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Občasník obce Adršpach č. 13 ◆ červen 2013

PO BÍLÝCH VELIKONOCÍCH PŘIŠLO JARO PRO BEZPEČNOST
NÁS VŠECH!
I DO ADRŠPACHU

Á-DRÁČEK OSLAVIL PRVNÍ NAROZENINY
Koncem května oslavil Á-dráček své první narozeniny. Když se ohlédneme zpět,
tak toho máme opravdu hodně za sebou
a máme z toho radost. Několik výletů do
okolí Adršpachu i mimo něj, vzdělávací i
zábavné kroužky a výtvarné, hudební i rukodělné činnosti. Téměř každý měsíc se k
nám přidá někdo nový a to je jedna z největších odměn pro nás!
Za poslední tři měsíce, tedy od vydání
posledního Zpravodaje, se toho událo
mnoho. Začátkem března si děti za doprovodu klaunů užily velmi vydařený karneval. Soutěže, tanec, veselá hudba a dětský
smích oživily celou budovu školy.
V dubnu jsme toho měli trochu více. Aktivní maminky si připravily dětský bazárek
pro veřejnost. Přijato bylo téměř 700 ks
oblečení, hračky, dečky a sportovní potřeby. Z toho se prodala třetina věcí. Celou
akci jsme zhodnotily jako velmi úspěšnou
a na podzim budeme bazárek opakovat.
Přijímat budeme dětské a kojenecké oblečení podzim-zima a sportovní potřeby
a hračky. Koncem dubna proběhla zatím
největší a nejvydařenější akce Á-dráčku,
pod názvem „VÍTÁME JARO“. I když
jsme vítaly o měsíc později, tak počasí
teprve touto dobou začalo jaro připomínat. Program vypadal následovně: nejprve
jsme zkrášlili zahradu školy, na které si děti
zasadily cibuloviny a okrasné keře, o které
budou nadále v rámci Á-dráčku pečovat a
pozorovat, jak krásně rostou. Poté jsme navštívili místní stáje, okoukli zvířátka a děti i
některé maminky se svezly na koních. Zde

na nás čekalo malé překvapení v podobě
“profesionální“ fotografky, která nám vše
pěkně zdokumentovala. A nakonec jsme
se malou procházkou přemístili k našemu
Penzionu Adršpach, kde si děti pohrály na
nově vybudovaném hřišti, opekly buřtíky
a maminky příjemně poklábosily u sklenky vína. Pár dní po této akci nás do prostoru Á-dráčku a hlavně celé školy přijela
navštívit mateřská školka. Spolu s dětmi
jsme vyrobily barevné papírové motýly,
kterými jsme vyzdobily okna školy. Na
rozloučenou si každý na školní zahradě
zasadil okrasnou kytičku. Dle úsměvů dětí,
se to všem líbilo! Tímto ještě jednou děkujeme paní ředitelce Ptáčkové a její kolegyni
za návštěvu a těšíme se na další společnou
akci s dětmi z MŠ Adršpach.
No a v květnu se Á-dráček vydal na výlet
do ZOO ve Dvoře Králové, kde si děti, maminky, babičky a dokonce i jeden tatínek
užívali, již 2 slunný den v tomto roce, mezi
zvířátky. Podívali se na Safari a výlet zakončili na dětském hřišti s dobrým obědem.
A co nás ještě čeká do konce prázdnin?
Souběžně s výtiskem našeho nepostradatelného Zpravodaje se uskuteční: “Honba
za pokladem po loupežnické stezce”, která
proběhne dne 8. 6. v sobotu. Akce bude začínat v altánu u parkoviště a povede kolem
Křížového vrchu až na Zbořeňák. Kde bude
stezka zakončena hledáním pokladu.. V
polovině června, dne: 16.6. 2013 od 15 hodin, bude v prostorách Á-dráčku přednáška nejen pro maminky, na téma: “Jak svou
komunikací ovlivňujeme chování našich
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Téměř denním tématem, a to jak mezi
maminkami s kočárky, cyklisty, důchodci
tak i návštěvníky Adršpachu, omladinou
v hospodě či řidiči je téma: Bezpečnost
na silnici v naší obci. Téměř každá osoba,
které se zeptáte, má negativní zkušenost
při procházce Adršpachem. Z jakého důvodu při každé procházce „skáčeme“
do příkopu kvůli nepřiměřené rychlosti
proti jedoucímu autu? Z jakého důvodu
mě jako řidičku při rychlosti něco přes
50km/h předjíždí auta? Z jakého důvodu
musím téměř vždy zastavit, když se proti
mě nepřiměřeně řítí autobus P Transport
či jiná pravidelná linka, nebo PPL atd.?
Odpověď na vše je docela jednoduchá
i když velmi smutná! Protože se v naší
obci jezdí nepřiměřeně rychle a řidiči
jsou opravdu bezohlední. Prosím tedy
všechny o malé zamyšlení nad tímto článkem a zvážením, zda by opravdu nestálo
zato něco pro to udělat než bude pozdě.
Budeme čekat až se stane nějaký problém
a teprve poté to řešit? Není lepší udělat
byť malá opatření již nyní? Ať projíždíte,
kteroukoliv vesničkou kdekoli v republice, tak jsou již všude retardéry, či světelný
ukazatel rychlosti né-li radar.
Myslím, že za nás za všechny
z Dolního Adršpachu, Barbora Brabcová

dětí, sourozenecké vztahy, žárlivost, prožívání a zvládání emocí” Případné zájemce
prosím o potvrzení účasti na emailovou
adresu a-dracek@seznam.cz. Děkuji.
V druhém či třetím srpnovém týdnu je
v plánu keramická dílnička. Vzhledem
k velkému zájmu bude tato akce dvoudenní, a to jak pro děti předškolního věku, tak
i pro školáky. O přesném termínu Vás budeme brzy informovat.
Za celý Á-dráček a s přáním krásného léta,
Barbora Brabcová

Veřejné schůze
VEŘEJNÉ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA
OBCE ADRŠPACH

PARKOVIŠTĚ
U OBECNÍHO ÚŘADU

Od minulého vydání zpravodaje svolalo zastupitelstvo 5 veřejných schůzí. Na tyto
schůze byli občané pozváni na obecních vývěskách a v kabelové televizi. Schůze
Zastupitelstvo obce Adršpach
se konaly v zasedací místnosti obecního úřadu. Na schůzích zastupitelstvo přijalo
schválilo výstavbu parkoviště
usnesení, z nichž vyjímáme některé zajímavosti:
před obecním úřadem směrem k parku. Toto parkoviště
zajištění
organizace
a
administrace
Zastupitelstvo obce schválilo:
bude určeno pro potřeby obecního
výběrového
řízení
na
výkon
manažera
- žádost MM + MH o finanční příspěúřadu a bytového domu 128.
včetně technického dozoru a koordivek na stavbu horolezecké stěny ve
Bude zde 5. parkovacích míst z toho
nátora
BOZP
na
akci
„ČOV
a
splašková
výši 40 000 Kč
jedno místo pro invalidy. Zaslali jsme
kanalizace Dolní Adršpach a Rekon- finanční dar ve výši 10 000 Kč na
žádosti o vyjádření dotčeným orgástrukce
ČOV
a
splašková
kanalizace
veřejnou sbírku obětem neštěstí ve
nům. Po obdržení všech podkladů
Horní
Adršpach“
za
cenu
90
000
Kč
bez
Frenštátě pod Radhoštěm
a schválených stanovisek se bude parpodání žádosti o dotaci z MAS Brou- odkoupení 300 ks knih „Adršpašsko“
koviště realizovat.
movsko+
9.
Výzva
na
realizaci
Strateza cenu 590 Kč bez DPH 15%
Dana Cahová, starostka
gického
plánu
Leader
–
Fiche
č.
3
Kul- finanční částku ve výši 25 000 Kč za
turní krajina na Broumovsku jako děpokácení stromů u zahrádek v Horním
dictví Benediktinů - dotace zámek DA
Adršpachu zhotoviteli PC
- kompetenci starostky obce v sou- - jmenování komise na otevírání obálek TECHNICKÉ SLUŽBY
a hodnocení došlých nabídek na Usnesení z Valné hromady
ladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona
výběrové řízení na zámek v Dolním TS Adršpach dne 19. 3. 2013
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
Adršpachu: předseda – Dana Cahová,
zřízení), ve znění pozdějších předpisů
místopředseda – Michal Kozár, členové TSA schvaluje:
k provádění jednotlivých rozpočto
– Tomáš Koníř, Lukáš Jánský, Eva Vaj- - Vyřazení movitého majetku ve výši:
vých opatření v rozsahu do výše 100
243 822,90 Kč
sarová, náhradník Marie Jirmannová
000 Kč, jsou-li vyvolaná organizačKomunikace - 42 812,11 Kč, správa
ními změnami a pokud tyto změny - firmu PELIKÁN KROFTA KOHOU- 112 421,85 Kč, dílny TS - 59 545 Kč,
TEK s.r.o., Praha 1 na zajištění výběronevyvolávají další nároky na finanční
kancelář TS - 11 017,65 Kč,
vého řízení na zhotovitele stavby
prostředky obce (nezvyšuje se celkový
skály - 15 926,29 Kč, WC - 2 100 Kč
„ČOV
a
splaškové
kanalizace
Dolní
rozpočet výdajů). Podrobnosti na OÚ.
Adršpach a Rekonstrukce ČOV - Rozšíření živnostenského oprávnění
- komisi na otvírání a hodnocení do
o tyto předměty podnikání:
a splaškové kanalizace Horní Adršpach“
šlých nabídek uchazečů na organizace
Pokrývačství, Tesařství, Zámečnictví,
betonový
povrch
parkoviště
před
ObecVŘ na manažera projektu včetně TDI
Truhlářství, Podlahářství
ním úřadem Adršpach jako na parkoa koordinátora BOZP na akci „ČOV
a Nástrojařství.
višti u čp. 141 v Horním Adršpachu
a splašková kanalizace Dolní Adršpach
Uvedení předmětu podnikání do
a Rekonstrukce ČOV a splašková - celoroční hospodaření obce a závěrečný
souladu ve sbírce listin a ve výpisu
účet obce za rok 2012 včetně zprávy
kanalizace Horní Adršpach“ ve složení:
z obchodního rejstříku s aktuálním
nezávislého
auditora
o
výsledku
hos
předseda- Michal Kozár, členové
výpisem z živnostenského rejstříku
podaření obce za rok 2012 bez výhrad
Tomáš Koníř, Lukáš Jánský, Dana Ca- realizaci komunikace na pozemku - Smlouvu o propagaci mezi TSA
hová, Jiří Hýbl
a TJ Jiskra Adršpach – rok 2013
p.č. 348/22 v budoucí rodinné zástavbě
- úhradu částky ve výši 64 130 Kč včetně
v Horním Adršpachu po dohodě - Smlouvu o propagaci mezi TSA
DPH za vypracování Změny č. 1
a Zbyňkem Červeným na 9. ročník
s projektantem ing. Tučkem se bude
Územního plánu Adršpach včetně
Teplické rockové noci
realizovat za cenu 3 889 190,78 Kč bez
uzavření smlouvy se zpracovatelem f.
- Výše splátky „Dlouhodobého závazku“
DPH – nová technologie
SURPMO, a.s. Hradec Králové, žádost
Obci v částce 515 000 Kč, bude finanLK o změnu č.1 územního plánu obce - Zastupitelstvo schvaluje Obecně závazcována z hospodářského výsledku
nou vyhlášku obce Adršpach č.1/2013
včetně přeúčtování vzniklých nákladů
roku 2012.
o době a ochraně nočního klidu
ve výši 64 130 Kč včetně DPH na
adresu LK
TSA bere na vědomí:
- ukončení mandátní smlouvy s f. DIA- Zastupitelstvo vzalo na vědomí
- hospodaření v obecních lesích k 31. - Výkaz hospodaření za únor 2013
NA s.r.o. k 31. 3. 2013
- Výkaz návštěvnosti za únor 2013
12. 2012
- odměny pro předsedu a členy kulturní
a sportovní komise + předsedu a členy - výsledek výzvy k předložení cenové - Výkaz využití mechanizace za únor 2013
nabídky – kácení stromů rostoucích - Ekonomické vyhodnocení roku 2012
bytové a stavební komise ve výši viz
– ing. Janákovou
mimo les v katastru obce Dolní a Horpříloha zápisu s platností od 1. 4. 2013
ní Adršpach – zakázka malého rozsahu - Ukončení inventarizace rok 2012
- kompletní složení Kulturní a sportovní
- Stav účtu k 28. 2. 2013
č. 1/2013.
komise, předseda Anna Balínová, člePodmínkám vyhověl P. Cohla za cenu - Informace pana Středy ohledně pranové Monika Nekvindová, Lukáš
covních změn průvodců a provozu
45 500 Kč
Müller s platností od 1. 4. 2013
pokladen v době letní sezóny 2013
- kompletní složení Bytové a stavební V plném znění jsou usnesení vyvěšovákomise, předseda Tomáš Koníř, čle- na na vývěskách, kabelové televizi, nebo
Jednatel: Balínová Anna
nové Jiří Hýbl, Josef Vajsar, Josef Thu- k nahlédnutí na Obecním úřadu.
redakce Starostka: Cahová Dana
rik s platností od 1. 4. 2013
- zpracovatele realizačního projektu na
akci „ČOV a splašková kanalizace
Dolní Adršpach a Rekonstrukce ČOV
DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE
a splašková kanalizace Horní Adršpach“
OBEC ADRŠPACH 31. 5. 2013
Děti do 6 let: 28
je firma: JIKA – CZ s.r.o., Smiřice za
Celkem občanů: 498
Děti a studenti do 18 let: 38
cenu 595 500 Kč bez DPH
z toho ženy: 238
Produktivní občané: 314
- mandátní smlouvy mezi Centrem rozmuži: 260
Senioři: 118
voje Česká Skalice a Obcí Adršpach na
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Věci Obecní
ZEPTALI JSME SE ZA VÁS
V poslední době se v obci povídá, že
díky jiným investicím (kanalizace) se už
nebudou opravovat obecní komunikace,
chodník a podobné stavby. Jak to opravdu je, zeptali jsme se na Obci za vás.
KOMUNIKACE
Obec Adršpach zpracovává projekty na
místní komunikace. Bez projektů není
možno komunikace opravovat.
Projekt se zpracovává na komunikaci od
Urnového hřbitova k Divišům, od čp.
118 k zahrádkám od sjezdu k Havranímu
Městu k přejezdu u Stránských, dále nedali souhlas někteří nájemníci přilehlých
domů. Dále otočka autobusů v Horním
Adršpachu. Realizovat se budou tyto
projekty na základě dotace.
CHODNÍK
Projekt na chodník z Dolního do Horního Adršpachu je zpracovaný.
Pokud bude dotace – chodník se bude realizovat. Teď si ale myslím, že vybudovat
chodník a pak dělat kanalizaci je asi zbytečné. Prvně je nutné udělat kanalizaci
a potom chodníky.
Mrzí mě, že se nechají lidi ovlivnit různými fámami, než aby se šli zeptat na
Obecní úřad.
Vím ale také, že se vždy lépe šíří negativní zprávy, než pozitivní. Budu velice ráda,
když občané přijdou a klidně si nechám
i poradit. Ničemu se nebráním a ráda si

s vámi o problémech v obci i popovídám,
abychom nějaké problémy řešili společně.

RELAXAČNÍ CENTRUM
ADRŠPACH

SEZNAM SOUČASNÝCH PRIORIT
V letošním roce se začne řešit infrastruktura k nové zástavbě v Horním
Adršpachu.
Musíme zaměřit kudy povede cesta a jak
velké budou parcely.
Bude se předkládat projekt na stavební
povolení.
Opravdu nejsem schopná ovlivnit, aby
vše co se týká projektu šlo rychleji.
A to není jenom tento projekt, ale i celá
řada dalších.
Vím, že věcí které je nutné udělat je více,
ale teď je nutná kanalizace v Horním
a Dolním Adršpachu, výstavba infrastruktury v Horním Adršpachu v nové
zástavbě, oprava místních komunikací,
oprava parkoviště u autobusového nádraží, je nutné udělat něco s příkopem
mezi Hůlkovými a Dimterem, opravit
kanály u okálů v Horním Adršpachu
a kanál u zdi u Tošováka v Dolním Adršpachu, opravit lávku v parku a mezi zahrádkama ke garážím a další věci.
Opravdu nejde všechno najednou - něco
jde rychleji a na něco musí být projekty.
Usilujeme o celou řadu dotací, některé
jsme již obdrželi.

Obec Adršpach vybudovala pod
MATEŘSKOU ŠKOLKOU
relaxační centrum
Od prosince loňského roku již
provozujeme

Na položené otázky nám odpovídala
starostka Adršpachu paní Dana Cahová

Obecně závazná vyhláška obce Adršpach č.1/2013

O DOBĚ A OCHRANĚ NOČNÍHO KLIDU
Zastupitelstvo obce Adršpach se na
svém zasedání dne 28.5.2013 usnesením č.28/2013 usneslo vydat na základě
§ 10 písm. a) a 84 odst.2 písm. h) zákona
č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a §
47 odst. 3 zákona č.200/1990Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku:

Zastupitelstvo obce může na základě žádosti v konkrétním případě rozhodnutím
stanovit, že se doba nočního klidu vymezuje oproti Čl. 2 této vyhlášky dobou kratší nebo žádnou.
Pro noc z 31. prosince na 1. ledna kalendářního roku se touto vyhláškou stanoví, že žádná doba nočního klidu se
nevymezuje.

Čl. 1
Vymezení činnosti, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranu bezpečnosti, zdraví a majetku
Činností, která by mohla narušit veřejný
pořádek v obci, je rušení nočního klidu.

Čl. 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Čl. 2
Omezení činností
Dobou nočního klidu se rozumí doba
od 22:00 do 06:00 hodin1. V této době
je každý povinen zachovat klid a omezit
hlučné projevy2.

Vyvěšeno dne: 5. 6. 2013
Sejmuto dne: 24. 6. 2013

Čl. 3
Výjimky
Ve dnech konání plesů se dobou nočního
klidu rozumí doba od 03:00 do 6:00 hodin. Dny konání akcí jsou zveřejněny na
plakátových plochách.

KADEŘNICTVÍ
paní Jetmarová-Borůvková telefon:
776 690 872, 604 302 479
KOSMETIKA, MASÁŽE
paní Burešová telefon: 604 799 189
MASÁŽE
paní Ptáčková telefon: 605 176 872
Od 14. 6. 2013
PEDIKURA
paní Čepelková telefon: 775 229 913
Objednávejte se na tato čísla
a sjednejte si první schůzku!

OZNÁMENÍ
Oznamujeme, že paní Ptáčková, která
provádí masáže pod školkou je dlouhodobě nemocná – její služby končí. Možnost
objednání na masáže u paní Burešové tel.:
604 799 189.
Dana Cahová, starostka Obce Adršpach

DOTACE NA KANALIZACI SCHVÁLENA
Obec Adršpach byla zařazena do seznamu obcí se schválenou dotací na kanalizaci a ČOV Horní a Dolní Adršpach.
Ministr životního prostředí Tomáš
Chalupa podepsal dne 3. května 2013
na základě doporučení 31. Řídícího
výboru seznam schválených žádostí projektů z XXXIX. výzvy zaměřené
na prioritní osu 1 v rámci Operačního
programu Životní prostředí. Jde o dotaci z Fondu soudržnosti EU a Státního
fondu životního prostředí ČR. Schválení je možno najít na stránkách programu www.opzp.cz

Dana Cahová, starostka
Michal Kozár, místostarosta

1 §47 odst. 3 zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších přepisů
2 § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších přepisů

Stav sbírky na kostel
ke dni 31. 5. 2013 je 22 823,71 Kč.
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POVODNĚ
Dne 6. 6. 2013 v odpoledních hodinách vyjelo 10 hasičů na pomoc při
odstraňování povodňových škod do
obce „LETY“ v okrese Praha – Západ.
S sebou odvezli materiální pomoc
v hodnotě 40 000 Kč od Obce Adršpach a Technických služeb Adršpach
s.r.o. Hasiči pomáhali při odstranění
povodňových škod od pátku do neděle.
Tímto jim velice děkuji.
Dana Cahová, starostka Obce Adršpach

TJ Jiskra

TJ JISKRA ADRŠPACH
celý projekt zastřešila, vyběhala povolení,
vyjádření
dotčených
orgánů, atd. Výstavba
byla hrazena z rozpočtu
obec Adršpach.
Dále jsme nechali zpracovat projekt na zastřešení terasy. Realizaci stavby
ve výběrovém řízení vyhrála firma Střechy Hronek za 216 000 Kč.

Za uplynulé volební období se VV
podařilo zajistit zpracování projektové dokumentace na parkoviště před
halou, následovalo výběrové řízení,
jenž vyhrála stavební firma Myška
s nabídkou 220 000 Kč. Následovala samotná výstavba a kolaudace, vše
proběhlo bez komplikací. Jen na místo
původně plánované akce bez stavebního povolení pouze položit zatravňovací dlažbu a zkulturnit prostor před
halou, jsme byli nuceni rozjet legální
stavební projekt spolu s povolením
dopravního inspektorátu, SUS Náchod
a Hradec Králové a s vyjádřením všech
dotčených orgánů státní správy. Velké
poděkování patří paní Balínové, která

Poslední investiční akcí
bylo přeložení chodníku
od silnice až ke vchodu
do haly, včetně terasy,
a výměna vchodových
dveří. Obě akce za bezmála 100 000
Kč opět v plné výši hradila obec Adršpach. Tímto bych chtěl vyjádřit velké
poděkování všem zastupitelům obce
Adršpach, že jsou ochotni uvolnit nemalé finanční prostředky z obecního
rozpočtu a tak podporovat nejenom
činnost TJ Adršpach.
Jen pár slov k připravovaným investičním akcím, kdybychom byli opět
úspěšní ve shánění peněz. Po tom, co
se vyměnila okna a dveře, bychom rádi
pokračovali v rekonstrukci a zateplení haly a nechali zpracovat projekt na
zateplení budovy s opravou fasády. Náklady na vytápění stále rostou, tak nám

to přijde jako smysluplná investice.
Dále chceme opravit ventilaci a odsávání ve sprchách a WC, kde nám taky
utíká dost tepla. Na poslední 2 zmiňované akce již máme finanční prostředky přislíbené od obce Adršpach.
A v případě, že se nám podaří sehnat
finanční prostředky i v dalších letech,
budeme pokračovat v samotném zateplení budovy.
Dále se VV snažil zajišťovat účast sportovců ve VS, společně s OÚ, TS Adršpach a SDH každoročně pořádáme
Dětský den a pálení čarodějnic, kde
zároveň vyhlašujeme a odměňujeme
nejlepší sportovce VS z řad žáků a dorostenců. Na konci kalendářního roku
pořádáme Vánoční turnaje – jsou to 4
turnaje a to ve stolním tenisu, volejbalový, nohejbalový turnaj a turnaj v trojboji. Tyto akce se těší velké oblibě nejen
členů TJ, ale i občanů obce.
Závěrem bych rád poděkoval všem
sportovcům, kteří nás reprezentují
a dělají tím dobré jméno nejen Jiskře
Adršpach, ale i obci. Dále pak zastupitelům OÚ a TS Adršpach za poskytnutí nemalých finančních prostředků
nejen na provoz organizace, ale také
na investiční záměry. V neposlední
řadě všem členům výboru TJ za ochotu pracovat a podílet se na pořádání
sportovních a kulturních akcí.
Jiří Vichr

LEZECKÝ ODDÍL
Jednoho mrazivého dne roku 2013, se
sešel předseda TJ a skalní lezci z Adršpachu (Michal Hronek a Martin Mrázek),
aby spolu prodiskutovali potřebu lezecké stěny - bouldrovky. Slovo dalo slovo a
v duchu smysluplné akce se podařil založit Lezecký oddíl, který má v současné
době více než 20 členů. V rekordním
čase a přispění obce Adršpach, se v přístavbě haly TJ postavila stěna, na kterou
jsou lezci právem pyšní.
Něco málo k pravidlům a užívání. Provozní doba byla stanovena takto:
Po: 19 - 22 hod.
Út: 18 - 19 hod. děti, 19 - 22 zbytek
St: 19 - 22 hod.
Pá: 15 - 18 hod.
So: 10 - 14 hod.
Ne: 10 - 14, 19:30 - 22:00 hod.
Stěna se bude využívat výhradně v zimních měsících a dle uvážení lezeckého
oddílu. V tréninkových termínech mají
do sportovní haly přístup pouze členové LO. Lezci, kteří nedosáhli 18-ti let,
mají přístup povolen pouze pod dohledem osoby starší osmnácti let. V případě, že tréninkový termín nebude hala
plně využita oddílem, mají přístup do

haly i nečlenové lezeckého oddílu, ale
pouze za přítomnosti člena LO a za poplatek daný směrnicí TJ Jiskra, což je 40
Kč přespolní a 20 Kč občan Adršpachu.
Toto prosím dodržujte, bude Vám členem LO vystaven doklad o zaplacení.
V hale a u stěny udržujeme pořádek. Máme tam málo místa, tak každá
věc musí mít svoji pozici. Převlékání
a hlavně přezouvání probíhá v šatně, ve
které se poté zhasne.
Žíněnky se vždy vrací do výchozí pozice
u stěny. Po každém
tréninku se pod stěnou umyje podlaha
i žíněnky. Dveře se
nechávají otevřené.
Chyty zůstávají ve
výchozích pozicích.
Po domluvě možná
obměna. Nastavování sklonu stěny
pouze po instruktáži. Každý vstup zapisujeme do deníku
na okně. Vstup na
stěnu je minimálně
ve dvou. Klíče jsou
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k dispozici u Michala Hronka, Martina
Mrázka a správce TJ. Lezení mimo provozní dobu je možné pouze po domluvě
se správcem TJ.
Popřejme členům oddílu, ať jim vydrží
nadšení pro tento typicky adršpašský
sport!
Jiří Vichr

TJ Jiskra

OKRESNÍ
VESNICKÉ
SOUTĚŽE
V uplynulém období
2011-12 se naše organizace zúčastnila 26-ti
okresních soutěží ve všech kategoriích. Závodilo se jak v kolektivních
sportech tak v individuálních. Na
těchto sportovních akcích se členové
naší TJ umísťují na předních místech.
Každý rok máme několik okresních
přeborníků a mnoho dalších aktivních
sportovců.
V kolektivních sportech jsme dosáhli také pěkných výsledků. Vybojovali
jsme několik prvních míst a spoustu
dalších dobrých umístění.
Každý rok vyhlašujeme a odměňujeme sportovce, kteří získali nejvíce
bodů ve vesnické soutěži. Za rok 2012
se jím stal Lulek Jakub.
Také tento rok vyhodnotíme soutěž o
Nejlepšího sportovce, který obdržel
putovní pohár. V roce 2012 se nejlepším sportovcem stala Šnajdrová Nikol.
Za rok 2012 získala naše TJ 1290 bodů
a umístila se na čtvrtém místě z 22 organizací v okrese Náchod. Dovolte mi,
abych všem sportovcům, kteří se na
tomto krásném výsledku podíleli, poděkoval, protože dělají čest naší tělovýchově a tímto také propagují dobré
jméno obce Adršpach v rámci okresu
i kraje.

NEJLEPŠÍ SPORTOVEC
ZA ROK 2012
Dne 30. dubna 2013 proběhlo vyhlášení „Nejlepší
sportovec
roku 2012“.
Tím se stal
Jakub Lulek,
který obdržel
pohár, medaili a věcnou
odměnu. Na
druhém místě se umístila Lucka Chalupová a na 3. místě Nikolka Šnajdrová.
Další umístění: 4. místo Marek Tölg, 5.
místo Cirok Tomáš, 6. místo Šimon Zháněl, 7. místo Patrik Zháněl, 8. místo David Konečný, 9. místo Karel Šnajdr a na
10. místě Patrik Müller. Všichni vyhlášení sportovci obdrželi věcnou cenu.
Dále
byl
předán „Putovní pohár“,
který získala Nikolka
Šnajdrová za
vítězství ve
smíšených
sportech.
Poděkování
patří všem
sportovcům
za dobrou
reprezentaci
obce.

Josef Hátaš

TENISOVÝ
ODDÍL
Tenisovému oddílu se
v roce 2012 s novým
výborem i přes některé
potíže podařilo odehrát tři soutěže a uspořádat dva turnaje. Okresní soutěž mužů pod vedením
Pavla Jadrníčka ml. a dalších členů
družstva se umístili na sedmém místě
z devíti družstev. Veteráni nad 45 let
ve složení ing. Jan Šrámek, Josef Hátaš
skončili v okresní soutěži na čtvrtém
místě ze sedmi účastníků. Třetí družstvo veteráni nad 55 let odehráli okresní přebor ve složení Ludvík Jánský, Miroslav Ročárek a Josef Chmelař, toto
družstvo se umístilo na šestém místě
z devíti. Z mého pohledu je zarážející,
že soutěž hrají dvě družstva veteránů
a pouze jedno družstvo mužů. Domnívám se, že je v Adršpachu více mladších hráčů, kteří by mohli v dalších
soutěžích tenisový oddíl zastupovat.
Turnaj čtyřher ,,o pohár starostové a starosty“ se odehrál v červenci za účasti 15ti
dvojic. Tento vyhrála dvojice Dvořák,
Kána z Nymburka, z místních si zahráli
čtyři dvojice. Druhý turnaj horolezecký
Memoriál Míry Šmída se hrál tradičně
týden po MHFF za účasti šestnácti borců.
Tento turnaj vyhrál místní lezec Martin
Jadrníček, který ve finále po velkém boji
udolal svého bratra Pavla. V letošním roce
jsou přihlášená do soutěží ta samá družstva jako minulého roku. Turnaje se doufám uskuteční stejné jako vloni.

Vichr Jiří

Ludvík Jánský

mistrovského zápasu. Za což mu patří
velký dík! Je tedy vidět, že tým o pěti,
šesti hráčích nemusí stačit na náročnou
sezónu a to především časově a chutí.
Nyní k jednotlivým sezónám. V sezóně 2010/2011 zažil stolní tenis poslední úspěšný rok a to sice v podobě postupu z nejnižší soutěže RP (regionální
přebor) III do RP II. Postup byl vcelku
jednoduchý a během sezóny nebyly pochyby o tom, že náš tým bude jeden ze
dvou postupujících.
Bohužel, už následující sezónu byl náš
tým jeden ze dvou sestupujících. V tabulce RP II jsme při účasti 12 týmů
skončili na předposledním místě a doplnili tak Jaroměř-Josefov v sestupu. Co
naplat, že o sestupu rozhodl jediný bod
a zároveň dohoda konkurenčního týmu
v boji o sestup Bohuslavic „B“ se čtvrtým týmem tabulky Zbečníkem. Zápas
dopadl proti všem předpokladům výhrou Bohuslavic a my šli o soutěž níž.
Aktuálně poslední sezónu 2012/2013
jsme se ihned pokoušeli o návrat do RP

II. Bohužel dnes už je jasné, že se nám
to nepovedlo. V tabulce o 11 týmech
jsme obsadili druhé místo za postupujícím Broumovem „C“. O nepostupu
rozhodl jediný zápas a to sice domácí
prohra 8:10 s Červeným Kostelcem „D“.
Jinak s postupujícím Broumovem jsme
měli vyrovnanou bilanci. Domácí výhra
12:6 a venkovní prohra 6:12. K jedinému úspěchu tak patří vítězství Radima
Lulka v tabulce úspěšnosti vyhraných
zápasů, který sehrál 67 zápasů a jen dva
prohrál. Úspěšnost má tedy 97,01%.
Čtvrté místo ještě obsadil Jirka Vichr
s úspěšností skoro 83%.
Chtěl bych poděkovat hráčům našeho týmu za odehrání letošní sezóny
a popřát jim hodně štěstí a sportovních
úspěchů v sezóně 2013/2014. Pokud se
tedy tým udrží při životě a účastní se
nadcházející sezóny.

STOLNÍ TENIS 2010 – 2013
Za poslední tříleté období zažil adršpašský
stolní tenis roky úspěšné i méně úspěšné.
A to i přesto nebo spíše
právě proto, že se stejně
jako ostatní oddíly TJ
potýká s nedostatkem hráčů ochotných
účastnit se sezónní soutěže. I proto jsme
byli nuceni zrušit „B“ tým a hráče sjednotit pouze do jednoho „A“ týmu. Navíc, když jsme před touto sezónou řešili
složení našeho týmu, museli jsme řešit
další ztrátu. A to dobrovolný odchod
Johnyho Hátleho z týmu. Moc rádi jsme
tedy přivítali zájem Vládi Trojana z Radvanic, který se rozhodl posílit náš tým.
Součastné jádro týmu je tedy tvořeno
Jirkou Vichrem, Honzou Vajdou, Radimem Lulkem, Vláďou Trojanem a Rudou Fichtnerem. Občas tým doplní ještě
Lukáš Koucký z Teplic. Nesmíme, ale
také zapomenout na Pepu Hátaše, který když je potřeba, nenechá tým nikdy
na holičkách a rád pomůže s odehráním
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Ruda Fichtner

Události, komentáře
ČARODĚJNICE 2013
V hasičské zbrojnici se opět konalo
pálení čarodějnic.
Při zahájení nejdříve proběhly soutěže na dětském
hřišti typu: slalom
s kužely, házení
kroužků na cíl, malování na asfalt a hod
koštětem. Závěrečná disciplína byla
opět v hasičské zbrojnici, kde z černobílých předloh děti vymalovaly
čarodějnice. Za odměnu po sportovních výkonech jim bylo předáno
občerstvení, kde si děti za asistence
rodičů opekly párky na připraveném
ohništi. Živá muzika přispěla k dobré náladě, při které si děti zatančily
a vydováděly. Do pozdních nočních
hodin pak zábava pokračovala pro
dospělé.

Poděkování patří všem hasičům, kteří
připravili hranici, a podíleli na hladkém
a dobře fungujícím průběhu celé akce.
Dále bych chtěla poděkovat pani Monice Cirokové, která byla tažným motorem při zábavě s dětmi. A na závěr obci
za poskytnuté finanční prostředky.

BÍLÉ VELIKONOCE 2013

Balínová

malí i velcí kluci se brodili závějemi

DEN ZEMĚ VE ŠKOLCE
V rámci oslav Dne země jsme s dětmi
uskutečnili dvě akce. První byla návštěva Á-dráčku v budově základní školy,
kde nám maminky z Á-dráčku připravily
pěkný program. Nejprve si děti tempe-

rovými barvami namalovaly motýlky,
kterými jsme ozdobili okna jedné ze tříd.
Potom jsme sázeli květiny a jiné plody
před budovou školy. Program se dětem líbil, počasí nám přálo, maminkám
z Á-dráčku děkujeme.
Následující den jsme se
s dětmi vydali do Muzea
papírových modelů v Polici nad Metují. V tyto dny
probíhal v muzeu program
recy-věci. Děti si muzeum
s přednáškou prohlédly
a potom si z recyklovaného
materiálu vytvořily dáreček
– rámeček s fotografií.
Na závěr oslav Dne země
jsme společně uklidili celou školní zahradu,
a že těch odpadků nebylo
zrovna málo.
I. Ptáčková

Výlet do muzea papírových modelů

ZÁJEZD SENIORŮ
Dne 2. května 2013 uspořádal klub seniorů zájezd opět do Polska. Tentokrát
byl na programu zámek KSIAZ u města
Walbrzych. Konala se zde výstava květin
a bonsaí. Bylo zde možné si také zakoupit vystavené produkty: květiny, keramiku, šperky, obrazy a různé umělecké
předměty.
Prodejní stánky před zámkem nabízely
různé domácí speciality, a bylo z čeho vybírat. Odpoledne jsme odjeli do Jetřichova, kde v restauraci Magdalena bylo o nás
dobře postaráno. Každý si objednal dle
svého přání a spokojeně jsme poobědvali. Na závěr jsme v pohodě dojeli domů.
Celkem se zájezdu účastnilo 20 seniorů.
Poděkování patří pani Květě Mackové,
která opět svým fundovaným výkladem
o historii zámku zpestřila nástup do
zámku.
Balínová

ŽIRAFA
MATEŘSKÁ ŠKOLKA
Máme nové herní prvky v Mateřské školce v Adršpachu – dar firmy Continental.
Poděkování patří zaměstnancům a vedení firmy Continental v Horním
Adršpachu za financování nákupu herních prvků.
Tyto herní prvky jsou určeny pouze pro děti z mateřské školky.
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Z nenadání se nám u parkoviště objevila
žirafa.
Přemýšlel jsem proč tu je, kousek od Eifelovky z Merkuru, která je dost nemístná stejně jako Krakonoš se sojkou
a to celé mne vede k otázce, kam až
může tato obec zajít.
Nikdy jsem netušil, že Adršpach má
blízko k Paříži, že je to obec v Krkonoších a že se zde vyskytovaly
nebo chovaly žirafy.
Nebo tyto “krásy” mají jiné vysvětlení?
Možná ano, náš 3 letý
František z toho má radost, ale jemu přijde i bezva nápad k obědu pytel
bonbonů a nemyslím si
že je to správně.
Hynek Brabec Dolní
Adršpach 130.

Události, komentáře
VÍTEJTE, PANÍ ŘEDITELKO!
Když se nám 6. 3. 2013 nepodařilo z konkurzu vybrat vhodného kandidáta na pozici ředitele naší malotřídky, bral jsem
proces otevření školy pro letošní rok za
uzavřený. Aktivita některých zarputilců
však dala vzniknout pracovní skupině,
která se začala pravidelně scházet a organizovat nová setkání pro rodiče. Témata
byla vždy velmi podobná a v zásadě se
týkala vlivu malotřídky na kvalitní výchovu dětí a jejich přípravu na život, a na
vliv a pozitivní přínos této instituce pro
komunitní život obce.
21. 3. pozvala paní starostka na setkání
paní ředitelku z Vernéřovic, paní PaedDr.
Janu Peckovou. Na tomto setkání jsem si
snad poprvé uvědomil důležitost našeho snažení a velikost nabídky pro rodiče
předškoláků.
4. 4. pozvala paní starostka ředitelku
malotřídky z Vlčic, paní Mgr. Milenu
Blaškovou a zároveň paní starostku Evu

Havrdovou. Povídání bylo úžasné a člověk byl šťastný, že jeho představy nejsou
z oblasti fantazií, ale že reálně fungují nedaleko od nás. Po této schůzce se starostka rozhodla vyhlásit druhý konkurz na
pozici ředitele ZŠ a MŠ Adršpach.
2. 5. Nás navštívila paní učitelka z malotřídky v Suchém Dole paní Zdena Schirlová a učitelka MŠ v Náchodě, zaměřená
na Montesory, paní Lenka Horvátová.
Všichni zúčastnění ocenili pečlivost přípravy, bohaté zkušenosti i přiblížení netradičního modelu výchovy a výuky. Setkání se zúčastnila i naše nová paní ředitelka, paní Mgr. Karolína Gottsteinová.
Od chvíle, kdy nám Ministerstvo školství
dalo souhlas se zahájením výuky, se toho
stihlo strašně moc. Výsledkem je zásadní, i když pouze dílčí krok k našemu cíli.
Máme ředitelku! Vítejte v Adršpachu.
Michal Kozár.

90. LET VÝROČÍ LEZENÍ V ADRŠPACHU

Prvními horolezci, kteří v Adršpašských
skalách podnikli výstupy, byli členové
saského klubu K. V. Lossnitz. Deset mužů
a jedna žena, vyrazili vlakem na Svatodušní svátky v roce 1923 přes Slezko do
Schömbergu (dnes Chełmsko Śląskie
v Polsku) ubytovali se v hostinci „Zlatý
lev“, kde se nečekaně setkali se čtyřmi
saskými lezci z klubů F.D.K.R a K.V.B.
18. V hostinci si lezci nechávali zásoby
a vyráželi do Adršpachu pěšky. Do Schömbergu se museli každý den vracet, protože
v Čechách nemohli díky inflaci finančně
existovat (jedna koruna je stála 1630 marek, byl to ještě dopad prohrané 1. světové
války). V Čechách se nemohli ani ubytovat, natož platit vstup do skal, proto si za
svůj cíl nejprve vybrali Krále (PfingsturnSvatodušní). Komínem staré cesty na něj
20. května vystoupila skupina devíti lezců
vedená Willy Adamem. Dramatický výstup se neobešel bez pádu prvolezce těsně
pod vrcholem. Tentýž den se Johanes Un-

ger spolu s Wilhelmem Fiehlem pokusili
vylézt Cimbuří. Výstup museli zakončit
na nižším předvrcholu, několik metrů pod vrcholovou stavbou. Druhý den
zvolili jiný směr výstupu, kterým zdárně
dokončili svůj pokus, a Cimbuří se tak
stalo dalším pokořeným vrcholem v Adršpašských skalách. V následujících třech
dnech se tito první průkopníci úspěšně
pokusili o Saskou hlavu, Martinskou korunu a Orla. (Zdroj: Bohumil Sýkora, Pískaři, Nakladatelství JUKO)
Některé členy nově obnoveného lezeckého oddílu HOJA (Horolezecký Oddíl
Jiskra Adršpach) napadlo, že si na Krále
vylezou v tento významný den, ale o devadesát let později. Avšak nás trošku ponoukla velká skupina Śasů, vyskytujících
se v tuto dobu v Adršpachu. Do skal jsme
proto vyrazili v půl páté ráno, protože
jsme si to nechtěli přece nechat vyfouknout. O hodinu později na vrcholu Krále
stáli tři lezci Martin Mrázek, Kája Šnajdr a Kuba Krecbach. Žádné romantické
svítání nahoře neproběhlo, nýbrž hrozný vítr, blížící se déšť a zima. Celí šťastní jsme se zapsali do vrcholové knížky,
dali hold Willi Adamovi a jeho druhům
a rychle se slanili dolů do tepla.
Všechny tyto prvně slezené věže se nachází v oblasti skal nazývané Království
a můžete je spatřit z cesty, když půjdete od
Tošováka Havraním městem na ozvěnu.
HOJA

VTIP DNE
Svatební průvod vychází z kostela. Na schodech postávají tři žebráci. Prosím tě,
nakloní se nevěsta k ženichovi, dej jim něco, to jsou moji bývalí manželé.
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SLOVO
MÍSTOSTAROSTY
Dobrý den.
Když jsem si přečetl příspěvky v tomto vydání
zpravodaje, nebyl jsem
si jist, zda budou mé
řádky vítány. O čem
ještě povídat? Komunitní život v obci obohacují vedle hasičů
a TJ nově i maminky a horolezci, středisko služeb pod školkou již funguje, „
ožil“ i urnový háj, máme novou paní
ředitelku malotřídky a školky, postoupili jsme s žádostí o dotace na obnovu
veřejné zeleně ve výši 2 mil. , získali
dotaci 500 tis. na zámek- přízemí s regionálním infocentrem + muzeum,
dostali 71 mil. z 93 na kanalizaci, projekty na výstavbu RD v Horním jdou
na stavební povolení a investice ve výši
5 mil. může na jaře začít, projekty
na místní komunikace jsou ve stádiu
územního rozhodnutí, ty už nestihneme. Asi ani rybníky, o chodnících nemluvě. I tak je toho dost.
Za to bych chtěl poděkovat naší paní
starostce, jelikož by nebyla spousta
věcí tam kde je, nebýt jejího nasazení a enormního pracovního vytížení. Věřte mi. Vím o čem mluvím
a začínám ji přicházet na chuť.
Na druhou stranu si uvědomuji i závažné nedostatky v naší práci. Například se už asi po desáté rozbil traktor
a doposud nejsou posekány příkopy.
Jo a včera mi přišla jedna paní „vyhubovat“, protože jsme v zimě špatně
vyhrnovali. Vždy je co zlepšovat.
Nejsem si však vůbec jist, zda nám
k tomu pomůže žirafa pár metrů od
skal. Nezbývá než doufat, že nás brzy
opustí a že na tuto pošetilou pitomost
brzy zapomeneme. Co však vím jistě,
že nákup traktůrku a křovinořezu pro
TJ, aby udržovala obci její plácek na
fotbal v Horním Adršpachu, zůstane již
na věky s přívlastkem Kocourkovský.
Opustím-li lehčí tón a vrátím se
k prvnímu odstavci, uvedu pár čísel
pro snažší pochopení. Investice našeho zastupitelstva, ať již realizované či v projektovém provedení, nebo
projektové přípravě činí cca 200 mil.
korun. Léty zanedbaná, či úplně chybějící infrastruktura, včetně obecních
nemovitostí a veřejných prostranství
nám připravila řadu vynucených investic. Vynucených znamená nezbytných, havarijních. Při ročním objemu
volných prostředků ve výši 10mil.,
máme práci na 20 let. Dotace a logické návaznosti nám celkem jasně
určují priority. Považuji proto jejich
kritiku za lacinou a populistickou.
Udělat je musíme stejně všechny. Takže do práce a ještě jednou- děkuji.
Michal Kozár

Kultura

V pondělí 20. 5. skončil

počítačový kurz,
kterého se zúčastnilo
15 občanů z Adršpachu.
Věříme, že se jim kurz líbil
a něco jim přinesl
v možnostech práce na PC
a komunikace
na internetu.

INZERCE:

PRODÁM POZEMEK
Určený ke stavbě RD v k.ú.Vysokov, p.č. 764.
Cena 400 Kč/m2.
Katy.Tomkova@seznam.cz
Tel.: 603 967 109

Hodinový řemeslník
Nabízím služby pro dům , byt , kancelář
Více na webu - TOP SLEVY
Naše ceny jsou nejnižší v regionu!
Robert Packo Mobil: 732 360 361
http://hodinoveremeslo.wz.cz

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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