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PŘEDSTAVUJEME ŘEDITELKU ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
V ADRŠPACHU
Vážení rodiče, milé děti.
V novém školním roce se spolu budeme setkávat v mateřské škole a věřím, že později v letech
následujících i ve Vaší krásné škole základní. Začínám ve Vaší obci svůj první ředitelský rok, a tak
bych Vám ráda nastínila své vize a představy o působení v této funkci.

Inzerce

MOJÍ SNAHOU BUDE PŘEDEVŠÍM:
■ budovat školu a školku rodinného typu
otevřenou i aktivitám rodičů
■ usilovat o to, aby se děti ve školním prostředí
cítily bezpečně a přijímaly nové poznatky
s nadšením
■ poskytnout dostatečný prostor pro zkoumání a zkoušení si nových věcí, rozvíjet tak
dětskou fantazii a vést je přirozenou cestou
k tvořivému myšlení
■ naučit děti pečovat o své okolí a prohlubovat
zájem o životní prostředí
■ nalézt společně s dětmi a rodiči vhodná
témata pro mimoškolní aktivity

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

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.
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TJ Jiskra Adršpach pořádala na konci školního roku dne 29. 6. 2013 na
hřišti v Horním Adršpachu v odpoledních hodinách „Sportovní odpoledne“.
Soutěžilo se ve střelbě ze vzduchovky - pro malé do balónku, pro velké
na terč.
Další sportovní zápolení proběhlo
v člunkovém běhu, minigolfu, procházení určité vzdálenosti na chůdách nebo kopu na bránu.
Závěrečná disciplína se konala v hale
TJ, kde místní horolezci mají postavenou lezeckou stěnu. Některé děti
měly možnost si poprvé vylézt lezeckou stěnu a o adrenalinovou atrakci
bylo postaráno.
Po ukončení soutěží proběhlo vyhodnocení sportovních výkonů a tři
nejlepší sportovci obdrželi malé odměny.
Celou akci moderoval a hudební produkci zajistil pan Vladislav Dufka.
Vedoucí mladých hasičů Jenda Vala
za účasti hasičů - dorostenců předvedli ukázku s hasičskou cisternou - stříkání na cíl za přítomnosti
nejmenších uniformovaných hasičů.
Proběhlo tradiční opékání párků
a diskotéka pro děti, která končila
v 19 hodin.

Velké poděkování patří všem organizátorům, hasičům, dále obecnímu úřadu za poskytnuté občerstvení pro děti a Ivanu Müllerovi za
makrely na grilu.
Hana Balínová
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Věřím, že společně zažijeme mnoho dobrodružství, na které budou děti dlouho s úsměvem vzpomínat.
Vždyť přeci: „Všechno, co opravdu potřebuji
znát, jsem se naučil v mateřské školce“.
(Robert Fulghum).
Věřím, že si tento rok užijeme plnými doušky!
Mgr. Karolína Gottsteinová

Veřejné schůze

Věci Obecní

VYBRÁNO Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
ADRŠPACH č. 29/2013 a č. 30/2013
Zasedání ze dne 25. 6. 2013
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Zastupitelstvo schvaluje žádost O.s.
Á-dráček o finanční příspěvek ve výši
7 500 Kč včetně DPH na pořádání příměstského kempu pro 20 dětí, 4 vychovatele v období uzavření MŠ v Adršpachu a v Teplicích nad Metují.
Zastupitelstvo schvaluje Komise na
otevírání a hodnocení došlých nabídek
na akci: „ČOV a splašková kanalizace
Dolní Adršpach a Rekonstrukce ČOV
a splašková kanalizace Horní Adršpach“
předseda: Dana Cahová, místopředseda: Michal Kozár, členové: Tomáš Koníř,
Jiří Hýbl, Jiří Slánský, náhradníci: Lukáš
Jánský, Jaroslav Šrámek, Martin Kalmus
dne 8. 7. 2013 od 14.00 hodin.
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 35/2 v k.ú. Dolní
Adršpach. Zaměření si provede žadatel
PF na své náklady. Na zbylé části pozemku p.č. 35/2 v k.ú. Dolní Adršpach
bude vybudováno parkoviště pro základní školu.
Zastupitelstvo schvaluje výměnu oken
za cenu 44 587 Kč včetně DPH v bytě JT
v čp. 141 v Horním Adršpachu.
Zastupitelstvo schvaluje Mgr. Karolínu
Gottsteinovou do funkce ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Adršpach
od 1. 9. 2013.
Zastupitelstvo bere na vědomí zaslání písemné informace na Krajský úřad
Královéhradeckého kraje o vyslání SDH
Adršpach do Středočeského kraje i s humanitární pomocí za celkem 60 000 Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí zakoupení herních prvků. DSO Broumovsko
si podal hromadně za všechny členské
obce žádost o dotaci na MAS Broumovsko + s finanční spoluúčastí obcí.
Zastupitelstvo bere na vědomí přidělení dotace na nutné opravy zámku v Dolním Adršpachu.
Zastupitelstvo bere na vědomí přidělení dotace na veřejnou zeleň.

Zasedání ze dne 30. 7. 2013
Zastupitelstvo schvaluje vypracování
průkazu energetické náročnosti na objekty ve vlastnictví obce Adršpach do
výše 40 000 Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo schvaluje firmu REALSTAV MB spol. s.r.o., Mladá Boleslav
na zajištění technického dozoru investora TDI a koordinátora stavby BOZP
na „ČOV a splašková kanalizace Dolní
Adršpach a Rekonstrukce ČOV a splašková kanalizace Horní Adršpach“
Zastupitelstvo schvaluje přípravu expozice na zámku v roce 2014.
Zastupitelstvo schvaluje
nájemní
smlouvy se Statním pozemkovým úřadem na pronájem pozemků - čísla smluv

č. 38/N12/13 - na „Chodník z Horního
do Dolního Adršpachu“,
č. 7 N13/13 – „Rekonstrukce MK Zahrádky“ – trvalý zábor,
č. 8 N13/13 - „Rekonstrukce MK Zahrádky, Křižovatka Urnový hřbitov –
k Divišům“ – dočasný zábor.
Zastupitelstvu schvaluje – pana Ing
Vláška na administraci výběrového řízení - „Regenerace zeleně ve vybraných
lokalitách v obci Adršpach“ za cenu 35
000 Kč včetně DPH
Zastupitelstvo schvaluje paní Eliášovou
na vedení celého projektu – „Regenerace zeleně ve vybraných lokalitách v obci
Adršpach“ za cenu 47 000 Kč včetně
DPH.
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis
Kontrolního výboru z provedené kontroly stánků v Dolním Adršpachu ze dne
3. 7. 2013 a 25. 7. 2013.
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o schůzce dne 30. 8. 2013 od 17 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu
s projektantem „ČOV a splaškové kanalizace Dolní Adršpach a Rekonstrukce
ČOV a splaškové kanalizace Horní Adršpach“.
USNESENÍ V PLNÉM ZNĚNÍ JSOU
K NAHLÉDNUTÍ NA INT. STRÁNKÁCH OBCE, NA VÝVĚSKÁCH A NA
OBECNÍM ÚŘADU

JAK JE TO
S KANALIZACÍ?
Proces, který trvá již několik let, se blíží ke
své nejsložitější fázi, kterou je vlastní realizace stavby. Ta se totiž dotkne každého
obyvatele naší vesnice. Do ledna 2014 by
měl být znám zhotovitel, který bude celé
dílo realizovat. Je to poslední výběrové
řízení, které nás čeká, pak už jen podpis
smlouvy s Fondem národního majetku
a můžeme kopat. Díky značnému objemu
prací a krátké lhůtě pro dokončení stavby
(jaro 2015), bude nejen zhotovitel se svými zaměstnanci, ale my všichni vystaveni
řadě nepříjemných a omezujících vlivů.
Dne 30. 8. 2013 proběhla na OÚ schůzka
s vlastníky nemovitostí, kterých se připojení bezprostředně dotýká. Zástupce
projektanta seznámil přítomné s řešením připojení všech stávajících objektů
na hlavní kanalizační řád a upozornil na
náročnost celé investiční akce. Požádal
všechny obyvatele o spolupráci, trpělivost a shovívavost při realizaci díla.
K této žádosti se přikláníme i my,
a o dalších krocích Vás budeme informovat v příštím vydání zpravodaje.
Za OÚ Michal Kozár
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ZÁMEK ADRŠPACH
Na minulé schůzi
schválilo zastupitelstvo přípravu
expozic v objektu budovy. Jejím
cílem je zprovoznění přízemí
objektu ke komerčnímu využití. Základ bude tvořit infocentrum,
horolezecké muzeum zaměřené úzce
na historii lezení v Adršpašsko-Teplických skalách a občerstvení. Dále
jednáme o částečném využití 1. patra na expozici vysokohorského lezení s možností prezentace fotografií
jednotlivých autorů.
Do celkového kontextu využití budovy ( podpora a zpestření turistické
nabídky) budou spadat i venkovní
aktivity v podobě zámeckých dnů,
ochutnávek, kulturních i vzdělávacích akcí, muzicírování, jarmarků,
výstav atp.
Jsme si plně vědomi, že má-li být
projekt ekonomicky udržitelný, musíme oslovit a zaujmout nejen odborníky (rozuměj lidi s lanem), ale
i širokou laickou veřejnost navštěvující Adršpach. Dále jsme si vědomi, že nás čeká spousta práce. Dne
14. 9. 2013 přijede na brigádu cca 15
osob ze Svazu klubů mládeže, kteří nám již v loňském roce pomohli
s vysekáním „ z růží“.

BRIGÁDA 21. 9. a 28. 9. 2013

je určena všem, kteří chtějí přiložit
ruku k dílu. Začíná v 8 hodin ráno
a budeme pracovat venku na zahradě (motorová pila, křovinořez, hrábě, motyka…), i uvnitř objektu na
přípravě odborných stavebních prací
a hrubém úklidu. ( kladivo, majzlík,
lopata, koště…). Rozhodne hlavně
počasí, ale přijďte i v dešti. Nářadí
seženu. Zajistím i pití a něco ke svačině. Můžeme si i popovídat o tom,
co byste chtěli vědět či připomínkovat něco z obecních záležitostí.
Budete-li mít konkrétní dotaz, zde
je můj mobil: 728 123 200.
1. květen 2014 je termín otevření zámku pro veřejnost. Věřím, že
i částečné využití celého objektu přispěje k jeho postupnému začlenění
do turistických akvizic naší vesnice
a napomůže k záchraně významné
dominanty a kulturní památky.
Děkuji za spolupráci. Michal Kozár

OZNÁMENÍ
Obec Adršpach přidala na kabelovou
televizi další program a to Déčko, program pro děti !

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
v pondělí 30. 9. 2013
1. POPELÁŘSKÉ AUTO BUDE SBÍRAT
Odpad, který se nevejde do popelnice - staré matrace, starý nábytek, koberce , atd, Ostatní odpad musí být v pytlích, krabicích nebo svázaný tak, aby jej
obsluha vozu mohla naložit - drobný odpad volně pohozený na zemi nebude
posádka vozu sbírat.
2. AVIA BUDE SBÍRAT
Papír – noviny a časopisy dohromady pevně svázané, kartonový papír zvlášť
pevně svázaný
Pneumatiky z osobních vozidel - včetně disků.
Železo (drobné části v sudech, kbelících atd).
Noviny, časopisy a kartonový papír chraňte před případným deštěm.
ODPAD PŘIPRAVTE U SBĚRNÝCH NÁDOB V 7.00 HODIN.
Neodvezeme lednice, televize, elektrozařízení a nebezpečné odpady.
Svoz těchto odpadů se uskuteční ve Vaši obci dne 10. 10. 2013.

POVODEŇ 2013
jak jsme vás informovali v minulém čísle
zpravodaje, naše jednotka dobrovolných
hasičů pomáhala při odstraňování povodňových škod.
Z obce Lety a Černošice jim přišlo poděkování.
Vážená paní starostko,
Vážený pane starosto,
děkujeme Vám velice za zaslání technické a humanitární pomoci naší obci Lety.
Chtěla bych velmi vyzdvihnout a pochválit práci a obětavé nasazení Vaší jednotky
sboru dobrovolných hasičů, kteří se podíleli na likvidaci povodňových škod, jež
napáchala rozvodněná Berounka a potok
Kejná v červnu letošního roku.
Ještě jednou vyjadřuji za naši obec velké
DÍKY a zasíláme Vám a Vašim hasičům
mnoho pozdravů!
S úctou Ing. Barbora Tesařová
Starostka obce Lety

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
vytříděného z komunálního odpadu
ve čtvrtek 10. 10. 2013
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,mikrovlné trouby, mobily, rádia,
vysavače, žehličky apod.)
NEBEZPEČNÉ ODPADY ZE STAVEBNICTVÍ (ETERNIT APOD.) DO TOHOTO SVOZU NEPATŘÍ.
SVOZOVÁ TRASA PRO SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU:

ČTVRTEK 10. 10. 2013
Adršpach

u bývalých kasáren
u zastávky ČSAD
u bývalé základní školy
u bývalého obecního úřadu

15.30 - 15.40
15.45 - 15.55
16.00 – 16.10
16.15 – 16.25

TECHNICKÉ SLUŽBY
Usnesení z Valné hromady
TS Adršpach dne 18. 6. 2013
VH TSA schvaluje:
2.1 Program
2.2 Roční účetní závěrku roku 2012
dle předložených dokladů:
Účetní závěrka k 31. 12. 2012,
Výkaz zisku a ztrát za rok 2012,
Ekonomické hodnocení HV 2012.
Valná hromada rozhodla, že zisk 518
525,92 Kč bude převeden na účet
nerozdělěného zisku minulých let.
2.3 Úhradu části dlouhodobého závazku Obci Adršpach z pronájmu ve
výši 515 541,54 Kč
2.4 Zřízení pozice – vedoucí turistického
ruchu k 1. 1. 2014
VH TSA neschvaluje:
3.1 Zrušení pozice – správce skal v TSA
k 31. 12. 2013
3.2 VH TSA pověřuje: prokuristu, jednatele a zástupce vlastníka k úpravě
kompetencí v TS tak, aby bylo možno

nejdéle v září přijmout konkrétní
usnesení, vedoucí k plynulé změně
bez organizačních nedostatků.
3.3 VH TSA pověřuje: prokuristu a jednatele k zjištění stavu věci ohledně
výstavby ČOV v Dolním Adršpachu
a přijetí nutných opatření po dohodě
s vedením obce k zajištění plynulého
provozu TS během výstavby.
TSA bere na vědomí:
4.1 Výkaz hospodaření za květen 2013
4.2 Výkaz návštěvnosti za květen 2013
4.3 Výkaz využití mechanizace za květen
2013
4.4 Informace o stavu finančních prostředků na účtech k 31. 5. 2013
4.5 Příští schůze VH se bude konat
v září 2013
Jednatel: Balínová Anna
Starostka: Cahová Dana

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych velice poděkovat naší
p. starostce za gratulaci a milý dárek
k 70. narozeninám. Velice oceňuji její
milý přístup ke všem občanům naší
obce a můžeme být právem pyšni
na to, že ji máme.
Zároveň bych poděkovala všem, kteří
se podíleli na oslavě mých narozenin.
O vše se postarala rodina, hlavně
dcera Irena s manželem. Sama bych
to nezvládla.
Velké díky patří manželům Müllerovým (Aleně a Lukášovi) a paní Zdeně Čonkové. Bez nich by se oslava
tak nevydařila a nebyla tak veselá.
Marie Kačkovská, H. Adršpach
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Sport

Zajímavosti

Tenisový oddíl TJ
Jiskra uspořádal
27. 7. 2013 tenisový turnaj dvojic
o pohár Starostové
a Starosty.
Do čtvrtého ročníku tohoto otevřeného turnaje se přihlásilo
12 dvojic hráčů z Adršpachu, Pece pod
Sněžkou, Broumova, Svatoňovic, Mladé
Boleslavi, Nymburka a Kostomlat n/Labem. Přes úmorné vedro se turnaj dohrál
až do posledního zápasu, až každá dvojice
získala příslušné umístění. Do finále turnaje se probojovali bratři Tůmové z Kosto-

mlat n/Labem a dvojice Jánský - Porubský
z Adršpachu a Pece pod Sněžkou. Zvítězili
bratři Tůmové.
Překvapením byla malá účast borců
z Adršpachu.
Děkuji za pozvání organizátorovi turnaje Ludvíku Jánskému, za hladký průběh
turnaje vrchnímu rozhodčímu V. Jadrníčkovi a L. Jánskému ml. za vynikající
občerstvení. Děkuji i všem soupeřům za
korektní přístup k celému turnaji.
František Dítě, Nymburk
(jediná kompletní dvojice z Adršpachu
- bratři Martin a Pavel Jadrníčkovi
- obsadili páté místo).

Vítězní bratři Tůmové a poražení finalisté Porubský/Jánský

LANČMÍT CUP 2013
Na konci prázdnin proběhl ve dnech 30.
a 31. 8. dnes už skoro legendární tenisový
turnaj horolezců. Na tenisových kurtech
TJ Jiskry Horní Adršpach se opět sešla
známá společnost lezců nejen z Ostravska, ale i z místních skal, aby už po deváté za sebou změřili svou obratnost se
žlutým míčkem.
V pátek odpoledne se sešlo deset startujících, slavnostním přípitkem z rukou Ludvy Jánského byl turnaj zahájen losováním,
do pozdního večera se hrály dvouhry systémem na devět vítězných her. Od sobotního rána pak turnaj pokračoval s malinkou podporou deště až do finálových bojů
o první až šesté místo.
Z deseti účastníků
si prvenství opět vybojoval Zelí starší,
druhý skončil Zelí
mladší - jádro, třetí
XXX. (v překladu
to znamená Martin Jadrníček, Pavel
Jadrníček a Honza
Juhasz). Na čtvrtém
místě skončil Pavel

Žofka, na pátém Pavel Řehák a na šestém
Jirka Šrámek, všichni tři z ostravské lezecké enklávy. Další místa už nejsou důležitá,
hlavní je, že si všichni zasportovali, udělali
si žízeň na sobotní večerní
posezení u Tošovských (Dr.
Hausmann tentokrát turnaj
nehrál, ale zahrát na klavír
nám přijel – velké díky)
a příjemně si užili sportovně společenskou akci. Na
závěr jsme všichni společně
uctili minutou ticha všechny naše lezecké kamarády,
kteří už nejsou mezi námi,
ale pořád je máme v našich
myslích. Díky za vše, paříme i za Vás.
Velké díky taky patří sponzorům turnaje, firmám
Hudy Sport, Ádr Team
Pete Blahna, Blue Fly, Saltic, Rock Art,
bratři Pletichové, Karlovi Krecbachovi,
uzenářství Libor Šrol a TJ Jiskře Horní
Adršpach. O naše hladové žaludky se
poctivě staral mistr kuchař Ráďa se svou
přítelkyní.

Takže devět ročníků máme za sebou,
už se všichni těšíme na ten jubilejní,
desátý. Věřte, bude velký, to víme už
teď. Tak kdo lezete a hrajete tenis, jste

světoví „lineři“ z americkéhoTexasu,
Austrálie nebo dálné Izraele. Centrum
dění bylo vytvořeno na fotbalovém hřišti v Dolním Adršpachu, kde byly nataženy slackliny od 6m do 150m. Slackline si
tedy mohli vyzkoušet i úplní začátečníci.
Akce probíhala čtyři pohodové dny, kdy
slacklineři chodili ve skalách mezi vysokými skalními věžemi a turistům tím
poskytli úžasnou podívanou. Sportovce
mohli spatřit především na Křížovém
vrchu. Na večer se tahali tzv. waterline
nad pískovnou, kde byl dokonce pokořen ženský světový rekord v chození nad
vodou - 115m (Faith Dickey) Večer se
na hřišti promítaly lezecké a slacklinové
filmy (Lezení na písku, Okamžik radosti, CzechSlack-premiéra). V sobotu večer zahrála i kapelka.
A co to vlastně slackline je? Jedná se
o balancování po 2,5 cm širokém popruhu, který se natahuje do dálek (long4

Letní sezóna 2013 pomalu končí, a tak jako každoročně, bych se s Vámi
alespoň částečně chtěla
podělit o její průběh. Nechci se pouštět do žádných
velkých statistik a čísel, a tak bych to
vzala z pohledu turistického informačního centra Adršpach. V návštěvnosti
jsme bohužel pocítili pokles, a to jak
v Infocentru, tak i ve skalách. Hlavně ze začátku sezóny, kdy nám počasí
opravdu nepřálo.
Co se týče návštěvníků samotných, zůstali nám věrni Poláci, přibylo i Čechů
a Slováků, ale razantně ubylo Němců.
Sem tam se objevilo pár turistů z rusky
mluvících zemí.
V informačním centru, a nejen tam
jsme letos více než jindy řešili problémy s koupáním v Pískovně, a také
s nepřístupností Vlčí rokle. Kdo neviděl a na vlastní uši neslyšel, co všechno
je turista schopen vymyslet, když chce
někomu a vlastně i sám sobě pokazit
náladu, opravdu neuvěří. Během sezóny nám bylo vyhrožováno asi milionem
paragrafů (hlavně těmi, které neexistují) a dalším milionem právníků. Bohudík se většina z nás nenechala jen tak
lehce „vytočit“ a během několikaleté
praxe jsme se naučili zvládat i tyto stre-

MARTIN ROZUM
srdečně zváni na příští rok. Další víkend po horolezeckém festivalu v Teplicích nad Metují rezervujte si volno již
teď…, budem se na Vás těšit.
Lančmít Cup Team a Pavel Žofka, Ostrava

MEZINÁRODNÍ HIGHLINE SETKÁNÍ V ADRŠPACHU

Třetí červencový víkend nám Adršpach
obohatila neobvyklá, sportovně-kulturní akce, kterou zorganizoval místní
slacklinový tým Adrlines spolu s kamarády. Událost nazvanou „Adršpach
Highline meeting“ navštívilo více jak
130 slacklinerů nejen z Čech, Německa, Polska a Slovinska, ale například
i z Holandska, Velké Británie, Španělska
a Francie. Dokonce dorazili i nejlepší

KÁCENÍ STROMŮ

LÉTO 2013 VE SKALÁCH

line), výšek (highline), nebo nad vodou
(waterline).
Především bych chtěl moc poděkovat za
obrovskou podporu a pomoc všem kamarádům a rodině, bez kterých by se akce
těžko konala. Obci Adršpach, Jiskře Adršpach, Technickým službám, teplickým
hasičům, Petemu, Rodinnému penzionu
Adršpach, hostinci U Peňáka, hostinci
U Tošováka, hostinci U Bicanů, U Špalku, Hotelu Skalní město, Restauraci Jívka
a především toleranci místních obyvatel.
Ohlas na akci byl neskutečně pozitivní.
Mnoho lidí ji dokonce bere jako nejlepší slackline akci vůbec a doufají, stejně
jako já, že se příští rok bude opakovat.
Laťka je tedy na první ročník nasazena
hodně vysoko. Dále se chci omluvit lidem, kteří bydlí v těsné blízkosti hřiště,
a kteří tím pádem museli „trpět“ zvýšený hluk během těchto dnů.
Kuba Krecbach

sové situace. Ale povím Vám, někdy je
to opravdu těžké :-(
Tak, a myslím, že toho negativního už
bylo dost, a proto otočme list a věnujme se pozitivnějším věcem. Na základě
mnou zpracované a poslané nabídky se
nám podařilo získat novou cestovní kancelář ze Slovenska, která přiváží do Čech
převážně německou klientelu. Do Adršpachu k nám od září do poloviny listopadu přijede cca 3500 návštěvníků od
C.K.iWi tour. Doufejme, že se spolupráce
bude zdárně vyvíjet i do dalších let.
V letošním roce jsme obnovili design
popisů prohlídkových okruhů, které se
rozdávají ke vstupenkám. Samozřejmě je neustále na čem pracovat a co
zlepšovat. Další novinkou je možnost
připojení WIFI v okolí TIC Adršpach
a funguje k plné spokojenosti. Kromě
toho máme také svůj facebook TIC
Adršpach, na který dle možností vkládám příspěvky.
Co se týče prodeje a možné inspirace
třeba na vánoční dárky, máme různé
knihy, např. Broumovsko objektivem
Jana Záliše, nebo Bohatýrské časy od
manželů Svěcených atd. Těšíme se na
Vaši návštěvu denně od 8:30 do 17:00
hod. do konce října a od 9:00 do 16:00
od listopadu.
Beata Radoňová TIC Adršpach

Jeden skutečný příběh...

Milí spoluobčané, rádi bychom Vám dali možnost seznámit se s jedním životním osudem... Je to osud člověka, který žije v Hejtmánkovicích a jmenuje se
Martin Rozum. Je to mladý muž plný energie, který ještě nedávno studoval
vysokou školu, aktivně sportoval, smál se a miloval život...
Potom přišlo náhle několik minut černého osudu, které mu změnily celý jeho život.
Byl únor 2012, běžný večer, a Martin se po náročném dni necítil dobře, a tak se
chystal odpočívat. Do postele už ale nedošel, udělalo se mu špatně, upadl na zem,
měl křeče, přestával dýchat. Jeho stav byl velice vážný! První lékařská pomoc mu
byla poskytnuta několik minut poté a záchranka Martina odvezla do náchodské
nemocnice, kde byl urgentně vyšetřen, provedeno CT mozku a na ARO v Náchodě
byl napojen na pomocné přístroje, které ho udržovaly při životě. V té době se dle
výsledků vyšetření stav Martina zdál být bohužel neslučitelný se životem. Došlo ke
krvácení do mozku po prasknutí cévní výdutě.
Tak začal příběh, příběh, se kterým se můžete podrobněji seznámit na internetové adrese: http://www.hejtmankovice.cz
Zaujal nás nejenom svým obsahem a životním osudem Martina a jeho rodiny,
ale i přístupem starosty a lidí z vesnice, kterým není život jednotlivce lhostejný.
Rozhodli jsme se proto zveřejnit tyto informace a malým dílem přispět dobré
věci. Ve vestibulu OÚ je umístěna krabice na víčka z PET lahví, které na konci
roku prodáme a peníze zašleme Martinovi na účet. Zároveň zveřejňujeme informaci o zřízení transparentního účtu pro případ Vaší individuální podpory.
Děkujeme. Obecní úřad a redakce zpravodaje.
Vážení občané,
byl zřízen transparentní účet, kam je možné zasílat finanční prostředky na zakoupení zdravotních pomůcek (např. invalidní vozík) pro Martina Rozuma.

číslo účtu: 107 - 545 298 02 17 / 0100
Pohyb na účtu můžete sledovat na internetu. Dozvíte se jména dárců a darované částky. Do vyhledávače zadejte TRANSPARENTNÍ ÚČTY KB a najděte si MAJITELE ÚČTU-ŠVÁBOVÁ JANA.
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Dne 15. července nabyla účinnosti vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin
a povolování jejich kácení, kterou vydalo Ministerstvo životního prostředí. Vyhláška přináší zásadní změnu v přístupu
k povolování kácení dřevin rostoucích v
soukromých zahradách. K jejich kácení
(pokud tyto dřeviny nejsou památnými
stromy, součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí), již nebude
potřeba povolení městského úřadu. Za
zahradu je podle vyhlášky považován veřejnosti nepřístupný, stavebně oplocený
pozemek u bytového a rodinného domu
v zastavěném území obce. Všechny tyto
znaky musí zahrada splňovat současně.
Tuto podmínku tedy nesplňují např. pozemky v zahrádkářských osadách nebo
neoplocené pozemky navazující na souvislou zástavbu. Živý plot tvořený dřevinami za stavební oplocení považován
není. Podle vyhlášky se kácení stromů
provádí zpravidla v období vegetačního klidu, což je definováno jako období přirozeného útlumu fyziologických
a ekologických funkcí dřevin. Kácením
v tomto období se také vyhneme riziku
poškození ptačích hnízd případně rušení ptáků v době jejich rozmnožování.
Zároveň Ministerstvo životního prostředí zpřísnilo ochranu alejí. Za stromořadí je podle vyhlášky považována
souvislá řada nejméně deseti stromů
s pravidelnými rozestupy. Chybí-li
v některém úseku souvislé řady některý strom, stále se jedná o stromořadí.
Za stromořadí se naopak nepovažují stromy rostoucí v ovocných sadech
a v plantážích dřevin. Povolení je tak
potřeba i pro stromy, které tvoří stromořadí, přestože nedosahují obvodu
80 cm. Na kácení každého stromořadí
budou nyní jeho majitelé potřebovat
povolení.
Další informace získáte na obecním
úřadě u paní Habrmanové nebo je naleznete na stránce Ministerstva životního prostředí: www.mzp.cz/cz/kaceci_vyhlaska.
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nové průčelí domu?

Věnováno dětem

Události, komentáře

Á-DRÁČEK UŽ SE NA VÁS TĚŠÍ

DĚTSKÝ DEN

Milé děti, prázdniny nám utekly neuvěřitelně rychle, a stejně
tak jako školky a školy, tak i my budeme opět začínat, a už teď
se na vás moc těšíme.
První poprázdninové setkání v Á-dráčku bude v říjnu, a to konkrétně 9. 10. 2013 od 9:45h (dále pak každou středu o 9:45h).
Ještě před tím se však společně vydáme na výlet, a to dle vašeho
přání opět do Štastné země, kam se už teď moc těšíme.
A aby to maminkám a babičkám nebylo líto, tak jsme si pro
ně v termínu od 23. 9. - 25. 9. 2013 připravily dětský bazárek
- PODZIMNÍHO A ZIMNÍHO OBLEČENÍ.
Dále připravujeme následující víkendové akce - Čistíme okolí(sbírání odpadků), Které houby jsou a nejsou jedlé..?, Drakyáda, Mikulášská, Vánoce a pro maminky: Seminář - první
pomoc dětem při běžných poraněních.
Jo a nemyslete si, že jsme
o prázdninách
úplne zaháleli..
Máme za sebou
keramickou
dílničku, která
se konala pod
širým nebem a
byla zpestřena
o malování na
obličej.
Za celý Á-dráček a s přáním krásného podzimu,
Barbora Brabcová

I když bylo špatné počasí, zúčastnilo se hodně dětí.
Vojáci připravili lanové centrum.
Ani déšť některé děti neodradil od prolézání.
Pro děti byly připraveny soutěže, sladkosti, párky,
limonády a sušenky.
Od 18.00 hodin účinkoval pro děti cirkus JUNG.
Chtěla bych poděkovat hasičům, že nám propůjčili
prostory, mladým hasičům za pěkné vystoupení,
všem sponzorům a pořadatelům.
Dana Cahová

PŘÍMĚSTSKÝ KEMP V ZŠ ADRŠPACH

NOVÉ HERNÍ PRVKY

MC Á-dráček s finanční pomocí obce Adršpach na přelomu
července a srpna pořádal příměstský kemp. Byl to krásný týden
plný zážitků a nových zkušeností se skvělými dětmi.
Celý týden probíhal v indiánském duchu. Děti si vyrobily vlastní indiánská trička, čelenky, náhrdelníky a poté se rozdělily do
kmenů, za které soutěžily po celý týden. Většinu času jsme strávili
v přírodě a užívali si velmi pestrého programu. Kromě rukodělných činností si děti vyzkoušely např. malování totemu, lezení na
skály, jízdu na koni, odlévání stop, různé hry při sportovní olympiádě a nakonec se vydaly po stopách bílého muže za pokladem.
Dle posledního dne, loučení se s dětmi a ohlasu maminek, se nám
kemp vydařil a už nyní přemýšlíme o programu na příští rok.
Nebylo to však pouze naší zásluhou, bez pomoci ať už s výrobou
totemu, stavbou týpí, s asistencí při lezení, umožnění stravování,
ježdění na koních, s výrobou plakátku atd., bychom to nezvládli!
Děkujeme Vám všem za pomoc.
Barbora Brabcová

Obec Adršpach spolu s dalšími obcemi,
které jsou v dobrovolném svazku obcí
Broumovsko, zažádaly o dotační titul
na herní prvky. Dotaci DSO Broumovsko dostala
a herní prvky
jsou osázené v Dolním
Ad r š p a c h u
na odpočinkovém místě
pro místní
dětičky.

Moc bych jim přála,
aby se herní prvky líbily
a budeme se snažit o další rozšíření.
Dana Cahová

SDĚLENÍ ČTENÁŘŮM
Vážení čtenáři a dopisovatelé zpravodaje. Na Vaše časté dotazy kdy vyjde další číslo zpravodaje, odpovídám,
že vydavatelem OBČASNÍKU Adršpašský zpravodaj je
Obec Adršpach a představitelé obce určují termín vydání každého čísla. Obec podle vlastní potřeby rozhodne o tom, kdy OBČASNÍK vyjde a co bude jeho hlavní
náplní. Redakce pak doplní koncept dalšími zprávami
a zajistí jeho grafickou podobu. Četnost vydání jednotlivých čísel však redakce neurčuje.
Vaše připomínky, fotografie a články zasílejte bez ohledu na datum uzávěrky průběžně nejlépe na adresu: jadr.
adr@seznam.cz. Vaše příspěvky po dohodě s Vámi zveřejníme v nejbližším čísle.
Vladimír Jadrníček, odpovědný redaktor
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SBÍRKA NA KOSTEL
Dne 31. 7.
2013 byla
ukončena finanční sbírka na náš
kostel Povýšení svatého
Kříže v Horním Adršpachu. Díky podpoře Obce
Adršpach (koncerty) a zhruba deseti
(slovy deseti) individuálním dárcům se
podařilo nashromáždit 25 900 Kč.
Co stavbě prospěje nejvíce? Za co smysluplně utratit tyto peníze? Stačila jedna
půlhodinová návštěva v doprovodu Vendy Nováka a bylo jasno. Jeho cesta, kterou
vykonává ob den, aby natáhl věžní hodiny, je bez nadsázky cestou sebevrahů.
Od varhan vystupuji po točitých schodech
z pološera až do úplné tmy bez možnosti
zachycení či přidržení. Po hmatu nalézám nedodělané zábradlí a spíš odhadem
se posunuji k novým okenicím. Směr a
předtuchu mi určují netěsnosti propouštějící sporé paprsky denního světla. Až ji
Venda otevře, bude líp. Není!!! Vyděšeně
hledím na hliníkový žebřík, narafičený
na hraně ohnilého prkna, vedoucí někam
vzhůru k dalším temnotám. Ono ohnilé
prkno se stává cestou vzhůru mým největším spojencem. Nevydržet, profrčím
i s žebříkem otevřenou okenicí někam ke
vchodovým dveřím. Ale nestalo se, a já
dostávám na dřevěné podestě u hodinového stroje další instrukce. Sem nesmím
šlápnout, abych nepropadl, sem, abych
neuklouzl, a tady se raději moc neopírat.
Vše jsme zvládli na jedničku a jsme zpátky u varhan.
Pohled shora na celý objekt signalizuje
další nemoc naší stavby. A není to nemoc ledajaká. Je natolik závažná, že má
vliv na statiku celé budovy, o brzkém
konci nemluvě. Vzlínající vlhkost je
patrna nejen na kamenné podlaze, ale
přechází do obvodového zdiva asi metr
vysoko. O tom, že se nejedná o proces
krátkodobý, nýbrž letitý, silně devastační, svědčí bohatě rozbujelá zelená řasa
a výkvěty solí. Důvod? Nedávná oprava
střechy byla provedena jen z poloviny!
Zamezila sice přísunu vody ze shora, ale
neřešila již její odtok od okapových svodů od budovy. Bohatě a nekonečně tak
zásobovala pískovcové bloky stavby, aby
je nechala tu a tam vyschnout paprsky
slunce či rozpukat zimními mrazy.
Takže jsme se s vedením TS a paní starostkou domluvili, že šikovný místní truhlář

dodělá zábradlí, vymění ohnilé prkno pod
žebříkem a zafixuje ho proti pohybu. Dále
TS provedou svod dešťové vody do kanalizace a následně od budovy.
Děkuji všem, kteří podpořili finanční
sbírku a přispěli tak k realizaci důležitých kroků vedoucích, ochraně zdraví
nejen Vendy, ale i celé naší kulturní památky.
Osobně mi dobrý pocit z této vydařené
sbírky mlží jedna nezodpovězená otázka. Proč si nenašel někdo onu půlhodinu již před deseti lety?
Děkuji za spolupráci.
Michal Kozár.

KONCERT
Dne 20. 7. 2013 se od 18.00 hodin konal koncert v kostele Povýšení sv. Kříže
v Horním Adršpachu. Zpívala Ute Kreidler a na nástroje hrála Atsuko Sawada.
Byl to velice pěkný zážitek. Koncertu
v kostele se zúčastnilo přes 30 lidí. Na
sbírku pro kostel se vybralo 1 672 Kč, které byly vloženy na sbírkový účet.

SLOVO
MÍSTOSTAROSTY
Dobrý den.
Na úvod jsem si dovolil
pár řádků z Wikipedie.
TOLERANCE
V běžném užití se tolerancí obvykle rozumí schopnost nebo
ochota vydržet, snést nebo dokonce
uznávat něco, co organismu, člověku
nebo společnosti není příjemné. Tak
snáší člověk například žízeň, chlad, námahu, hluk, stres, nepříjemné prostředí
a podobně. Jistou míru tolerance vůči
jiným, odlišným lidem a jejich zvyklostem nebo představám dále vyžaduje
běžné soužití ve společnosti, jak to určuje například společenský mrav, zvyklosti či zdvořilost. Pro pojem tolerance
je ovšem charakteristické, že zahrnuje
také představu jisté meze, kam až lze
odchylky od osobní, rodinné nebo společenské normy snášet čili tolerovat.
RESPEKT
Respekt je důležitý druh lidského postoje k jiným osobám, názorům i kulturám. Zahrnuje jisté dobrovolné sebeomezení a toleranci, ale ne proto, že by
byl vůči nim lhostejný, nýbrž proto, že
si jich váží a uznává jejich cenu, i když
s jejich názory nebo postoji nemusí
souhlasit. Na druhé straně neznamená obavu, a už vůbec ne strach. V této
podobě je podmínkou občanského soužití. Jenom na základě respektu lze dosáhnout vzájemného dorozumění.

PROBOUZEJÍCÍ SE OBEC
V průběhu léta proběhl slack-line meeting, kde padaly rekordy a svou účastí
to byla akce světového formátu. Snad se
stane tradicí stejně jako Adršpašská pouť
s obrazy, keramikou, divadlem, muzikou,
která je pořádána Ajdou. Jako děti potěšila aktivita Á-dráčku v podobě příměstského kempu. Radost na duši také dělá
možnost posedět si na lavičkách pod Křížovým vrchem, což ocení jak návštěvníci
našich skal, tak “míštňáci” při procházce
či houbaření. Oko potěší i dětské hřiště
u parkoviště.
Nemusí všechno být mým šálkem čaje,
ale tak to prostě k životu obce patří a buďme rádi, že máme šanci žít v obci, která
není totálně mrtvá.
Hynek Brabec

VTIP DNE
Do nemocnice přivezou muže s popáleným břichem. Doktor ho ošetří a hospitalizuje. Ještě mu dá spolknout dvě tablety viagry. Pacient se zeptá sestřičky: To
jsem nevěděl, že Viagra pomáhá na popáleniny? Nepomáhá, ale aspoň se vám
na to popálené břicho nepřilepí deka!
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Respekt k volebním výsledkům v obci
je dle mého nejčistčím projevem demokracie a svobody, který si lze představit.
Skupina zastupitelů se snaží v složitém
obecním organismu nalézt a realizovat
priority, ale též určovat meze, podmínky a pravidla zajišťující klidné soužití
a udržitelnost. V organismu, jehož složitost je umocněna pestrostí, mladostí
a potenciálem.
Dnes již vím, že se nejedná o měsíce,
ani roky, možná je bláhové si myslet,
že existuje dokonalost, ke které směřujeme. Však tím spíš budu hovořit
o respektu, jako jediné cestě k toleranci, o respektu, bez něhož je cesta delší
a složitější, vede-li vůbec někam.
Toto téma jsem považoval za nutné
zmínit. Zdálo se mi totíž, že je respekt
opomíjen a nedostatek tolerance považován za chybu. Rozhovor s jedním
mladým mužem mne však přesvědčil,
že tomu tak vždy není. Někteří naši
následovníci si uvědomují, že jdou tolerance s respektem ruku v ruce a že
jedno bez druhého neexistuje. Byl jsem
za to rád.
Michal Kozár

