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ADRŠPAŠSKÉ PROMĚNY
V letošním roce jsme uskutečnili dva velké projekty. Dali jsme si za cíl změnit hlavní vstup do
Adršpašských skal a dát novou tvář starému hřbitovu v Horním Adršpachu. Proběhly všechny
přípravy a vybrané firmy se daly do práce.

Absolutní vítězství v anketě
Kudy z nudy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
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Dne 1. září 2011 se poprvé rozjely ve skalách
stroje a naše představy se začaly rýsovat. Byly postaveny nové pokladny, ve kterých mají veškeré

Mateřská škola a její zprávičky . . .8
Čertohrátky ve skalách
450 návštěvníků . . . . . . . . . . . . . . . .8
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příběh se šťastným koncem . . . . . .9
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zázemí jak pokladní, tak průvodci.
K mostu, který je položen přes řeku
Metuji, byly přistaveny lávky, které
vedou přímo od pokladen do samotného Skalního města.

V úterý 15. 11. 2011 byly práce dokončeny a dne 6. 12. 2011 proběhla kolaudace celého projektu. Naši návštěvníci si mohli nové prostory prohlédnout už dne
3. 12. 2011, kdy se přišli nejen podívat, ale také si zasoutěžit a pobavit se na tradiční adršpašské „čertohrátky“. Příští sezonu tedy budeme vstupovat do Adršpašského skalního města novými prostory a věříme, že budou všichni spokojeni.

Bývalý hřbitov se začal měnit dne 15. 7. 2011 v urnový hřbitov. Podél
celého hřbitova je postavena pískovcová zídka. Upravovaly se vnitřní
prostory, byly vybudovány chodníky z drobného štěrku. Některé plochy budou zatravněny, jiné zůstanou volné pro postupné budování urnových hrobů. V zídce u bývalé márnice je umístěno kolumbárium, ve
kterém je dalších 30 schránek, ty jsou zakryty tmavými mramorovými
deskami. Na hřbitově přibude nová pamětní deska, která bude zasazena
do pískovcového bloku a bude památkou zesnulým a pohřbeným na bývalém hřbitově. Původní pomník věnovaný obětem 2. světové války zůstane na svém místě. Do celého objektu se vstupuje po schodech, které
čekají úpravy ještě příští rok, a malou železnou bránou, další přístup je
od objektu bývalé márnice. Kolaudace tohoto projektu proběhla rovněž
6. 12. 2011.

Oslavte s námi
Silvestr 2011!
R
Restaurace
U Bicanů
Vás srdečně zve 31. 12. 2011 od 19 hod
na silvestrovskou PÁRTY!
Přivítejte s námi Nový rok netradičním
způsobem, a to v duchu ,,oldies party“!
Bližší info a rezervace
na tel. č.: 491 586 059 nebo v obchodě u p. Bicanové

Přejeme veselé Vánoce
a šťastný nový
rok 2012
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Předání staveb do užívání bude na jaře příštího roku za přítomnosti
široké veřejnosti. V té době bude zahájen i provoz urnového hřbitova.
O termínu budeme včas informovat.
Dana Cahová, starostka
1

Věci Obecní

Věci Obecní

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ADRŠPACH č. 9/2011
ZE ZASEDÁNÍ ZE DNE 11. 10. 2011

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ADRŠPACH č. 10/2011
ZE ZASEDÁNÍ ZE DNE 8. 11. 2011

1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.1 Program jednání
1.2 Ověřovatelé zápisu
1.3 Revokaci bodu 1.3 z usnesení č. 3/2010 ze dne 14. 12. 2010
(rozpočet na rok 2011)
1.4 ZO schvaluje rozpočet na rok 2011 jako schodkový ve výši
příjmy 17 825 480 Kč, výdaje 25 205 480 Kč a financování,
které tvoří přebytek finančních prostředků z minulých let
ve výši 8 000 000 Kč a splátka úvěru ve výši mínus 620 000 Kč
1.5 Záměr pronájmu stánků: 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4, 5, 6
a prodejní stánek Skály v k.ú. Dolní Adršpach
1.6 Zadávací podmínky k výběrovému řízení „Stavební úpravy
1.PP – školka Adršpach“
1.7 Komisi k výběrovému řízení ve složení „Stavební úpravy
1.PP – školka Adršpach“: předseda Dana Cahová,
místopředseda Rudolf Fichtner, členové Michal Kozár,
Anna Balínová, Lukáš Jánský, náhradník za předsedu
Jaroslav Šrámek, náhradník za člena Marie Jirmannová
1.8 Šíření hudební produkce informačním kanálem kabelové
televize za poplatek 3 500 Kč za 1 kalendářní rok
1.9 Žádost MUDr. Červenky o vymalování ordinace
ve zdravotním středisku
1.10 Uzavření smlouvy o dílo mezi Obcí Adršpach a firmou
CODES CZ s.r.o. Trutnov k zajištění výběrového řízení
na „Stavební úpravy 1.PP – školka Adršpach“
1.11 Uložení peněžních prostředků Obce Adršpach ve výši
10 000 000 Kč do Otevřeného peněžního fondu
SPOROINVEST u České spořitelny a.s. od 1.1.2012
1.12 Mandátní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Adršpach
a Ekologickým rozvojem a výstavbou s.r.o., Jaroměř
k podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního
prostředí ČR
1.13 Finanční nabídku ve výši 100 000 Kč od firmy „Zahrady
pro radost s.r.o.“ na sadové úpravy v lokalitě Horní
a Dolní Adršpach
1.14 Finanční příspěvek ve výši 12 000 Kč na nové dveře do
kostela formou peněžního daru Farnosti Teplice nad Metují
1.15 Žádost PC o finanční příspěvek ve výši 10 000 Kč
+ dřevní hmotu na Dřevorubce 2012

1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.1 Program jednání
1.2 Ověřovatelé zápisu
1.3 Odkoupení garáže v Horním Adršpachu od p. JH
1.4 Podmínky prodeje vztahující se k odkoupení pozemku
p.č. 1169 a části pozemku p.č. 1153/3 v k.ú. Dolní Adršpach
od prodávajícího: Správa železniční dopravy a cesty, s.p.,
Praha
1.5 Pořádání vánočního koncertu v kostele v Horním Adršpachu
dne 23. 12. 2011 od 18 hodin za cenu 7 500 Kč
1.6 ZO schvaluje uzavření „Smlouvy o podmínkách zřízení
stavby a provozu vodárenského vedení a zařízení
a o omezení užívání nemovitosti“ s podmínkou uhrazení
finanční částky ve výši 100 000 Kč vztahující se k podání
žádosti o územní řízení na akci: „Intensifikace ČOV
a splašková kanalizace Horní Adršpach“ se Správou silnic
Královéhradeckého kraje, Hradec Králové
1.7 Uvítací tabule Obce Adršpach od J. Bitnara, Teplice nad
Metují za cenu 900 Kč
1.8 Žádost Mgr. ZČ, Jablonec nad Nisou o vypracování územní
studie parcel 838/9, 838/3 a 838/2 v k. ú. Dolní Adršpach
(plochy určené k rekreační výstavbě)
1.9 Uzavření smlouvy s Krajským úřadem Královéhradeckého
kraje o přijetí účelové neinvestiční dotace na výdaje
jednotek SDH obcí Královéhradeckého kraje na rok 2011
1.10 Pokyn č.11/2011 k inventarizaci hospodářských prostředků
Obce Adršpach
1.11 Záměr pronájmu části pozemku st. p .č. 79 v k.ú. Horní
Adršpach
1.12 Uzavření dodatků k nájemním smlouvám pro prodejce
občerstvení a suvenýrů ve stáncích v Dolním Adršpachu
od 1. 5. 2012 do 15. 10. 2015 a navýšení měsíčního
nájemného ve stáncích na prodej občerstvení na 23 000 Kč
(3A, 2A, 1A) a ve stáncích na prodej suvenýrů na 10 000 Kč
(4, 5, 6, 3B, 2B, 1B) a v prodejním stánku Skály zůstává
nájemné ve stejné výši, viz příloha zápisu
1.13 Finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč Českému svazu tělesné
výchovy, Náchod na podporu činnosti v oblasti sportu
1.14 Finanční příspěvek ve výši 3 000 Kč RN na pořádání
Mikulášské nadílky
1.15 Prodloužení mandátní smlouvy dodatkem č.1 na stavební
dozor na stavbu urnový hřbitov Adršpach do 30. 11. 2011
1.16 Zhotovitele stavby „Revitalizace objektu čp. 71, Dolní
Adršpach II. etapa“ firmu Stavebně dopravní Trutnov s.r.o.
a následné uzavření smlouvy o dílo
1.17 Zhotovitele stavby „Stavební úpravy 1.PP – školky Adršpach“
firmu JAROSLAV FOLC AP STAV a následné uzavření
smlouvy o dílo

1.16 Žádost Radka Myšky o prodloužení termínu dokončení
stavby k 30. 11. 2011 na akci „Stavební úpravy – urnový
hřbitov na parcele č. 43 v Horním Adršpachu“
s předložením dodatku č.1 ke stávající smlouvě
2. Zastupitelstvo obce zamítá:
2.1 Žádost OŠ o umístění satelitní paraboly na balkón
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
3.1 Rozpočtové opatření č. 6/2011 viz příloha zápisu
3.2 Návrh zaměření obecních pozemků sousedících s pozemky
p. Hlinákové a manželů Balínových od Geodézie Náchod s.r.o.
3.3 Nabídku na konverzi DVB-T streamů – digitalizace
programů KT od firmy Kabelová televize CZ s.r.o.,
Česká Třebová
3.4 Výsadbu zeleně na urnovém hřbitově v Horním Adršpachu
od pana Jana Jarého, Zdoňov
3.5 Královéhradecký kraj – „Nařízení Královéhradeckého kraje
č. 1/2011“ – vymezení úseků silnic II. a III. třídy
Královéhradeckého kraje, na kterých se pro jejich malý
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost odstraňováním
sněhu a náledí
3.6 Obec Adršpach jako pronajímatel souhlasí s provedením
technického zhodnocení objektu čp. 26 v Dolním Adršpachu
nájemcem, Technickými službami Adršpach s.r.o.
na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor ve smyslu
zákona 116/90Sb., uzavřené dne 19. 11. 2007
3.7 Doplnění zadávací dokumentace výběrového řízení
na zhotovitele akce „Revitalizace objektu čp. 71, Dolní
Adršpach – II. etapa“ dle vznesené ústní námitky uchazeče
4. Zastupitelstvo obce ukládá:

starostka Obce Adršpach Dana Cahová
místostarosta Obce Adršpach Michal Kozár

NAPSALI O NÁS.....
Skalní město Adršpach se stalo absolutním vítězem letošního ročníku soutěže Ceny Kudy z nudy 2011. Výsledky vyhlásila agentura
CzechTourism, která provozuje portál s tuzemskými turistickými nabídkami.
Adršpašsko-teplické skály jsou největším a nejdivočejším skalním městem střední Evropy, které fascinuje turisty už od 18. století. Z té
doby pochází také většina romantických jmen místních skalisek. Mezi nejznámější patří Milenci, Starosta a Starostová, Homole cukru,
Krakonošova lenoška, Džbán nebo Sloní náměstí.
Do soutěže, kterou chce CzechTourism upozornit na zajímavá místa v Česku a pomoci v jejich propagaci, se zapojilo 11 tisíc lidí, kteří
rozdělili téměř 100 tisíc hlasů. Na druhém místě absolutního pořadí skončila další přírodní památka – vyhlídka Belvedér v Českém
Švýcarsku. Pomyslnou bronzovou medaili hlasující udělili hradu Karlštejn.
„Nejčastějším důvodem pro cestování po Česku je poznávání a pobyt v přírodě. Údaje ze statistik korespondují i s výsledky soutěže,
kde se nejvíce dařilo historickým památkám a unikátním přírodním místům,“ okomentoval pořadí aktivit generální ředitel agentury
CzechTourism Rostislav Vondruška.
Na prvenství v soutěži reagovala i starostka města Adršpach Dana Cahová. „Ocenění portálu Kudy z nudy a agentury CzechTourism
si velmi vážíme. Poděkování patří také všem hlasujícím, kteří ocenili krásu skal a nádherné přírody v Adršpachu. Samozřejmě jsme
doufali v dobré umístění, ale absolutní vítězství nás opravdu překvapilo,“ prohlásila Cahová.
V Cenách Kudy z nudy bojovaly turistické cíle o prvenství ve třech kategoriích – tradiční cíl, novinka sezóny a podnikatelský počin
– a dále pak v jednotlivých regionech. „Všichni vítězové za turistické regiony získávají nadstandardní publicitu a prezentaci na akcích
agentury CzechTourism v průběhu celého roku 2012, absolutní vítěz navíc obdrží finanční podporu 100 tisíc korun na propagaci
a podporu své aktivity,“ oznámil ředitel odboru strategie a marketingové komunikace agentury CzechTourism Marek Mráz.
Autor: Filip Sušanka
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1.18 Ing. R. Fichtner, HA 142 – žádost o finanční příspěvek na
2. ročník fotbalového turnaje HAFNARFJORDUR CUP
2011 dne 3. 12. 2011 – ZO schvaluje finanční příspěvek ve
výši 1 000 Kč + 10 ks DVD Adršpach
1.19 Konečný povrch pěšin – štěrk frakce 4-8 barva bílošedá
na urnovém hřbitově v Horním Adršpachu dle předloženého
vzorku
2. Zastupitelstvo obce zamítá:
2.1 Ministerstvo životního prostředí, Praha – průzkumné
území Trutnovsko pro vyhledávání vyhrazeného nerostu
ropy a zemního plynu – cílem je vyhodnocení perspektivních
sedimentárních hornin části vnitrosudetské pánve,
upřesnění jejich vlastností a eventuální výpočet zásob
a prognózních zdrojů ropy a zemního plynu
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
3.1 Rozpočtové opatření č. 7/2011 viz příloha zápisu
3.2 Zápis kontrolního výboru ze dne 18. 10. 2011
3.3 Uzavření Obecního úřadu dne 18. 11. 2011
3.4 J. Kunc, HA 124 – zrušení internetové přípojky WiFi
k 31. 10. 2011
3.5 R. Nevoránek, HA 10 – zrušení internetové přípojky WiFi
k 31. 10. 2011
3.6 V. Kročil, HA 18 – zrušení internetové přípojky WiFi
k 31. 10. 2011
3.7 Z. Novotný, HA 118 – zrušení internetové přípojky WiFi
k 31. 10. 2011
3.8 M. Šnajdr, HA 116 – zrušení internetové přípojky WiFi
k 31. 10. 2011
3.9 LČR Dvůr Králové nad Labem – vyjádření k prodeji pozemku
p. č. 522/6 v k.ú. Dolní Adršpach – v současné době
se pozemek neprodává
3.10 Výsledky výběrového řízení na akci „Revitalizace objektu
čp. 71, Dolní Adršpach II. etapa“
3.11 Výsledky výběrového řízení na akci „Stavební úpravy 1.PP
– školky Adršpach“
4. Zastupitelstvo obce ukládá:
4.1 Místostarostovi p. Kozárovi vyřešení žádosti BH
o odstranění nepovolené stavby

starostka Obce Adršpach Dana Cahová
místostarosta Obce Adršpach Michal Kozár

POZVÁNKA NA PLAVÁNÍ
KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN V NÁCHODĚ
vždy od 12.00 do 13.00 hodin
Dle rozpisu na pozvánce je v určeném termínu vyhrazena 1 hodina plavání pro občany
obce Adršpach.
V tomto čase je také k dispozici parní sauna - obě akce zdarma. K využití dětský bazén
a plavecký 25 m dlouhý bazén.
Bazén a saunu finančně hradí Obec Adršpach.
Dopravu do Náchoda a zpět si každý zajišťuje na vlastní náklady.
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TERMÍNY:
12. 11. 2011
26. 11. 2011
10. 12. 2011
7. 1. 2012
21. 1. 2012
4. 2. 2012

18. 2. 2012
3. 3. 2012
17. 3. 2012
31. 3. 2012
7. 4. 2012
21. 4. 2012

Věci Obecní

Věci Obecní

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ADRŠPACH č. 11/2011
ZE ZASEDÁNÍ ZE DNE 13. 12. 2011
1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.1 Program jednání
1.2 Ověřovatelé zápisu
1.3 Uzavření smlouvy o dílo s panem OJ na správce obecních lesů
od 1. 1. 2012
1.4 Pana TM na odborného lesního hospodáře v obecních lesích
od 1. 1. 2012
1.5 Pana MVDr. BK na přípravě projektu „Geoparky“ v koordinační
skupině za Obec Adršpach
1.6 Navýšení finančních prostředků na realizaci urnového hřbitova
v Horním Adršpachu o částku ve výši 260 000 Kč
1.7 Úhradu faktur na projektovou dokumentaci na akci
„Kanalizace a intenzifikace ČOV Horní Adršpach“
a na dokumentaci na akci „Kanalizace a ČOV
v Dolním Adršpachu“ celkem ve výši 768 000 Kč včetně DPH
1.8 Reklamu Adršpašských skal v časopise „Dobrodruh“ za cenu
20 000 Kč bez DPH (1/2 stránky s tematikou zima 2011
a ½ stránky s tematikou léto v únoru a březnu 2012)
1.9 Finanční příspěvek Městu Teplice nad Metují na výměnu oken
na policejní služebně v Teplicích nad Metují ve výši 20 000 Kč
1.10 Rozpočet na rok 2012 jako schodkový ve výši příjmy
16 006 520 Kč, výdaje 41 915 520 Kč a financování, které tvoří
přebytek finančních prostředků z minulých let ve výši
17 700 000 Kč, hospodářská činnost 8 709 000 Kč a splátka
úvěru ve výši 500 000 Kč, viz příloha usnesení
1.11 Od 1. 1. 2012 hospodářskou činnost na hospodaření v obecních
lesích, provoz parkoviště v Dolním Adršpachu a provoz lodiček
v Adršpašských skalách
1.12 Uzavření mandátní smlouvy na „Zabezpečení lodní dopravy
na jezírku v Adršpašských skalách a výběr vstupného na lodičky
jménem Mandanta na jeho účet“ mezi Obcí Adršpach
a Technickými službami Adršpach s.r.o. na rok 2012
1.13 Uzavření mandátní smlouvy na „Údržbu místních komunikací
a veřejné zeleně na území obce Adršpach“ mezi Obcí Adršpach
a Technickými službami Adršpach s.r.o. na rok 2012
1.14 Uzavření dodatku č.1 k mandátní smlouvě ze dne 31. 3. 2011
na zabezpečení provozu parkoviště na rok 2012
1.15 ZO schvaluje úhradu faktury ve výši 500 000 Kč bez DPH
za zajištění provozu WC u stánků v Dolním Adršpachu firmě
Technické služby Adršpach s.r.o.
1.16 ZO schvaluje úhradu faktury ve výši 285 000 Kč bez DPH
za zajištění provozu lodní dopravy na jezírku v Adršpašských
skalách firmě Technické služby Adršpach s.r.o.
1.17 ZO schvaluje úhradu faktury ve výši 603 750 Kč bez DPH
za zajištění provozu parkoviště v Dolním Adršpachu firmě
Technické služby Adršpach s.r.o.
1.18 Revokace bodu 1.8. z usnesení č. 9/2011 ze dne 11. 10. 2011

(šíření hudební produkce informačním kanálem KT)
1.19 Odkoupení garáže v HA od p. JH na pozemku st. p. č. 225
v k. ú. Horní Adršpach ve výši 202 130 Kč
1.20 Zadání vypracování projektové dokumentace na inženýrské
sítě – rodinná zástavba v HA
1.21 KONICA MINOLTA, Hradec Králové – Smlouva o nájmu
a poskytování služeb – kopírovací přístroj – cena nájmu
1 992 Kč včetně DPH, doba nájmu je 60 měsíců
1.22 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne
13. 7. 2011 mezi Obcí Adršpach a ing. Radkem Myškou
– STAVEBNÍ FIRMA, Teplice nad Metují
1.23 Úhradu faktury firmě ing. Radek Myška – STAVEBNÍ FIRMA,
Teplice nad Metují ve výši 50 232 Kč včetně DPH
1.24 ZO Adršpach schvaluje členství Obce Adršpach v destinačním
managementu
1.25 Podání žádosti o dotaci z POV Královéhradeckého kraje na
rok 2012 – dotační titul 1 na realizaci Stavební úpravy
1.PP – školka Adršpach v Horním Adršpachu
1.26 Podání žádosti o dotaci z POV Královéhradeckého kraje na
rok 2012 – dotační titul 5 na realizaci Vzdělávání a poradenství
v oblasti venkova a obnovy vesnice
1.27 Pronájem části pozemku p.č. 79 v k.ú. Horní Adršpach panu
IM na dobu určitou, stavba nebude pevně spojená se zemí
1.28 Finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč paní MP na zakoupení
pomůcky k individuální školské výuce
1.29 Žádost firmy Continental Adršpach o povolení k využití prostor
parku v Horním Adršpachu pro shromaždiště evakuovaných
osob v případě mimořádné situace + povolení k umístění
2 informačních tabulí
1.30 Finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč pro TJ Jiskra Adršpach
na zajištění sportovních vánočních turnajů
1.31 ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 603/11
a 603/12 v k. ú. Dolní Adršpach od Pozemkového fondu, Praha
1.32 Projekt na akci „Intenzifikace ČOV a splaškové kanalizace
Horní Adršpach“ ke stavebnímu povolení
1.33 Přijetí peněžního daru pro příspěvkovou organizaci Mateřská
škola, Adršpach ve výši 10 900 Kč od firmy Continental
Atomotive Czech Republik s.r.o., Horní Adršpach + uzavření
darovací smlouvy
1.34 Spolupráci Obce Adršpach s p. Kubátem v roce 2012
1.35 Uzavření Dodatku č. 5 k „Nájemní smlouvě o nájmu nemovitostí
dle zákona č. 40/1964 Sb. s dohodou o užívání společné
nemovitosti“ na rok 2012
1.36 J. Hýbl, Trutnov – cenová nabídka na výkon technického dozoru
na akci „Stavební úpravy 1.PP – školka Adršpach“ ve výši
108 495 Kč
1.37 Bc. Radomíru Martinovou, Červený Kostelec – finanční

OBECNÍ INTERNET

ADRŠPAŠSKÝ ZPRAVODAJ

Vážení uživatelé bezdrátového internetu v Adršpachu,
výpadky internetu v posledních týdnech byly způsobeny vadným
zařízením Českých radiokomunikací, jakožto dodavatele
internetového propojení. Během prosince dojde k nápravě
a navýšení rychlosti připojení sítě na 30Mbit.
Pro stabilní a rychlé připojení doporučuji výměnu
Vašeho bezdrátového zařízení, které je již technicky zastaralé.

OHLASY NA ANKETU
V říjnovém čísle zpravodaje naše redakce vyhlásila anonymní anketu, kde se mohl každý čtenář zeptat na cokoliv, co by
ho zajímalo z činnosti obce, jejího financování či rozhodování. Protože v každém čísle zveřejňujeme i usnesení ze schůzí zastupitelstva, jejich znění mohlo přímo vybízet čtenáře
k různým dotazům. Pro větší informovanost jsme chtěli ve
zpravodaji uveřejnit odpovědi vedoucích představitelů obce
výjimečně i na tyto anonymní dotazy. Protože se ani jeden
anketní lístek nevrátil, žádná otázka nebyla položena, anketu
ve zpravodaji k 31. 12. 2011 uzavíráme.
REDAKCE

Cena výměny je asi 2000 Kč
Lukáš Zadina, správce sítě
LUKAS-NET Internet-Networking-Hardware-Software
+420 777 28 99 64
lukas.zadina@lukas-net.cz
www.lukas-net.cz
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nabídka ve výši 37 800 Kč bez DPH na zajištění technika,
„koordinaci stavby“ „Stavební úpravy 1.PP – školky Adršpach
po stránce BOZP
1.38 Stanovisko Zastupitelstva obce Adršpach k věci: „Krizová situace
na silnici III. třídy Chvaleč – Adršpach v zimním období“ viz
příloha zápisu

3.6 VAK Náchod, a.s. – oznámení o navýšení ceny vodného
a stočného v roce 2012 – občan 9,50 Kč bez DPH – obec
19,08 Kč bez DPH jedná se pouze o stočné, vodné si platí každá
domácnost bez dotace obce
3.7 Zápis z jednání ze dne 10. 11. 2011 týkající se Projektu sadových
úprav v Horním Adršpachu. V lokalitě za TJ Jiskra Adršpach
bude nejprve nutné vypracování projektu, proto je tato lokalita
vyjmuta ze smlouvy.
3.8 TK, HA 142 – výpověď smlouvy o připojení KT k 31. 12. 2011
3.9 ŠV, HA 61 – odhlášení WiFi připojení k internetu k 31. 12. 2011
3.10 IM, HA 114 – oznámení o ukončení internetové přípojky
k 30. 11. 2011
3.11 Uzavření Dodatku č. 4 k „Nájemní smlouvě o nájmu nemovitostí
dle zákona č. 40/1964 Sb. s dohodou o užívání společné
nemovitosti“ na rok 2011
3.12 Zápis Finančního výboru z provedené kontroly ze dne 29. 11.
2011
3.13 Žádost Mateřské školy, Adršpach o opravu vstupního schodiště
do budovy školky (na základě výsledku kontroly České školní
inspekce

2. Zastupitelstvo obce zamítá:
2.1 Žádost pana JŠ, Hronov k záměru pronájmu pozemku p. č. 723
v k. ú. Dolní Adršpach za účelem umístění prodejních stánků
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
3.1 Rozpočtové opatření č. 8/2011 viz příloha zápisu
3.2 Vypracování pasportizace Obce Adršpach p. Kubátem
3.3 Uzavření dodatku č. 2 k „Nájemní smlouvě o nájmu věci
movité“ uzavřený mezi Obcí Adršpach a Technickými službami
Adršpach s.r.o.
3.4 Uzavření mandátní smlouvy na „Zabezpečení provozu WC
u stánků v Dolním Adršpachu na stavebním pozemku 228 v k. ú.
Dolní Adršpach“ mezi Obcí Adršpach a Technickými službami
Adršpach s.r.o. na rok 2011
3.5 Uzavření mandátní smlouvy na „Zabezpečení lodní dopravy
na jezírku v Adršpašských skalách a výběr vstupného
na lodičky jménem Mandanta na jeho účet“ mezi Obcí Adršpach
a Technickými službami Adršpach s.r.o. na rok 2011

4. Zastupitelstvo obce ukládá:
starostka Obce Adršpach Dana Cahová
místostarosta Obce Adršpach Michal Kozár

USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ
VALNÉ HROMADY
NOVOROČNÍ POŠTOVNA
NA JIRÁSKOVĚ CHATĚ

společnosti Technické služby Adršpach s.r.o. konané dne 6. 12. 2011
2. Valná hromada TS Adršpach schvaluje :
2.1 Investice – Fekální návěs
2.2 Vstupné do skal 2011 – 2012 nenavyšovat – ceník – viz příloha
2.3 Rozpočet na rok 2012 – viz příloha
2.4 Pokyn č.1/2011 k inventarizaci hospodářských prostředků
2.5 Školení 2 zaměstnanců pro odchyt psů včetně nákupu materiálu
2.6 Dohody o provedení práce s členy VH – inventury
2.7 Dodatek č.1 k mandátní smlouvě o provozu parkoviště na rok
2012
2.8 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě věcí movitých na rok 2011
2.9 Mandátní smlouva na lodní dopravu na rok 2011
2.10 Mandátní smlouva na údržbu komunikací a veřejné zeleně
na rok 2012
2.11 Mandátní smlouva na lodní dopravu na rok 2012
2.12 Navýšení tarifů mechanizace na rok 2012
2.13 Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě o nájmu nemovitostí (WC)
rok 2011
2.14 Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě o nájmu nemovitostí ( WC )
rok 2012

Jiráskova chata s rozhlednou na Dobrošově
spolu s odborem Klubu českých turistů v Náchodě
oznamují veřejnosti zprovoznění
novoroční poštovny
na Jiráskově chatě.
Zájemci mohou novoroční přání,
opatřená příslušnou poštovní známkou,
svým blízkým zasílat v obálce či osobně předat
na Jiráskově chatě již od začátku prosince.
Přání budou otištěna speciálním novoročním razítkem
z dílny pana Zdeňka Halíře z Náchoda a následně
postoupena České poště k doručení adresátům.
Vladimír Štěpánek

3. TSA bere na vědomí:
3.1 Výkaz hospodaření –říjen 2011
3.2 Výkaz návštěvnosti – říjen 2011
3.3 Výkaz využití mechanizace – říjen 2011
3.4 Investice – traktůrek – realizace březen 2012
3.5 Ostatní a) podaná informace ing. Janákové k mandátním
smlouvám a ekonomické návaznosti k obci
4. TS Adršpach neschvaluje:
4.1 Navýšení ceny vstupného do skal pro zimní sezónu
Adresa Novoroční
pošty:
Novoroční pošta
Jiráskova chata
Dobrošov 71
547 01 N á c h o d

5. TS Adršpach ukládá :
5.1 Navýšení tarifů mechanizace pro rok 2012 zveřejnit na KT –
zajistí OÚ
Předseda: Cahová Dana
Starostka obce: Cahová Dana
Zapisovatel: Středa Jiří
Jednatel: Balínová Anna
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Věci Obecní

KONCERT 1., 2., 3., 4., 5., 6.....

TŘICETILETÁ VÁLKA POKRAČUJE

Minulý týden jsem si četla, stejně jako každý měsíc, zápis ze zasedání našeho
zastupitelstva, dovolím si říci „našeho“, protože ačkoliv už v Adršpachu nějaký
ten měsíc nebydlím, cítím se stále jako hrdá Adršpašanda a dění v obci mne
stále zajímá.
Dočetla jsem se, že asi 14 dní před uskutečněním teď už tradičního Tříkrálového koncertu se bude konat ještě jeden koncert na stejném místě a dokonce
ve stejném duchu. Jen cena za uspořádání se liší jen pro upřesnění: Tříkrálový
koncert vyjde obec na 2 000 Kč za zpěváky a vybere se každý rok něco přes
6 000 Kč - to je čistý zisk pro kostel. Obec dá za koncert 7 500 Kč a při stejném
výběru sumy bude bohužel v mínusu. Peníze teď ale stranou.
V tu chvíli jsem myslela, že se svět zbláznil... myslela jsem, že se mi to asi zdá...
Bohužel... Pořád jsem se ptala sama sebe: Proč, proč??!!
Co tím představitelé obce mysleli? Říkala jsem si, proč paní starostka psala v minulém čísle zpravodaje, že bude ráda, když se zachová tradice lednového koncertu, a potom nechá uspořádat „tentýž“ koncert 14 dní před tříkrálovým..?
Samozřejmě chápu, že je to myšleno hlavně pro občany obce a jejich kulturního
vyžití, ale opravdu je nutné pořádat 3 koncerty v kostele ročně pro něco málo přes 500 obyvatel, vždyť je tolik jiných možností... Co třeba slavnostní rozsvícení vánočního stromku, stavění májky atd.. Asi si říkáte, že tyto zvyky nikdy v Adršpachu nebyly, ale to ani koncert ne, a když nás
tato myšlenka napadla, tak do té doby nenapadla ani jednoho člověka, co naši obec před pěti lety zastupoval a zastupuje. Dokonce ani „Sdružení
pro rozvoj Adršpachu“ do toho tehdy nechtělo jít....
Můžeme tedy očekávat, že jen co se stane úspěšnou tradicí, například jarmark u Špalku, tak obec uspořádá 14 dní před ním svůj jarmark? Anebo 14 dní před dřevorubcem roku, dřevorubce svého? Jedno je jisté, nikdy jsme nechtěli uspořádáním této akce nějak konkurovat obci a nebo
s ní nějak soupeřit, nýbrž, chtěli jsme pomoci kostelu, a to s úplně čistým úmyslem.
Velmi mě mrzí, že musím psát takovéto věty, ráda Adršpach chválím a na stole v práci mám propadační materiál, který neváhám za jakýchkoliv
okolností šířit, ale opravdu jsem zklamaná a bez jakékoliv chuti dále pokračovat v nějáké snaze něco organizovat...
Ale dobrá tedy, budu ráda, když se sejdeme 7. 1. 2012 v 16:00 hodin v našem kostele Povýšení sv. Kříže a vychutnáme si pohodu Vánoc.
Rozhodně se nechci tímto někoho dotknout, ale cítila jsem potřebu se s Vámi podělit o mé pocity, protože se možná též ptáte na to samé jako já....
Nezbývá než dodat, že je to asi jen o kreativnosti a nových nápadech... Proto (ne)směle do toho!
S přáním pěkného dne Michaela Nováková

První boje vypukly 5. prosince roku 1981. Tak
jako ve všech válkách, ani zde se pravidla, krom
těch základních, mnoho nedodržovala. Každá ze
zúčastněných stran pilovala své soukromé strategie, postupy ve fázích útočných, ale i obranných.
A co víc, tyto manévry se započaly přesouvat i do
zákulisních spekulací, mimo hlavní pole. Jako nejúčinnější se jevilo ponechat svého největšího soka
ostatním bojovníkům, kteří ho v drobných šarvátkách dokonale vyčerpali. To navíc skýtalo bohatý
prostor pro výběr těch správných doušků k jeho posílení.
Však ony pravé řeže probíhaly nekompromisně a nikdo nedaroval píď území
zadarmo. Pěšáci byli neustále vystaveni palbě střelců, přikrčených za hřívou
koní. Bez úkrytu, s omezeným pohybem, srdnatě hledající prostor k průniku
nepřátelskou linií. Středem či po křídlech, vždy jsou v první řadě, často obětováni za výhodnější pozici.
Jízda, je-li v rukou šikovného krále, dokáže mnohdy zvrátit i nepříznivý vývoj
na bitevním poli. Její nepředvídatelnost a často i soupeřovo podcenění této silné
zbraně, to jsou hlavní výhody koní.
Na druhou stranu respekt vzbuzující věže mnohdy nedostanou ani prostor ukázat se v plné síle. Jejich neohrabanost nedává vyniknout jejich palebné síle jinde
než na rovných, přehledných pláních. Jejich obětavost a často slepá ochrana krále
z nich dělají často statisty. Většinou rozhodují až v závěru bitvy. Tam dokáží být
velmi nebezpečné.
Paradoxně bývají tyto válečné mašinérie řízeny a koordinovány 1. dámou pana
krále. Že je to divné? Ani ne. Dáma si vždy myslí, že nad ni není, a má v rukou
všechny nejsilnější zbraně. Pánové, ruku na srdce. Nejenže je to pravda, ale kdo
jiný by dokázal na těch 64 polích udělat pořádek?
Dámský gambit, Sicilská obrana, to jsou asi jediné odbornosti, které si dovedu
vybavit při setkáních nad šachovnicí. Co znamenají, nevím. Zcela jistě se však
znovu zúčastním bojů o krále šachového turnaje, založeného a po třicet let opečovávaného několika skromnými kamarády. Pozdní podzim byl po dlouhá léta
zpestřován těmito setkáními, sveřepostí, ambicemi, ať již uspokojenými či nikoliv. Přece jen byly tyto boje ojedinělé, a zcela výjimečné. No řekněte. Kde by
vítěze oslavovali všichni účastníci bitvy, a to nejednou až do ranních hodin?
Letošní, 31. setkání proběhlo v Pohostinství U Peňáka. Kde se bude válčit příště, nikdo neví. Doufám jen, že budeme poslední listopadový víkend pokračovat
s plným nasazením a v plné zbroji i v příštích letech. Za to Vám, Jardo, Mílo,
Angrešte, Smajku ... děkuji.
Michal

KOSTELÍČKOVÁNÍ
Všimli jste si toho? Již několik let funguje v našich krajích krásný fenomén. Dává nám na chvíli zapomenout každodenních starostí
a shonu, poskytne duševní útěchu, pohladí. Všem, kteří se nám o milé zpestření života starají, patří můj velký vděk.
Dovoluji si Vám představit osud jednoho kostelíčka, který mi přirostl nadmíru k srdci, neb jsem v jeho těsné blízkosti vyrůstal a vůně jeho
trámoví mi zůstala navěky vryta v mé mysli.
Příspěvek poskytla paní starostka obce Holovousy, za což jí velmi děkuji. Bez ní by se v Chodovickém kostelíčku nekonaly čtyři adventní
koncerty, besídka mateřské a základní školy a štědrovečerní půlnoční mše. Děkuji.
Kostel sv. Bartoloměje v Chodovicích
S obnovou kostela jsme začali v roce 2000. A to především obec s podporou občanského sdružení. Kostel byl několik let uzavřen a z důvodu havarijního stavu nebyl zpřístupněn veřejnosti. Jeho statika byla velmi narušena a byl nutný rychlý zásah. Vlastník kostela, římskokatolická farnost, nedisponoval prostředky na obnovu našeho kostela a kostel neměl být zařazen mezi priority obnovy svého majetku. Nebylo
jiné cesty, než abychom hledali cestu k jeho záchraně sami. Zachování dominanty obce bylo pro nás velmi důležité. Cesta k obnově kostela
nebyla snadná, ale svého rozhodnutí nelitujeme, naopak.
Dnes jsme již téměř u cíle. Obnova kostela přesáhla 10 mil. Kč. Podařilo se nám postupně od roku 2001 získat dotace ministerstva kultury,
ministerstva pro místní rozvoj, okresního úřadu, krajského úřadu, nadace OSF, přispělo sousední město, majitelé zámku, přes 200 tis.
poskytla Římskokatolická farnost Chodovice (jednalo se o výtěžek z prodeje pozemku obci, který v plné výši poskytla na obnovu kostela),
přes 200 tis.Kč byl výtěžek z darů občanů, obec do obnovy kostela postupně investovala celkem 1,5 mil. Kč. Finanční podpora doputovala
i z Itálie, kde naše rodačka Olga Ferrari uspořádala sbírku na kostel.
Podařila se nám nejen stavební obnova kostela, ale i restaurování oltáře s kazatelnou, výmalby, restaurování varhan. Osadili jsme nové
hodiny, rozezněli zvony. Kostel jsme vybavili židlemi, lustry, osvětlovací technikou, teplozářiči. V letošním roce byla dokončena i úprava
prostranství kolem kostela, restaurována ohradní zeď, brána, oplocení. Kostel máme nasvícen.
Od roku 2004 je kostel, na základě darovací smlouvy s věcným břemenem pro konání bohoslužeb, v majetku naší obce. Kostel není využíván pouze k bohoslužbám, pořádáme zde koncerty, výstavy, besídky naší školy, slavnosti. Kostel se stal opět součástí života v naší obci.
Když se vracíme z cest, zdálky vidíme zářit náš kostel a víme, že tady už jsme doma.
Martina Berdychová, starostka obce Holovousy
Tato obec proinvestovala ve své novodobé historii bezmála 100 milionů korun. Vodovod, kanalizace, plyn, elektřina i dokonale upravená
veřejná prostranství s návsemi a rybníky jsou samozřejmostí. Na provoz školy je v celkovém rozpočtu obce 4 274 tis. vyčleněno každoročně 600 tis.Kč. Počet obyvatel 515.
Neřešme malichernosti, nevyvolávejme zbytečné spory. Neříkejme, že jsou na tom některé obce hůř než ta naše. Mějme své vzory.
Stav účtu na sbírce na opravu kostela Povýšení svatého Kříže v Adršpachu byl ke dni 30. 11. 2011 3 780 Kč. Děkuji všem, kteří přispěli,
a věřím, že rozšíření sbírky napomůže i předvánoční a tříkrálový koncert. Přijďte si poslechnout krásné koledy a třeba si podat ruku se
svým blízkým. Příjemné svátky.
Michal Kozár, místostarosta obce Adršpach
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TJ JISKRA ADRŠPACH
Výčet soutěží, kterých se sportovci v měsíci září a říjnu účastnili:
Přespolní běh v Mezilesí dne 18. 9. 2011:
Zháněl Šimon – předškolní žáci – obsadil 2. místo ze 17 závodníků
Konečný David – mladší žáci – 2. místo
Chalupová Lucie – dorostenky – 1. místo
Cohla Tomáš – mladší dorostenci – 1. místo
Účast dalších soutěžících: Müller Patrik, Šnajdrová Nikolka,
Novotná Michaela, Vajsar Dominik,.
Na závěr soutěže pozval pan Zháněl všechny sportovce do Pizzerie
v Hronově na občerstvení. Tímto mu děkujeme za poskytnuté občerstvení.

ROZPIS SPORTOVNÍCH
AKCÍ V HALE TJ
o vánočních prázdninách 2011

25. 12. NEDĚLE
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
začátek: DĚTI - 9.30 hodin
MUŽI - 13.00 hodin
ŽENY, VETERÁNI - 16.00 hodin
27. 12. ÚTERÝ
VOLEJBAL - smíšená družstva
začátek: 13.30 hodin
29. 12. ČTVRTEK
NOHEJBAL
začátek: 13.00 hodin
30. 12. PÁTEK
TROJBOJ - smíšená družstva
VOLEJBAL, ST. TENIS, KOŠÍKOVÁ
začátek: 13.00 hodin
OÚ Adršpach a TJ Adršpach
SRDEČNĚ ZVOU VŠECHNY OBČANY

Cohla Tomáš – mladší dorost – 2. místo
Chalupová Lucie – dorostenky – 1. místo
Balínová Jitka – ženy A – 1. místo
Smělá Hana – ženy B – 1. místo
Matulová Květa – ženy D – 1. místo
Zahrádko Miloš – muži A – 2. místo
Dimter Tomáš – muži B – 1. místo
Děkujeme všem sportovcům, kteří reprezentovali naši TJ
a Obec Adršpach – Balínová

CO POPŘÁT JISKŘE
DO ROKU 2012?

Víceboj zdatnosti v Náchodě dne 24. 9. 2011:
Soutěžilo se v těchto disciplínách:
běh, skok daleký, hod granátem, šplh a plavání
Šnajdr Karel – mladší dorostenci – 1. místo
Cohla Tomáš – mladší dorostenci – 2. místo
Chalupová Lucie – dorostenky – 1. místo
Jadrníček Pavel ml. – muži A – 2. místo
Hataš Josef – muži C – 3. místo

Aby se jí podařilo znovu zaplnit tenisové kurty
dětmi, aby se na hřiště pro malou kopanou
nevešly všechny děti, které chtějí hrát,
aby děti ve sportovním areálu našly opět druhý
domov a aby ve svých řadách našla lidi,
kteří pro to chtějí něco udělat.
Aby to na „hřišti“ vypadalo jako dříve.
(všeobecné přání adršpašské veřejnosti)

Plavání v krytém bazénu v Náchodě dne 6. 10. 2011
Chalupníková Michaela – starší žactvo – 3. místo
Šnajdr Karel – mladší dorost – 1. místo
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Věci Obecní

Aktuality
Stalo se...

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Léto už je dávno pryč, podzim pomalu končí, ale ve školce se nezahálelo. Během letních prázdnin se naše školka zkrášlila, máme nové
linoleum v celém přízemí a moc hezky a vesele vymalované první
patro. Školní rok jsme zahájili s počtem 28 dětí. První akcí, která se
v září konala, byla návštěva zubní hygienistky, která nám ukázala spolu s maňáskem dráčkem, jak se mají správně zoubky čistit a co zoubkům prospívá a naopak. Další slunečné dny jsme využili k výletu na
farmu do Janovic, kde nás čekala projížďka na koni. Cestu tam i zpět
jsme absolvovali autobusem, a kromě jízdy na koni nechyběla ani procházka krásnou podzimní přírodou. V říjnu za námi do školky přijel
kouzelník Waldini a předvedl nám svoje kouzelnické vystoupení, při
kterém mu děti pomáhaly. Také jsme se fotografovali s vánočními motivy, a to hned dvakrát. Ekologickým programem ,,Já a kamarádi“ jsme
zahájili ekologický cyklus programů, který nás bude doprovázet celý
školní rok. Další podzimní aktivitou byl výlet na zámek do Choltic
u Přelouče, kde jsme si prohlédli pohádkovou expozici Světa vodníků
a loutek černého divadla a pohádkové představení Černého divadla
Foto je z výletu na zámek v Cholticích u Přelouče
a prošli se zámeckým parkem. Při dalším, v pořadí druhým ekologickým programem jsme proletěli téměř celý svět a dozvěděli se spoustu nového o životě našich sousedů. Podzimní čas se nám přehoupl
v čas předvánoční - adventní. V tomto období máme i my ve školce plné ruce práce. Vrcholí pilování vánočního vystoupení. Letos nás čeká
vystoupení pro seniory a pak pro rodiče a další hosty. Taky se moc těšíme na ,,Ježíška“, snad nám splní nějaké to přání. A než ten Štědrý
den nastane, rádi bychom všem popřáli, aby byl co nejkrásnější, plný klidu a pohody. Do příštího roku přejeme zdraví, štěstí a úspěchy
v osobním i v pracovním životě.

I. Ptáčková

ČERTOHRÁTKY VE SKALÁCH

NAŠE ÚČAST NA VÁNOČNÍ
VÝSTAVĚ V POLSKU

V letošním roce se konal už 4. ročník předvánoční akce pod názvem Čertohrátky v Adršpašských skalách. Soutěžících dětí bylo
200, z celkového počtu asi 450 návštěvníků.
Ve skalách bylo pět stanovišť, na kterých děti měly možnost předvést své dovednosti. Každý malý účastník při vstupu do skal obdržel kartičku a za splněný úkol dostal razítko, od čerta a Mikuláše
také sladkou odměnu. Na prohlídkovém okruhu bylo umístěno
několik stromečků, které si mohli návštěvníci během cesty vánočně ozdobit. Na tento den se otevřela nová pokladna, vstup do skal
U pískovny, který bude oficiálně v provozu až příští rok v dubnu.
Tudy se také po skončení akce vycházelo a děti si v informačním
centru vyzvedly medaili. V prostoru před vstupem bylo pro návštěvníky připraveno malé občerstvení v podobě opékání buřtů
a teplého čaje. Kdo měl zájem, mohl se projet na koni.
Závěrem by se dalo říci, že se celá akce vydařila, počasí nám přálo
(nepršelo) a návštěvnost byla proti minulému roku téměř dvojnásobná. Pokud se vám u nás líbilo, tak vás srdečně zveme na další
akce a doufáme, že jich třeba časem bude přibývat :-).
Zvláštní poděkování patří panu Ludvíku Jánskému (st.), který jako
každoročně i letos přinesl ovoce pro naše malé návštěvníky.
Děkujeme také panu K. Krecbachovi (Hucul Ranch Adršpach),
který umožnil dětem projížďku na koních.
Beata Radoňová, TIC Adršpach

MIKULÁŠ A SENIOŘI
V ADRŠPACHU

Z ADRŠPACHU DO PRAHY
Vzpomínáte?
V říjnu jsme se mohli na vývěsce
obecního úřadu dočíst: NAŠEL SE
PES.
To mě zaujalo, protože nevím, jak se
může pes jen tak najít. To se jde na
psy jako na houby, a buď se nějaký
najde, nebo ne? Tak to není. To musí
napřed nějaký bezcitný páníček nějakého pejska někde odložit a on se
pak chudáček toulá, a když už má
hlad, nebo je mu zima, tak se ukáže
lidem a k někomu se přitulí. Takže
on se vlastně nenašel, ale přišel k
nám, aby si ho někdo všiml, ošetřil ho, pohladil a nakrmil. A měl velké štěstí. Přikulhal do parku,
kde potkal správné holky Míšu, Klárku, Markétu a Terku, které jsou
vždycky v pravý čas na správném místě. A protože to jsou holky, které mají zvířátka rády, nezahnaly ho, hned se ho ujaly a začaly jednat.
Netrvalo dlouho a šťastný rotvajler našel útulek v areálu Technických služeb, kde se o něj dobře postarali. Na obecním úřadě vyrobili
a vyvěsili letáky s fotkou, rozeslali je mailem kam mohli a čekalo se,
jestli se někdo ozve. Neozval. A co bylo dál?
Náš bafan, jak mu na obci říkají, měl štěstí i nadále. Protože se o něj
nikdo nepřihlásil, prostřednictvím paní Hlinákové z D. Adršpachu,
která chová rotvajlery, našel nového páníčka. A ne tak ledajakého.
Odvezl si ho MUDr. Vondruška z Prahy. A protože v Praze je blaze,
věříme, že se „náš bafan“ bude mít dobře a že se někdy přijede do
Adršpachu podívat. Hodně štěstí, Pražáku!
Je třeba poděkovat všem, kteří se na tomto malém příběhu, vedoucímu k záchraně pejska, podíleli.
-ja-

Jako každý rok
i letos se sešli na
pozvání Obecního
úřadu adršpašští
senioři v jídelně
firmy Continental,
aby spolu oslavili
blížící se vánoční
svátky.
Koledovat jim přišly děti
z mateřské školy s roztomilým, vánočně laděným programem
a dívčí taneční skupina Správné holky ze Základní školy z Teplic
nad Metují.
Paní starostka všem popřála šťastné Vánoce a obešla s pohárem vína
dokonce celý sál, aby si s každým přiťukla na štěstí a zdraví a na shledání v roce příštím. Poblahopřála i přítomné nejstarší občance obce
paní Gertrudě Streubelové k 90. narozeninám.
Pak svatý Mikuláš rozdal dárky. K dárkům od obce dostal každý z 64
přítomných seniorů i malovaný papírový zvoneček od dětí a zaměstnanců mateřské školy.
Po dobré večeři zahrála a zazpívala harmonikářka. Následoval tradiční večírek s bohatým občerstvením.
Chválíme, že obec udržuje celoročně kontakt se seniory, chválíme, že
díky naší mateřské škole jsou už i ty nejmenší děti vedeny k tomu,
že babičky a dědečky máme pozdravit a ne házet po nich kamením.
Šťastná to obec, řekla by babička od Boženy Němcové.
-ja-

MIKULÁŠ
A DĚTI

TATRA TEAM

V neděli dne 11. 12. 2011 jsem se společně s naší paní starostkou
zúčastnila vánoční výstavy, na kterou jsme byly pozvány panem
starostou z Radkówa. Byla to první předvánoční akce, která se konala ve Świdnicy Średniej v prostoru sportovní haly. Vše se uskutečnilo v rámci projektu. Naše účast na výstavě potvrdila zájem
o podepsání dohody o vzájemné spolupráci s městem Radków.
V místě se sešli zástupci různých měst a obcí z Čech a Polska, kteří
měli za úkol přiblížit návštěvníkům vánoční zvyklosti různých oblastí. V hale byly připraveny stoly a naším úkolem bylo vánočně je
nazdobit, tak jak jsme zvyklí z našich domovů.
Co se týče samotné akce, tak jsme se shodli na tom, že byla velmi
vydařená a po celou dobu konání panovala skvělá nálada. Velký
podíl na tom měl i náš výborný vánoční punč a domácí vaječný
koňak, který jsme přivezli s sebou na ochutnání :-).
Tyto úžasné a řekla bych národní produkty pro nás vytvořila paní
Kateřina Frömmelová z TS Adršpach, protože jsme se všichni kolektivně po předchozích ochutnávkách usnesli na tom, že její punč
je prostě nejlepší. Potvrdili to i sami návštěvníci. Doufáme, že se
podaří podobné akce uskutečnit i u nás v Adršpachu.
Beata Radoňová, TIC Adršpach
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Dne 3. 12. se uskutečnilo v Restauraci
U Špalku setkání
dětí s čertem, andělem a Mikulášem.
Děti strávily odpoledne výrobou obrázků s čertovskou
tematikou, výrobou
vánočních svícnů a přáníček, skládáním puzzlí nebo vytvářením
zvířátek z balónků. Zazpívaly si s Dádou a vyzkoušely si karaoke.
Celé odpoledne vládla výborná nálada a nezkazila ji ani návštěva
čerta v doprovodu anděla a Mikuláše.Všechny děti svorně tvrdily,
že jsou nejhodnější, a tak čert neměl žádnou práci. Akce byla zakončena bohatou nadílkou. Děkujeme tímto Technickým službám
a Obecnímu úřadu za finanční podporu.

28. října proběhla 2. beseda Svoboda Tatra teamu. Fandové motosportu si vyslechli zajímavé vyprávění o stavbách závodních strojů,
o účasti na světových soutěžích (Rusko aj.). Děkuji Všem za účast
a těšíme se na další setkání.
Restaurace U Špalku

Nevoránkovi

ZA ADRŠPACH KRÁSNĚJŠÍ
„Nový kabát“ tohoto domu na
frekventovaném
místě v obci si
rozhodně zaslouží
místo v naší rubrice Za Adršpach
krásnější.

CHVÁLÍME
V restauraci Penzionu U Bicanů uspořádali
první prosincový víkend VEPŘOVÉ HODY.
Na jídelním lístku bylo dost pochoutek, aby
uspokojily mlsný jazyk každého milovníka
zabijaček. Všechno, co jsme ochutnali, bylo i chuťově velmi dobré,
říkali spokojení hosté restaurace.
-ja-

-ja-

9

