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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V ADRŠPACHU
OSLAVIL 130 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ
Slavnostní schůze pořádané u příležitosti oslav výročí se kromě představitelů obce zúčastnil ředitel hasičského záchranného sboru Náchod pluk. Adamec, starosta okresního sdružení hasičů
Náchod p. Kraus a velitelé či představitelé sousedních SDH. Ve zprávě o činnosti sboru byla připomenuta i celá historie od vzniku hasičů v obci v r.1881, byly předány medaile a ocenění jednotlivým členům a byla uctěna památka zesnulých hasičů minutou ticha. Více o historické úloze
hasičů v Adršpachu řekl spoluautor knihy Adršpašsko pan Tomáš Dimter. V diskuzi přednesli své
projevy hosté a starostka obce. Dopolední program ukončil slavnostní oběd.

Odpolední program byl určen pro hasiče i pro širokou veřejnost. Do užívání byl předán nový
hasičský dopravní vůz IVECO, byly vysvěceny hasičské vozy i prapor SDH Adršpach. Mladí hasiči předvedli požární útok a štafetový běh, následovaly požární útoky historickou
technikou, byla představena hasicí technika SDH Broumov, SDH Petrovice, SDH Slavný,
SDH Ledhuje, SDH Hustiřany, SDH Vižňov, SDH Vernéřovice, SDH Veba Broumov. Skalní záchranná služba instalovala lanovku, která posloužila dětem jako zdroj zábavy stejně jako trampolína na dětském hřišti. Potom předvedli hasičskou a vojenskou techniku modeláři, vystoupil klub historického šermu
s pohádkovým příběhem pro děti a celý odpolední program byl moderován a doplněn reprodukovanou hudbou. Bohaté občerstvení zvalo
návštěvníky ke stolům, klobásy voněly a slunce svítilo.
130 let - fotogalerie . . . . . . . . . . 8

Noční program uvedla ohnivá show skupiny historického šermu a velice působivý ohňostroj. Potom začala hrát živá hudba a celá oslava
se změnila v taneční zábavu. Celou oslavu doprovázela skvělá organizace a bezvadný program, kde si každý mohl vybrat. Byl to hezký den
a důstojná oslava, která přilákala všechny generace občanů Adršpachu. Prostě hasiči opět zabodovali.
-ja-

Zleva nahoře: slavnostní nástup, ceremoniál
předávání ocenění a medailí, nový vůz Iveco
a prapor, zásahová vozidla, historická technika, vynikající ukázka modelářů, požární
útok mladých hasičů, „hasiči jedou-stříkačku
vezou“, parkoviště vozidel hostů, trampolína,
skupina historického šermu, velký zájem diváků
o toto představení, konec útoku mladých hasičů,
záchranný sbor a jejich lanovka, vysvěcení vozidel a praporu SDH Adršpach.

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. 5, vychází v říjnu 2011.
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ADRŠPACH č. 7/2011
ZE ZASEDÁNÍ ZE DNE 9. 8. 2011

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ADRŠPACH č. 8/2011
ZE ZASEDÁNÍ ZE DNE 13. 9. 2011

1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.1 Program jednání
1.2 Pana J. Hýbla, Trutnov na zajištění organizace výběrového
řízení na akci „Revitalizace objektu čp. 71, Dolní Adršpach
II. etapa“ za cenu 21 940 Kč (není plátce DPH)
1.3 Pana J. Hýbla, Trutnov na výkon technického dozoru na akci
„Revitalizace objektu čp. 71, Dolní Adršpach – II. etapa“
za cenu 114 648 Kč (není plátce DPH)
1.4 Komise na otevírání obálek a na hodnocení došlých cenových
nabídek na výběrové řízení „Revitalizace objektu čp. 71,
Dolní Adršpach II. etapa“: předseda – Michal Kozár,
místopředseda – Dana Cahová, členové – Anna Balínová,
Lukáš Jánský, Jaroslav Šrámek, náhradníci – Eva Vajsarová,
Arnošt Vosolil
1.5 Ing. Ludvík Blažek, Ingeniring Krkonoše a.s.
– cenová nabídka na zajištění inženýrské, technické a cenové
činnosti a kontroly při stavbách: „Novostavba vstup do skal,
Dolní Adršpach“ 36 000 Kč včetně DPH
1.6 Uzavření smlouvy o realizaci přeložky elektrického vedení
v Horním Adršpachu za cenu 243 450 Kč
1.7 Záměr prodeje pozemku p.č. 522/2 v k.ú. Dolní Adršpach
o celkové výměře 266m2
1.8 Podporu kroků vedoucích k osvětě a přiblížení pojmu
geopark, tak jako přípravné práce vedoucí k jeho vyhlášení
na území Broumovska. Tyto práce budou probíhat v koordinaci
se sdružením MAS Broumovsko. Osobami pověřenými
jednáním za obec Adršpach jsou paní starostka - Dana Cahová,
místostarosta - Michal Kozár
1.9 Záměr prodeje speciálního požárního vozidla AVIA 30
K DVS 12
1.10 Trasu vytyčení oplocení urnového hřbitova v Horním
Adršpachu ze dne 5. 8. 2011

1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.1 Program jednání
1.2 Krycí list rozpočtu ve výši 592 229,36 Kč včetně DPH
vypracovaný firmou SVOBODA – dopravní a inženýrské
stavby a.s., Meziměstí na akci „Povodňová škoda, Metuje
Adršpach“
1.3 Finanční nabídku na kompletní výměnu domovních telefonů
v čp. 114 v Horním Adršpachu ve výši 43 208 Kč včetně DPH
vypracovanou firmou AZ ELEKTRO Melichar. Police nad
Metují
1.4 Prodej hasičského vozu AVIA za cenu 40 000 Kč
1.5 Uzavření smlouvy s Královéhradeckým krajem na zajištění
dopravy „Smlouva o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty
z provozování dopravní obslužnosti na části území
Královéhradeckého kraje“ na období od 11. 12. 2011
do 8. 12. 2012 s navýšením 0,40 Kč/1km
1.6 Zajištění koordinátora stavby „Novostavba vstup do skal,
Dolní Adršpach“ za cenu 16 440 Kč včetně DPH
1.7 Žádost TJ Jiskra Adršpach o navýšení rozpočtu na rok 2011
o 20 000 Kč
1.9 Výběrové řízení na suterén Mateřské školy, Adršpach oslovit
zpracovatele výběrového řízení a oslovit firmy - seznam
zhotovitelů akce: (SDT Trutnov s.r.o., Infrastav s.r.o.,
Trutnov, KTstav s.r.o., Svoboda nad Úpou, Stavební firma
HAASE s.r.o., Dvůr Králové nad Labem, AP STAV Jaroslav Folc,
Trutnov, Radek Myška, stavební firma Teplice nad Metují)
1.10 Od 1. 9. 2011 spravuje Obec Adršpach lodičky ve Skalním
městě Adršpach a provoz zajišťují Technické služby Adršpach
s.r.o.
1.11 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 316 v k.ú. Horní
Adršpach
1.12 Bezúplatný převod pozemku p.č. 577/8 v k.ú. Horní Adršpach
o celkové výměře 1028 m2 od Pozemkového fondu Praha
1.13 Prodej pozemku p.č. 522/2 v k.ú. Dolní Adršpach o celkové
výměře 266 m2 za cenu 30 Kč/1m2 panu RF s podmínkou, že
kupující hradí náklady se zaměřením pozemku
1.14 Finanční příspěvek ve výši 20 000 Kč pro SDH Adršpach na
zajištění oslavy k 130. výročí SDH Adršpach
1.15 Rozpočtové opatření č. 5/2011
1.16 Rozpočtový výhled 2012-2013

2. Zastupitelstvo obce zamítá:
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
3.1 Rozpočtové opatření č. 4/2011
3.2 Zápis Kontrolního výboru ze dne 19. 7. 2011
3.3 Zápis z povodňové prohlídky významného vodního toku
Metuje ze dne 24. června 2011
3.4 Částku ve výši 79 856 Kč od firmy EKO-KOM
Praha za tříděný odpad v obci za rok 2010
3.5 Zakoupení trampolíny na dětské hřiště v Horním Adršpachu
za cenu 6 050 Kč včetně dopravy
4. Zastupitelstvo obce ukládá:
4.1 Paní Balínové zjištění ceny a podmínek pro ozvučení
informačního kanálu v KT
starostka Obce Adršpach Dana Cahová
místostarosta Obce Adršpach Michal Kozár

VEŘEJNÁ SBÍRKA
Obec Adršpach vyhlásila dle zák. 117/2001 Sb.,
o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů veřejnou sbírku.
Účel: Oprava

kostela Povýšení sv. Kříže
v Horním Adršpachu
Datum zahájení: 1. 8. 2011

Způsob provádění sbírky: shromažďování příspěvků
na zvláštním bankovním účtu
Číslo účtu: 245 189 112/0300
Variabilní symbol: 9

PODĚKOVÁNÍ
Obecní úřad Adršpach děkuje všem občanům, kteří přispěli
do sbírky nepotřebného ošacení, která se konala ve dnech
od 24. 8. do 26. 8. 2011.

Pro dárce, kteří chtějí přispět hotově, jsou na Obecním úřadě
v Adršpachu připraveny složenky, přes které je možno
prostřednictvím České pošty složit hotové peníze.

Dana Cahová, starostka

Datum ukončení sbírky: 31. 7. 2013
Osoby pověřené jednat jménem obce ve věci sbírky:
Michal Kozár, místostarosta, 734 616 865, 728 123 200
Eva Vajsarová, zastupitelka

NOVÝ VSTUP DO SKAL

Za všechny příspěvky předem děkujeme.

Obec Adršpach začala stavět nový vstup do skal v Dolním
Adršpachu u pískovny. Tuto stavbu provádí firma
TESMEN Červený Kostelec. Začátek stavby je naplánován na
1. 9. 2011 a ukončení je na 30. 11. 2011.
Budou zde postaveny dvě nové pokladny dřevostavby,
které se stanou zázemím pro pokladní a průvodce.
Stávající pokladna číslo 1 u Zátiší bude sloužit pouze
jako výstup ze skal.

✂

1.17 Cenovou nabídky od firmy CODES CZ, ing. P. Krupička
ve výši 19 400 Kč bez DPH na administraci výběrového řízení
na akci „Stavební úpravy 1. PP – školka Adršpach“
1.18 Zadávací podmínky k výběrovému řízení
„Revitalizace objektu čp.71, Dolní Adršpach – II. etapa“
1.19 Zakoupení 12 ks kolumbárií od firmy DURST Karviná
za cenu 120 000 Kč včetně DPH
2. Zastupitelstvo obce zamítá:
2.1 Žádost LM o pronájem zahrádky v HA z důvodu budování
inženýrských sítí
2.2 Žádost IM o pronájem zahrádky v HA z důvodu budování
inženýrských sítí
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
3.1 Zápis Finančního výboru ze dne 6. 9. 2011 z provedené
kontroly pokladny OÚ Adršpach
3.2 Přehled hospodaření od firmy VAK Náchod a.s. – za roky
2009-2010 – pronájem ČOV v Horním Adršpachu byl
vykázán zisk ve výši 67 921 Kč dle smlouvy o provozování díla
3.3 Výpověď z nájmu zahrádky k 31. 12. 2011 s podmínkou
předání uklizené zahrádky k 31. 10. 2011 panu LM
3.4 Žádost AB o pronájem místa v urnovém hřbitově
3.5 Žádost MT o pronájem místa v urnovém hřbitově
3.6 Revitalizaci objektu čp. 71, Dolní Adršpach II. etapa
3.7 Dokumenty od ing. P. Bezděka, Trutnov – zastupující
p. J. Hlinákovou - na základě protokolu z místního šetření ze
dne 28. 4. 2011 předkládá potřebné dokumenty k nahlédnutí:
doplněk projektové dokumentace, projekt sadových úprav
u čp. 23 v DA, vyjádření k návrhu ozelenění z hlediska vlivu
na krajinný ráz
4. Zastupitelstvo obce ukládá:
4.1 Starostce p. Cahové zjištění podmínek při založení účtu
u bankovních ústavů

starostka Obce Adršpach Dana Cahová
místostarosta Obce Adršpach Michal Kozár

zde odstřihněte

ADRŠPAŠSKÝ ZPRAVODAJ

POMOZME KŘÍŽI
Je to s podivem, ale ač obec investuje každoročně miliony korun do
oprav svých nemovitostí, výstavby nových, údržby zeleně, atd. atd.,
do nejdůležitějšího objektu v obci nedá ani korunu. Nemůže. Kostel
jí totiž nepatří.
Kdysi mi můj táta řekl: „Až ti bude nejhůř a budeš potřebovat pomoc, jdi tam, kde uvidíš kříž. Tam ti pomohou.“ Jak mi mohou pomoci, když nedovedou pomoci kříži?!
Zastupitelé obce schválili založení sbírky na opravu našeho kostela.
Potrvá do roku 2013. Záleží na každém z nás, jak moc chce říci:
„Zde žijí lidé ochotni pomáhat.“
V každém vydání časopisu Vás budeme informovat o stavu na účtu
veřejné sbírky. Za Vaši podporu a snahu Vám z celého srdce děkuji.
Stav konta na sbírce kostel ke dni 1. 10. 2011 je 1 489 Kč.

Dana Cahová, starostka

PODĚKOVÁNÍ
Obecní úřad Adršpach a pořadatel děkují členům
SDH Adršpach za pomoc při zajištění závodu horských kol
SPECIALIZED RALLYE SUDETY 2011,
který se konal dne 10. 9. 2011.

ANKETA
Zeptejte se zastupitelstva na to, co vás pálí. Nechte si vysvětlit věci, které vás v obci nejvíc zajímají.
Co se vám v obci líbí a co nelíbí?
Napište připomínky na druhou stranu anketního lístku a vhoďte do dopisní schránky Obecního úřadu.
ANKETA JE ANONYMNÍ!
Prostřednictvím redakce časopisu bude vše zodpovězeno v Adršpašském zpravodaji!
Pro dotazy, připomínky a příspěvky využívejte také redakční e-mailovou adresu: adrzpravodaj@seznam.cz

Michal Kozár
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URNOVÝ HŘBITOV

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Akce byla zahájena dne 13. 7. 2011 uzavřením smlouvy o dílo a předáním staveniště.
Po polohovém vytyčení plotu bylo zjištěno, že je nutné provést úpravu
– změnu v trase oplocení. Následně byla provedena úprava projektu na
ozelenění celého hřbitova.
Uvedená změna ovlivnila průběh úprav. Dne 13. 9. 2011 se konal kontrolní den stavby s konstatováním, že stavba je v časovém skluzu oproti
harmonogramu prací. Požadovaná náprava a opatření u zhotovitele je
akceptována. Zástupce zhotovitele potvrdil, že smluvní termín ukončení prací tj. do 20. 10. 2011 bude dodržen. O tomto stavu byla podána
informace na veřejném jednání Zastupitelstva obce Adršpach.
V současné době jsou částečně provedeny zemní práce – výkopy základů a jejich betonáž, kamenná podezdívka plotu, osazeny obruby chodníků. Dále výkop a položení kabelu veřejného osvětlení.
Při zemních pracích byly nalezeny lidské ostatky, které byly soustředěny do vaků a uloženy na vyhrazeném místě v prostoru hřbitova. Tímto

vytříděného z komunálního odpadu dne 13. 10. 2011
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.
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
Správným nakládáním se všemi druhy odpadů pomáháte šetřit přírodu ve Vašem okolí.
Další podrobnosti najdete na vývěskách OÚ.

považuji vznesené dotazy ze strany občanů za uspokojivě vyřízené.
Za stavbu jako dozor stavby žádám občany, kteří projíždějí nebo procházejí okolo, o pochopení a strpení na zvýšenou prašnost, popřípadě
znečištění povrchu místní komunikace.
Stavební dozor investora - Jiří Hýbl
Pár slov na doplnění. Tato stavba jasně ukazuje, nakolik je důležitá koordinace projektanta se zhotovitelem a investorem. Tím spíš, není-li prováděcí projektová dokumentace. Téměř každodenní řešení jednak technických, ale i estetických otazníků, to jsou neviditelné minuty a hodiny,
které vedou nejen k prodlevě časového harmonogramu, ale dělají i naše kadeře o něco šedivější. Přes všechny problémy jsem přesvědčen, že bude
tato stavba předána obci k užívání v konečné podobě již v letošním roce.
Michal Kozár

Sport

ODSTARTOVÁNO
Současně s výstřelem (kouř z výstřelu i startér jsou vidět na snímku uprostřed v pozadí) vyběhlo v sobotu 24. září 2011 celkem
52 běžců, z toho 41 mužů a 11 žen, na tradiční, již 23. ročník běhu na
10 kilometrů Adršpach – Chvaleč – Adršpach o pohár „Adršpach“.
Tento silniční běh se běží obávanými adršpašskými serpentinami
s velkým převýšením.
Vítězem se stal Kamil Krunka z SK Nové Město nad Metují časem
33:53:00. Mezi ženami zvítězila Táňa Metelková z Týniště nad Orlicí.
Nejstarším běžcem byl 76letý Vítězlav Jantsch z Liaz Jablonec. Jediným domácím běžcem byl Stanislav Mrázek. Po něm doběhl i Lukáš
Fejk, který běžel za místní restauraci „U Špalku.“

REVITALIZACE OBJEKTU čp. 71,
DOLNÍ ADRŠPACH
V současné době je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele pro realizaci II. etapy. Uskutečnila se prohlídka stavby s vyzvanými uchazeči výběrového řízení. Předpoklad pokračování prací na dokončení je od listopadu 2011 s dokončením červen 2012.
Stavební dozor investora - Jiří Hýbl
Pár slov na doplnění. Jedná se o budovu bývalé školy, jejíž využití
po kolaudaci je doposud otevřené. Vedle základní výuky je neustále
otevřen prostor pro komerční využití, uplatnění pro zájmové skupiny,
spolky atd. Mějme na paměti tento nemalý potenciál a začněme nahlas hovořit o svých požadavcích. Jen tak budeme připraveni využít
tuto budovu ke spokojenosti co nejširší části našich obyvatel.
Michal Kozár

✂

OHLASY
NA KNIHU
„ADRŠPAŠSKO“
Další písemné ohlasy: 0
Odposlechnuto: Vynikající zpracování, moc pěkná,
ale těžká.
Prodáno: jen v Adršpachu 200 výtisků

-ja-

(7. 9. 2011)

LANČMÍT CUP

zde odstřihněte

Stalo se již tradicí, že víkend mezi horolezeckým filmovým festivalem a bikovými Rallye Sudety, což je vždy první víkend v září, se na tenisových kurtech v Horním Adršpachu koná horolezecký tenisový turnaj. Lančmít Cup se jmenuje podle zahynulého kamaráda Míry Šmída,
známého polického horolezce a cestovatele.

✂

ADRŠPAŠSKÝ ZPRAVODAJ

Účastnit se může každý, kdo podle nepsaných pravidel turnaje vyleze horolezeckou cestu obtížnosti minimálně 5 a umí obstojně hrát tenis. Každoročně se ho zúčastní tak 15-20 lezců.
Tento rok se, i přes negativní postoj některých členů TJ Jiskry Adršpach, konal již 7. ročník
této sportovní akce. Opět za účasti doktora Hausmanna, známého to autora knih o šovinismu,
pořadatele turnaje Ludvy Jánského, členů ostravského horolezeckého oddílu Alpa a dalších.
Letošní ročník vyhrál Pavel Jadrníček mladší, který tak navázal na několikáté úspěšné vítězství
svého staršího bratra Martina.

Využijte ankety a zeptejte se na vše, co vás zajímá:
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

Prvního ročníku se dokonce turnaje zúčastnil sám Hudy, lezecká legenda, který opět dokázal
to, že na co sáhne mu jde. Ve svých dřevěných pantoflích dokázal přehrát daleko zkušenější
tenisty.

...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................

My lezci jsme rádi, že podobný turnaj existuje, proto se už teď těšíme na další ročník. Chtěl
bych za všechny účastníky poděkovat Ludvovi Jánskému a tenisovému oddílu Jiskry, Ráďovi
a jeho kuchařskému umění, všem dalším, co turnaj jakkoliv podpořili.

...............................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ANKETNÍ LÍSTEK
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Pavel Žofka

Vítěz turnaje 2011 Pavel Jadrníček
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Věci Obecní, i jiné...

Události, komentáře
Stalo se......

TĚŠÍME SE NA ŠKOLU
V ADRŠPACHU

Co se bude dít...

KOLIBA

Mezinárodní horolezecký filmový festival
Teplice nad Metují, 28. ročník (25. 8. – 28. 8. 2011)

Občané Adršpachu si nemohli nepovšimnout, že z areálu firmy
Continental zmizel svatostánek společenské zábavy bývalých generací zaměstnanců závodu - KOLIBA. Musela ustoupit projektu
příjezdové komunikace pro kamiony do závodu.

Týden co týden řešíme problém, kde se tentokrát sejdeme. Jednou je to u nás v obýváku, podruhé u Petry na zahradě, další
týden u Báry na penzionu.
Jsme skupina maminek z Adršpachu, Zdoňova a okolí, co se každý týden schází, aby se rozebraly zoubky, příkrmy, kojení a další
starosti a radosti.
Velmi nám chybí prostor, kde bychom se mohly pravidelně setkávat a vymýšlet různé aktivity pro naše ratolesti – pořádáme
výlety, oslavy našich dětí, čajovny atd…
Joli se Saškou krásně kreslí, já s Olinkou učíme angličtinu, Lenka zase ráda sportuje a vůbec každá dělá něco, co může naučit
ostatní. Pokud vznikne v Adršpachu škola, kde budeme moci tyto
zájmy rozvíjet, můžeme být za to jen rády a vděčné. Myslím, že si
Adršpašská škola svou podporu zaslouží, a jsem přesvědčena, že naše děti budou hrdé, že ji mohou navštěvovat.

PROMÍTÁNÍ OCENĚNÝCH
FESTIVALOVÝCH FILMŮ
Kino Teplice nad Metují

Pátek 4. listopadu 2011 od 18.30 hod.
Les Dessous de Ganesh - Jiná tvář Ganeshe - Francie
Režie: Vladimír Cellier/ Julien Nadiras. Video: 15´
Cena za nejlepší horolezecký film
On the Trail of Ghengish Khan: In the Skin of a Wolf
- Po stopách Čingischána: V kůži vlka - Austrálie
Režie: Tim Cope. Video: 43´
Cena za nejlepší dokumentární film

Denisa Jánská

PŘESTÁVKA 10 minut

ZA ADRŠPACH
KRÁSNĚJŠÍ
Že jste už ty nádherné muškáty někde viděli?? Nemýlíte
se. Jsou za okny paní Věry
Fichtnerové.
Zkrášlují můj pohled z okna,
celou ulici i obec. Abyste
z toho také něco měli, tak
jsem je vyfotil.

Také pohled přes plot na zahrádku u Cabáků stojí za to.
Někdy se zastavte a podívejte
se.

I před restaurací U Špalku si
potrpí na kytičky a čistotu.
Vyfoťte i vy hezké věci okolo
vás a pošlete fotky do redakce. Rádi je ve zpravodaji zveřejníme.
Vladimír Jadrníček, redaktor

NÁVŠTĚVA
Všichni dobře víme, co se děje v našich domácnostech,
ohlásí-li se nám nějaký host, či blíží-li se termín tradičních návštěv. Začíná se mytím oken, záclony, prach,
atd.atd. Ještě hrnek po kafi, setřít a je hotovo. Každý
se snaží, aby se u něho host cítil spokojený a neztratil
o nás špatného slova.
Řadě z nás jde i o to, aby se cítili dobře lidé z jeho okolí,
ať již vstoupí do jeho domu, či nikoliv. Máme své recepty na přezimování choulostivých trvalek, přihnojování,
zálivku, zaštipování... Řada z nás věnuje čas, energii
i finance na to, aby byl ten jeho kousek světa ten nejhezčí. Řadě z Vás se to i daří. A říkám Vám upřímně:
„Každý, kdo se o to snaží, má ten svůj kousek nejhezčí
na světě.“
I naše vesnice investuje ročně statisíce korun do úprav
veřejných prostranství a sečení trávy, další nemalé investice plynou do oprav nemovitostí. Je to správné.
Chceme říci návštěvníkům, kdo tady bydlí a jak si jich
váží. Chceme říci místním lidem, že je to proto, aby
měli pěkný výhled z okna a aby se jim tady žilo o trochu lépe.
Chci tímto poděkovat všem, kteří zareagovali na výzvu
k posečení pozemků, a podpořili tak všeobecné snažení
o zlepšení našeho nejbližšího okolí. Věřím, že ve svém
snažení vytrváme i nadále a že se k nám připojí i ti, kteří
tak doposud neučinili.
Za Adršpach krásnější. Proč ne.
Děkuji. Michal Kozár

BALONKY A VRABCI
Kdybych to neviděl na vlastní oči, nevěřil bych.
h Je rráno, svítí slunce, koukám z okna. Naproti u sousedů na zahrádce jsou přivázané barevné
balonky. Ty z pouti naplněné plynem. Najednou prásk. Jeden praskl a z plotu a křoví se zvedlo hejno vrabců a odletělo. Polekali se. To by
bylo normální, kdyby nenásledovalo to, co následovalo.
Ani ne za pět minut obsazují vrabci znovu plot a hlasitě se překřikují. Pak se jeden zvedá z plotu, přiblíží se k balonkům a nevím jestli se ho
dotkne zobákem nebo drápkem, znovu: prásk. Všichni opět vzlétnou a vezmou do zaječích – spíš do vrabčích. Jenže to není všechno. Destrukce
balonků vrabci se neuvěřitelně opakuje ještě dvakrát ve stejné režii. Panečku, tomu říkám ptačí adrenalin. Nakonec tam zůstane jen jeden skoro
vypuštěný, takový chcíplý balonek. Ten už vrabce nezajímal. Potom už celý den na ten plot žádný pták nesedl. Je možné, že se vrabci umí takhle
bavit? Chtěl bych vědět, co si u toho tak hlasitě povídali.
Jenže rozumět řeči zvířat je možné jen v pohádkách. Bohužel.
-ja-
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Co sie wydarzylo na wyspie Pam
– Co se stalo na ostrově Pam - Polsko
Režie: Eliza Kubarska. Video: 30´
Hlavní cena festivalu

Foto: Klára Kuterová
Tenkrát v ráji aneb Damals im Paradies - Česká republika
Režie: David Svárovský. Video: 49´
Cena diváků

Z dobové kresby pořízené
u příležitosti jejího otevření
se dozvídáme, že se to událo
Z kroniky nástrojárny
1. 11. 1973 v 19 hodin.
Naposledy si ji připomeňme
ještě na fotografii pořízené
před její likvidací 21. 7. 2011.
Na jejím místě se již příjezdová cesta buduje.
ADIOS KOLIBO!

Vstupné: dobrovolné
www.horolezeckyfestival.cz

Divadelní společnost Julie Jurištové Praha
uvádí v kině v Teplicích nad Metují

-ja-

v pátek 18. listopadu od 19:00 hodin
Emil Artur Longen

KONCERT
V ADRŠPAŠSKÉM
KOSTELE

DEZERTÉR Z VOLŠAN
Staropražská fraška plná komických situací
V hlavní roli Oldřich Navrátil
Vstupné v předprodeji 190 Kč na místě 250 Kč.
Předprodej v Info-centru v Teplicích nad Metují od 17. října

27. 8. 2011 se v Horním Adršpachu
v kostele „Povýšení sv. Kříže“ konal poprvé koncert kytaristy Pavla
Steidla. Je to jeden z nejvýznamnějších kytaristů současnosti.
Tímto koncertem jsme se v Adršpachu zařadili do šestého ročníku
festivalu „Za poklady Broumovska“. Koncert navštívilo přes dvě
stě lidí a na dobrovolném vstupném se vybrala částka 10 500 Kč.
Tato částka bude přidána k vybraným penězům ze všech koncertů
na Broumovsku. Tento koncert byl již druhým konaným v tomto
roce v Adršpachu.
Věříme, že se udrží tradice „Tříkrálového koncertu“ a budeme pokračovat i ve festivalových koncertech „Za poklady Broumovska“.
Dana Cahová

s Pavlínou

HORNÍ ADRŠPACH
TJ Jiskra - sportovní hala
každou neděli v 14.30 - 15.30 hodin
od 2. 10. 2011
S sebou?
Pohodlný oděv a obuv, pití a ručník.
60 Kč/h (50 Kč/h – permanentka)
děti do 12 let 20 Kč/h

A redakce dodává výňatek z článku v Náchodském deníku:
Adršpašský koncert Pavla Steidla byl pro české posluchače jednou ze
dvou letošních příležitostí slyšet jeho kytaru naživo v Čechách. Působí
totiž zejména v zahraničí. Při koncertu zavládla unikátní atmosféra,
která zapůsobila také na Pavla Steidla. „Objevil jsem nový poklad,
a to zde v adršpašském kostele, a je to ten poklad, co je tady v lidech.
Děkuji za krásný večer, vzkázal skvělý kytarista návštěvníkům.

Pavlína Nosková
E mail: zumbapavlina@centrum.cz
tel.: 723 419 937
www.zumbapavlina.cz
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