety přináší finanční úspory ve
výši cca 1 mil. Kč/rok.
Zákon o obcích i Zákon o zadávání veřejných zakázek jsou pro rozhodování všech
představitelů obce zásadní.( před unáhleným osobním hodnocením doporučuji
prostudovat pro lepší pochopení). Jelikož
mohou tyto právní normy vyvolat díky
výkladu kolizi v rozhodnutích, přijalo
zastupitelstvo obce Směrnici o zadávání
veřejných zakázek, jež tyto anomálie částečně ruší.(též k dispozici pro nastudování a pochopení před prezentací osobních
názorů)
Michal Kozár, místostarosta

„ KLIDNĚ TO VRAŤ,
AŤ SI ZAHRAJEM“
Na konci listopadu se v hospodě „U Peňáka“ v Adršpachu uskutečnil tradiční
šachový turnaj horolezců s těmito parametry: 33, 12, 3, 30 a 11.
Je tedy jasné, že se vydařil.
Ptáte se, co že ta čísla znamenají?:
Byl to 33. ročník, zúčastnilo se celkem
12 hráčů, po třetí uskutečněn v novém
organizačním týmu a to vše se stalo 30.
11. Potěšitelná je skutečnost, že počet
hráčů už zase narůstá a stejně tak i všudypřítomný horolezecký duch. Jak napovídá název článku, souběžně s prestiží a touhou po vítězství šla i zábava.
Mezi nečíselné fakty určitě patří i to, že
se vedle zkušených kmetů zúčastňuje
i mládí, a to i v té sličné podobě.
Závěrem? Těšíme se na příští rok!“
Martin Mikšovský
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SLOVO
MÍSTOSTAROSTY
Dobrý den.
Mám na srdci dvě věci.
První, horší: Slova někoho, prezentovaná
paní Turkovou v minulém vydání zpravodaje urazila jak paní
starostku a zastupitele, tak i řadu poctivých lidí. Tendečnosti, polopravdy
a lži jsme otiskli v rámci vyhnutí se
cenzuře. Omlouvám se všem slušným lidem, které tyto řádky pohoršily. Jako člen redakční rady a iniciátor vzniku obecního časopisu Vám
slibuji, že se to již nebude opakovat.
Věřím, že bude obecní časopis sloužit
nadále svému účelu, to je informovat
obyvatele obce o věcech připravovaných, ale i realizovaných. O úspěších,
o tom, co se povedlo, klidně však
i o tom, co méně, či nikoliv. Pravdivě.
V žádném případě však nemohu dopustit, aby ambice jednotlivce ve volebním roce převyšovaly nad původním posláním této tiskoviny. Děkuji
za pochopení.
Druhá, lepší: Na období, kdy nevíte,
zda napadlý sníh vydrží, či zůstane,
na to se upínám značnou část roku.
Ne proto, že bych byl fanatický lyžař, ale proto, že ono období symbolizuje největší událost v historii
lidstva. Vánoce přinášejí klid na
rozjímání. Ticho na přemýšlení. Čas
na hodnocení. Zastavení k ohlédnutí. Inspiraci k přesvědčení. Atmosféru k pokoře a pochopení. Radost ze
štěstí svých blízkých, návštěvy odkládané na neurčito se uskuteční a
ukáží, jaká škoda, že nejsou častěji.
Zazní slova, která se jindy neříkají,
na která není čas nebo nálada. Plní
se sny, touhy, přání. Jsme očistění od
každodenních problémů, uvolnění,
spokojení odpočíváme jak medvěd
před zimou. To Vám všem přeji z celého srdce.
Michal Kozár
Redakční rada se řídí a bude nadále
řídit PRAVIDLY pro zveřejňování
příspěvků, vydaných v č. 3 Adršpašského zpravodaje v květnu 2011
(pozn. redakce)

VTIP DNE
Jaký je rozdíl mezi fotbalistou
a hokejistou?Fotbalista předstírá,
že to bolí a hokejista předstírá,
že to nebolí.

