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ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Dne 11. 2. 2013 od 14.00 do 15.30 hodin, proběhl ve
škole v Dolním Adršpachu
zápis budoucích prvňáčků
do Základní školy v Dolním Adršpachu. Paní ředitelka Bc. Ilona Ptáčková z MŠ V Horním Adršpachu měla připravené pomůcky.
Oslovila jsem i paní Mgr. Líbu Hažmukovou ze Základní školy v Teplicích
nad Metují. Přišel se na nás podívat
i redaktor Adršpašského zpravodaje pan
Vladimír Jadrníček. Pro děti byly připravené dárečky od obecního úřadu.
K zápisu se bohužel nedostavilo s rodiči
ani jedno dítě z budoucích pěti prvňáčků.
Děkuji paní Bc. Ptáčkové a paní Mgr.
Hažmukové.
Dana Cahová, starostka

NAŠE ŠKOLA

Když jsem si s nostalgií otevřel 1. vydání Adršpašského zpravodaje, vydaného
téměř shodně před dvěma lety, uvědomil jsem si zásadní a velmi silné vazby
k dnešnímu dni. Již tehdy nám zastupitelům mladé maminky z Adršpachu
a okolí předložily svůj jasný požadavek
- obnovení výuky v místní malotřídní

NEVZDÁVEJME SE NAŠÍ ŠKOLY
V době, kdy budete číst tyto řádky, již
asi budete vědět, že k prvnímu zápisu
do naší adršpašské školy nedorazil ani
jeden žáček. Vím, že po všech krocích,
které proběhly k otevření malotřídky, se
to může zdát jako neúspěch. I já osobně
bych byla také radši, kdyby se přišly zapsat všichni předškoláčci z Adršpašské
mateřské školy. Rozhodně si však nepřipouštím, že by se letos škola neotevřela.
Proto mi dovolte připomenout, v čem
by mohla být NAŠE ŠKOLA lepší variantou:
■ je obecně známo a nejnovějšími studiemi potvrzeno, že děti z malotřídních škol jsou vědomostně lépe připravené a mnohem samostatnější
■ rodinná atmosféra, která je pro děti
méně stresová, než ve velké škole
(malá škola = velká rodina)
■ individuálním přístupem lze upravit,
či přizpůsobit tempo výuky
■ učí se pracovat samostatně, což je
velká výhoda pro pozdější studium
■ v malém kolektivu je téměř vyloučená

šikana a další negativní jevy
■ velkým přínosem je také úzká spolupráce s rodiči i zřizovatelem.
Jednoduše řečeno, nedokážu si představit, že své dítě nedám do NAŠÍ ŠKOLY,
jejíž záměrem je nabídnout nadstandardní podmínky v podobě výuky angličtiny již od prvního ročníku a zaujmout
širokou nabídkou různých kroužků dle
zájmů děti. Počítá se s výukou hudebních
nástrojů, výtvarných kroužků a sportovních aktivit. V neposlední řadě je pro mě
důležité, že se mé dítě bude vzdělávat
v krásné nové škole spjaté s duchem našich skal. Vím, že argument, který se nabízí, nezapsat dítě do adršpašské školy je
zejména velká neznámá v podobě ředitele a pedagoga. A proto se domnívám,
že to byl hlavní důvod, proč rodiče předškoláků zapsali své děti do okolních škol.
Alespoň já doufám, že nám bude nabídnuta paní ředitelka, která naplní všechny
zmíněné výhody malotřídní školy. Pevně
v to věřím a předem jí moc fandím.
Denisa Jánská
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škole. Vlastně nejen předložily, ale ve
svém volném čase i s úřady předjednaly, prodiskutovaly a odborně zpracovaly.
Podařilo se jim přesvědčit i zastupitele
s jiným názorem na využití chátrající
budovy. Někteří tenkrát prosazovali
malometrážní byty pro důchodce, někteří úzkoprofilové školící středisko.
Po debatách s projektanty a po různých zvažovácích řízeních zaznělo jejich rozhodnutí jasně a jednoznačně.
Všemi devíti hlasy odsouhlasili podání
žádosti o zahájení výuky v naší malotřídce.
I od této doby uplynulo hodně vody.
Co se změnilo? Mladé maminky začaly být aktivní i na jiném poli a jejich
sdružení čítá dnes na 30 členů. Tlaky na otevření školy jsou o to větší,
že se vedení obce podařila obrovská
věc - získat povolení k zahájení výuky. Z chátrajícího objektu je kompletně zrekonstruovaná budova splňující
všechny atributy vesnické malotřídky
s možností širšího využití.
Doposud jsem se nesetkal u žádné
obecní záležitosti s tak silným nadšením a přesvědčením u mladých lidí.
Ba co víc, i s pochopením a často vyslovenou podporou zástupců moudré,
starší generace. Obrovskou podporu
mají naše kroky i u okolních obcí provozujících vlastní malotřídky. Vlčice,
Chvaleč, Vernéřovice, všichni mají
vlastní bohaté zkušenosti a výsledky.
Znají přínos této instituce ve své obci,
přínos pro své děti, pro budoucnost.
Ale o tom příště.
Všichni si dobře uvědomujeme, že nemůžeme mít kvalitní školu bez kvalitní
ředitelky, ředitele. Jejich volbu nelze
uspěchat a unáhlit se. Je to nejdůležitější rozhodnutí VŠECH zúčastněných.
Snad i proto zakončím své řádky prosbou. „Paní ředitelko, máte naší podporu a těšíme se na Vás“.
Michal Kozár, místostarosta

Veřejné schůze
VEŘEJNÉ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA
OBCE ADRŠPACH
Od minulého vydání zpravodaje svolalo zastupitelstvo dvě veřejné schůze. Na tyto
schůze byli občané pozváni na obecních vývěskách a v kabelové televizi. Schůze
se konaly v zasedací místnosti Obecního úřadu. Na schůzích zastupitelstvo přijalo usnesení, z nichž vyjímáme některé zajímavosti:
Zastupitelstvo obce schválilo
- uzavření mandátní smlouvy s firmou
DIANA s.r.o. na rok 2013
- zakoupení gobelínu od p. F. Beneše za
cenu 25 000 Kč (není plátce DPH)
- uzavření dodatku č. 2 k Mandátní
smlouvě Parkoviště 2013 uzavřené
dne 31. 3. 2011 mezi Obcí Adršpach
a Technickými službami Adršpach
s.r.o. ve výši 850 000 Kč bez DPH
- uzavření Dodatku č. 1 k Mandátní
smlouvě (lodní doprava na jezírku)
uzavřené dne 25. 11. 2011 mezi Obcí
Adršpach a Technickými službami
Adršpach s.r.o. doba trvání smlouvy
se prodlužuje do 31. 12. 2013
- uzavření Smlouvy o nájmu nemovitosti objektu čp. 5 v Dolním Adršpachu
mezi Obcí Adršpach a Technickými
službami Adršpach s.r.o.
- uzavření Smlouvy o dílo na provádění
údržby místních komunikací a veřejné
zeleně na území obce Adršpach mezi
Obcí Adršpach a Technickými službami
Adršpach s.r.o. ve výši 2 070 000 Kč
bez DPH za rok 2013
- schválilo také „Zadání změny č. 1 ÚP
Adršpach“
- dále finanční nabídku od firmy K plasty
s.r.o., Nové Město nad Metují ve výši
123 328 Kč včetně DPH na výměnu
7 ks oken v havarijním stavu v bytovém
domě čp. 114 v Horním Adršpachu
- žádost SDH Adršpach o sponzorský
dar ve výši 10 000 Kč na hasičský ples
pořádaný dne 9. 2. 2013
- rozpočet na rok 2013 jako schodkový
ve výši příjmy 17 137 020 Kč, výdaje
32 074 820 Kč a financování, které tvoří
přebytek finančních prostředků z minulých let ve výši 6 728 800 Kč, hospodářská činnost 8 709 000 Kč a splátka
úvěru ve výši 500 000 Kč, viz příloha
usnesení
- přijetí peněžního daru pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola,
Adršpach ve výši 35 000 Kč od firmy
Continental Atomotive Czech Republik
s.r.o., Horní Adršpach + uzavření
darovací smlouvy
- zrušení výběrového řízení na Realizační projekt ČOV a splašková kanalizace
Dolní Adršpach a intenzifikace ČOV
a splašková kanalizace Horní Adršpach
- zpracování Realizačního projektu ČOV
a splašková kanalizace Dolní Adršpach
a intenzifikace ČOV a splašková kanalizace Horní Adršpach k novému
výběrovému řízení
- zpracovatele nového výběrového řízení
firmu ERV Jaroměř s.r.o. za cenu
20 000 Kč bez DPH na „Realizační
projekt ČOV a splašková kanalizace - Dolní Adršpach a intenzifikace ČOV

a splašková kanalizace Horní Adršpach“
- jmenování komise na otevírání obálek
a na hodnocení nabídek na nové
výběrové řízení „Realizační projekt
ČOV a splašková kanalizace Dolní
Adršpach a intenzifikace ČOV a splašková kanalizace Horní Adršpach“ ve
složení Michal Kozár, Jiří Hýbl, Dana
Cahová, náhradníci Lukáš Jánský,
Tomáš Koníř
- jmenování konkurzní komise na konkurzní řízení na místo ředitele/ředitelky
Základní školy a mateřské školy,
Adršpach ve složení:
předseda: za obec Adršpach
Dana Cahová
člen: za obec Adršpach Michal Kozár
člen: za Krajský úřad Královéhradeckého
kraje Mgr. Svatava Odlová
člen: za Českou školní inspekci Královéhradeckého inspektorátu Mgr. Radomíra Bartošová
člen: za MěÚ Broumov, odbor školství
ing. Aleš Kitler
člen: za Základní školu a mateřskou
školu J.A. Komenského Vlčice Mgr.
Milena Blažková
tajemník: Věra Habrmanová
- dále schvaluje: zakázku malého rozsahu
na kácení stromů v obci Adršpach
- seznam firem k zakázce malého rozsahu
na kácení stromů v obci Adršpach dle
seznamu, viz příloha usnesení
- komisi na otevírání a posuzování
došlých nabídek k zakázce na kácení
stromů v obci Adršpach ve složení:
předseda – Michal Kozár, členové
- Anna Balínová, Ondřej Jirmann
náhradníci - Dana Cahová, Tomáš Koníř
- vypracování projektové dokumentace na cyklostezku H. Adršpach – Libná
- Chelmsko (na katastru obce Adršpach
vede trasa cca 2 km z celkové trasy 5 km
V plném znění jsou usnesení vyvěšována na vývěskách, kabelové televizi, nebo
k nahlédnutí na Obecním úřadu. Veřejné schůze 11/12/2012 se zúčastnilo – 8
zastupitelů, 4 hosté a 4 občané a veřejné
schůze 29. 1. 2013 se zúčastnilo 6 zastupitelů a 4 občané.
redakce

CHVÁLÍME
Chtěla bych touto cestou moc
poděkovat panu Pavlu Cohlovi
za výborně připravenou akci
„Dřevorubec roku“,
která se konala 19. 1. 2013
a také všem kteří mu pomáhali.
Všem vám moc děkuji.
Dana Cahová
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ZEPTALI JSME SE ZA VÁS
Na realizaci osvětlení cesty pro pěší
okolo zahrádek byly učiněny nějaké
další kroky?
ODPOVÍDÁ PANÍ STAROSTKA:
Osvětlení okolo zahrádek – oslovila jsem
pana Petra Krupičku, aby udělal cenovou
nabídku na osvětlení kabelem a na solární světlo.
Jsou nějaké záměry s prostorem „starých“ houpaček v parku? Máme pocit, že se tam spoustu let nic nezainvestovalo a nezměnilo. Buduje se
nové pěkně vybavené hřiště u bývalých kasáren, což je samozřejmě
dobře, ale dětské hřiště v parku už
mohlo mít dávno živý plot od cesty
a mohlo vypadat úplně jinak a mohlo být také plné dětí”.
ODPOVÍDÁ PANÍ STAROSTKA:
Dětské hřiště v parku je zařazeno do
úprav zeleně v obci, mělo by se realizovat
v budoucnu. Je tam také neprojektovaný
chodník, proto je nutné tyto věci spojit
tak, ať nemusíme něco v budoucnu ničit.
redakce

VÝZVA
Vážení občané,
chci vás pozvat do relaxačního
centra v Horním Adršpachu.
V budově školky máme novou
KNIHOVNU
s veřejným internetem,
která je otevřena v úterý a ve středu
od 16.00 - 18.00 hodin
Další služby u nás v Adršpachu
v suterénu budovy školky jsou:
KADEŘNICTVÍ
- provozuje
p. Borůvková - Jetmarová,
tel.: 776 690 872, 604 302 479
MASÁŽE
- provozuje paní Ptáčková
tel.: 605 176 872
KOSMETIKA
- provozuje paní Burešová
tel.: 604 799 189
Na tyto telefony je možno
se objednat a domluvit si hodinu,
kdy chcete přijít.
Zatím se mi nedaří sehnat někoho
na pedikúru, pokud byste o někom
věděli, dejte mi vědět a já se ráda
s tím dotyčným spojím.
Dana Cahová, starostka

Věci Obecní
HOVORY S OBČANY

POČÍTAČOVÝ KURZ

Informace jsou základním kamenem pochopení a porozumění.
To byl hlavní smysl
obecního zpravodaje –
posílit informovanost
místních obyvatel natolik, aby se mohla jejich stanoviska,
popřípadě požadavky, opřít o reálný
základ. S kabelovou televizí, internetem, s možností osobní návštěvy
veřejných zastupitelstev, vytvářely
obecní noviny téměř vyčerpávající
arsenál k přenosu informací.
Nedávné události však ukázaly, jak
hluboce jsem se mýlil. Rozhodl jsem
se tedy posílit tuto činnost, a to formou nezávazných setkání zastupitelů
s občany na téma: otázky, odpovědi,
povídání. Chci nabídnout nejen další
způsob komunikace, ale i změnu prostředí. V nejbližší době zveřejním na
obecních vývěskách místo a datum
případného setkání. Pevně věřím, že
uděláme další krůček k lepšímu pochopení našich kroků. Budu se těšit.
Michal Kozár

Obec Adršpach připravuje
počítačový kurz, který bude
otevřen ve škole
v Dolním Adršpachu.
Kdo má zájem, ať se přihlásí
na Obecním úřadě v Adršpachu
do 10. března !

ROZPOČET OBCE
V roce 2013 bude obec Adršpach hospodařit s finančními prostředky v celkové
výši 32 milionů 74 820 Kč a to na příjmové i výdajové straně.
Podle rozpočtu obce schváleného na veřejné schůzi Zastupitelstva obce dne 29.
1. 2013.
Rozpočet je k nahlédnutí na Obecním
úřadě a na internetových stránkách obce
Adršpach

VOLBY
PREZIDENTA
VÝSLEDKY VOLEB V ADRŠPACHU

1. Kolo:
Jan Fischer ................................... 70
Miloš Zeman ............................... 65
Karel Schwanzenberg ................. 50
Vladimír Franz............................ 30
Jiří Dienstbier .............................. 23
Přemysl Sobotka ......................... 12
Zuzana Roithová ........................... 6
Jana Bobošíková............................ 5
Táňa Fischerová ............................ 5
2. Kolo:
Miloš Zeman ................................. 123
Karel Schwanzenberg .................. 109

Po zjištění, kolik bude zájemců, se
rozhodne, zda bude otevřen kurz
pro začátečníky i pro pokročilé.
Kurzy povede pan Ing. Krupička.
Další podrobnosti se
budou
domlouvat
postupně.
Začátečníci
– návrh obsahu školení
■ Zapnutí PC
■ Seznámení s částmi PC
■ Práce s myší, klávesnicí
■ Dvojklik
■ Ovládání pomocí kláves
■ Speciální klávesy
■ Správa složek
■ Vytvoření složky (adresáře)
■ Nalezení vytvořené složky
■ Přejmenování složky
■ Kopírování složky
■ Vložení složky
■ Přesunutí složky
■ Odstranění složky
■ Do koše
■ Úplné odstranění
■ Vytvoření souboru (např. textu *.txt)
■ Otevření souboru
■ Vytvořit obsah souboru (věta)
■ Uložení souboru
■ Práce s programy
■ Spuštění programu
■ Vypnutí programu
■ Vytvoření zástupce na ploše
■ MS Word, MS Excel
■ Vytvoření jednoduchého
dokumentu
■ Napsat dopis
■ Vytvořit tabulku
■ Internet
■ Zapnutí prohlížeče
■ Nastavení domovské stránky
■ Zadávání adresy
■ Vyhledávání
■ Založení emailové schránky
■ Napsání jednoduchého emailu
■ Odeslání emailu
■ Stažení souboru z internetu
■ Otevření staženého souboru
■ Nákup v internetovém obchodu
■ Volání (telefonování) přes internet
(obsluha Skype)
Motto školení pro začátečníky nepolíbené počítačovou dobou: „Nebát se počítače, je to stroj,
který se dá vypnout“
Cíl školení: Udělat si z počítače dobrého pomocníka, získat základní znalosti z jeho obsluhy
a obsluhy běžného programového vybavení.
Frekvence školení: 2 x týdně 1,5h
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OBECNÍ LESY ADRŠPACH
Lýkožrout smrkový (Ips
typographus). V našich
podmínkách se jedná
o nejškodlivějšího kůrovce žijícího na smrku, který má dvě až tři nové generace ročně. Lýkožrout
je válcovitý, relativně široký kůrovec (ve
srovnání s ostatními druhy), dlouhý 4,2
- 5,5 mm. Je černohnědě zbarvený s tmavohnědými krovkami, nohy a tykadla má
žlutohnědé, celý žlutohnědě ochlupený.
Aktivita brouků začíná zpravidla v měsíci květnu, ale vše je závislé na nadmořské
výšce (v nižších polohách je aktivní již
koncem dubna, za prvních teplých dnů).
Sameček vyhledává smrky ve stáří okolo
80 let a starší (při přemnožení i mladší).
Začne tím, že se zavrtá do kůry (závrt)
a vytvoří snubní komůrku, což mu trvá
1 - 2 dny. Ve snubní komůrce začne sameček vysílat sexuální atraktant, čímž láká
samičky, aby se mohli pářit. Samičky po
spáření hlodají tzv. matečné chodby v podélném směru a kladou vajíčka do jejích
boků (jedna samička naklade v průměru
60 vajíček, denně asi 2 vajíčka). Vajíčka
mají bílou barvu, jsou lesklá a veliká 0,6
mm. Z vajíček se líhnou larvy, které hlodají své chodby kolmo na matečnou chodbu. Na konci své chodby se larvy zakuklí.
Celkově vývoj larvy a kukly trvá od 26 do
113 dní a vše je závislé na teplotě ovzduší. Z kukly se poté vylíhne brouk, který
je nedospělý a světle zbarvený. Započne
proto tzv. zralostní neboli úživný žír, který
trvá asi 3 týdny. Tento žír prodělá buď na
místě předchozího vývoje, nebo přeletí na
jiné místo. Lýkožrout poté přelétá na jiný
smrk, kde koncem června zakládá druhou
generaci. Třetí generaci zakládá v září, ale
jen v nižších polohách za teplého počasí.
Celkový vývoj za normálních podmínek
od náletu samečků do opuštění míst vývoje novými brouky trvá 6-10 týdnů. Na
jednom napadeném smrku se může vyvinout 150 000 - 200 000 brouků. Brouci
přezimují nejčastěji ve stadiu nedospělého, tzv. žlutého brouka pod kůrou smrku, kde se vyvíjeli. Dospělí brouci často
zimují v hrabance. Přezimovat mohou
i larvy a kukly, nepřezimuje vajíčko. Lýkožrout smrkový napadá nejraději oslabené
stromy, polomové dříví, neodkorněné
čerstvě pokácené dříví. Ochranu proti
tomuto kůrovci lze shrnout do tří zásad:
vyhledávání a asanace napadeného dříví, odstranění veškerého dříví vhodného
k vývoji kůrovce a přímá ochranná opatření zkušeností (znát jeho vývojový cyklus).
Zbytky po těžbě je nutno neprodleně buď
štěpkovat nebo spálit, popřípadě ošetřit
insekticidem či vyvézt.
Kontrolní a přímá obranná opatření se
provádějí pomocí lapáků, otrávených lapáků a feromonových lapačů. Obranu
proti lýkožroutu popíši zase v příštím čísle.
Ing. Ondřej Jirmann
Správce OL Adršpach

Hasiči

HASIČI HODNOTILI

PO PRÁCI LEGRACI

Na valné hromadě sboru dobrovolných
hasičů obce Adršpach hodnotili svoji
činnost za rok 2012. Z výroční zprávy,
kterou přednesl starosta místního SDH
Jaroslav Šrámek, jsme vybrali základní
informace.

CO JEŠTĚ ZAZNĚLO Z ÚST STAROSTY SDH NA VALNÉ
HROMADĚ:

Stav členské základny dobrovolných hasičů tvoří celkem 51
členů. Z celkového počtu je 11 dětí do 17 let, 7 žen a 33 mužů.
Počet členů v zásahové jednotce JPO III je 23 mužů pod vedením velitele Jiřího Rutkaye.V tomto roce se značně naplnil
počet dětí v přípravce, a to především předškoláky. To svědčí
o důvěře rodičů v náš spolek, že nám svěří své děti. Je to
hlavně zásluha Jana Valy, který již mnoho let vede děti a učí
je hasičským dovednostem.
V průběhu roku probíhaly schůze výboru a členské schůze
dle plánu a momentálních potřeb. O všech těchto jednáních
jsou vedené záznamy v Knize zápisů. Byly zde projednány a schvalovány organizační záležitosti, jak chodu Sboru
a jeho činnosti, tak i předávání informací z jednání starostů či velitelů nebo požadavky OÚ Adršpach. Během roku
vyjížděla jednotka na výzvu HZS Hradec Králové nebo za
účelem technické pomoci občanům a obci následovně:
V lednu požár zemědělské budovy v Jívce (11 hasičů),
v březnu požár lesa na česko-polských hranicích u Zdoňova (15), požár lesa u Zdoňova na hranicích s Polskem (11),
v dubnu dopravní nehoda v serpentinách (14), v červnu
požár stromu v Teplicích nad Metují (8), technická pomoc
při odstraňování spadlého stromu (4), v červenci požár
sloupu vysokého napětí na Krčmově (15), dopravní nehoda v serpentinách (13) technická pomoc při úklidu vozovky u Peňáka po přívalovém dešti (11) a dopravní nehoda
v serpentinách (16 hasičů).
Mimo výjezdy hasiči zajišťovali hasičský ples, jarní úklid
hasičárny a okolí, opravu věže na hadice, tradičně spolupořádali pálení čarodějnic a dětský den, pomáhali Technickým službám vynášet trámy a prkna na skalní okruh,
zajistili přepravu dětí při soutěži Malé letní dovádění, řídili dopravu při cyklistických závodech a místním silničním
běhu, sbírali železný šrot.
Velkého uznání se jim dostalo za pořadatelskou službu, přípravu i úklid na významné akci, která se konala v Adršpašských skalách. Královéhradecký kraj zde pořádal koncert
vážné hudby. Dle médií zde bylo přes 1000 návštěvníků.
Hasiči navštívili VEBU Olivětín, kde se konal Den otevřených dveří, zúčastnili se také velké sportovně zábavné akce
o které píšeme na jiném místě, a navštívili konečně i vinný
sklípek v Nových Mlýnech.
Pro členy výjezdové jednotky bylo provedeno pravidelné
školení a výcvik dle plánu. Což se prověřilo na námětovém cvičení při evakuaci osob ve firmě Continental. Ti,
kteří používají dýchací techniku, absolvovali pravidelnou
lékařskou prohlídku a také cvičení s dýchací technikou.
Řidiči strojníci se zúčastnili pravidelných školení řidičů
a cyklické přípravy. Velitelé rovněž absolvovali povinné
školení a účastnili se dvoudenní přípravy HZS Náchod.

„Za zmínku jistě stojí vzpomínka na jednu krásnou akci. Bylo to
utkání v netradičních sportech, něco jako oslava jubilejních 10
let naší vzájemné spolupráce s partou z Veby Olivětín. Tato akce
se tentokrát konala na jejich půdě, takže na nás byli dobře připraveni. První disciplínou
bylo lovení ryb, údajně
na sportovní rybářské
vodě. Podle mého už
od dob Žižky v tomto
rybníce žádné ryby
nebyly. To ale bylo úplně jedno, protože vidět
tolik nadšení a snahy
něco chytit, obzvláště
u starých pytláků, to
se jen tak nevidí. Každý zkoušel staré fígle, a to jak s nástrahami,
tak ve způsobu lovu. Jeden namáčel chleba do piva, druhý dával
nástraze správný šmak tím, že ji rozžvýkal, ale nakonec spolkl,
takže mu nezbylo nic jiného, než najít žížaly, které tam však také
nebyly. Jeden nejmenovaný Vašek starší nahazoval s tím, že tak je
to správně, ale pak jsme ho viděli, jak obíhá keře a stromy a hledá
na větvích to, co mělo být ve vodě… To tam byly ještě větší pecky.
Výsledek byl takový, že jedinou velrybu chytil domácí starosta
hasičů a to ještě ve vedlejším chovném rybníce, ale chytil a tím
získal jeden bod pro domácí.
Další disciplína se odehrávala na kolbišti v Olivětíně. Tou další
v uvozovkách disciplínou bylo ochutnávání grilovaného prasete, což nám nedělalo problém, neboť bylo výtečné. Bohužel
to byl asi záměr našich soupeřů, protože následující disciplína
byla střílení na cíl z 1,5 m dlouhé flusačky. A zkuste to, nacpat
se a pak funět do nějaké roury. Takže bod pro domácí. Další
disciplínou bylo řezání katrpilou na čas. My jsme měli v týmu
dřevaře, takže bod byl náš. Rozhodnout se mělo v přetahování lanem, což se nám v minulosti moc nedařilo. Letos to vyšlo
a vítězství bylo naše.
Probíhaly i další soutěže, jako například práskání bičem nebo
štafeta převážení vody v kolečku, také štafeta s kolíkem a toaletním papírem, která sklidila největší ovace. V tomto přátelském a soutěžním duchu se oslavovalo až do tmy prohibice
neprohibice.
Jako překvapení jsme jim připravili ohňostroj a předali jsme
jim pohár za dobrou a letitou spolupráci. Kéž by těchto akcí
bylo více a nejen u hasičů, ale i u jiných organizací. Určitě by
bylo mezi lidmi více porozumění a tolerance“.
Jaroslav Šrámek

Technické prostředky a ochranné pomůcky jsou na dobré úrovni. Koncem roku 2012 byla jednotka dovybavena
novými ochrannými oděvy. Byly zakoupeny nové baterky
a v dílně je nové nářadí, včetně nové vapky a dalšího technického vybavení. Vozový park včetně příslušenství je též
na dobré úrovni.
Závěrečné poděkování starosty SDH patřilo všem členům,
výboru a veliteli i Jiřímu Rutkayi za vedení celého sboru,
Technickým službám za nemalou pomoc jak finanční, tak
hmotnou, zastupitelům v čele se starostkou obce paní Danou Cahovou za spolupráci.
-ja-
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Mládí a sport

MLADÍ HASIČI

Z výroční zprávy mladých hasičů vybíráme:
Rok 2012 byl velice úspěšný a to nejen
díky staršímu družstvu, ale i díky mladším
hasičům. V tomto roce jsme také přijali
7 nových hasičů a díky tomu vytvořili i
naši malou přípravku. Současný stav mladých hasičů je 18, z toho: 5 dětí v přípravce, 3 mladší, 6 starších a 4 dorostenci.
Zúčastnili jsme se 15 soutěží z 17 kona-

ných. Největší úspěchy našich mladých
hasičů:
Z letošních závodů jsme si dovezli spoustu skvělých diplomů. Mezi nejlepší patří
Uzlová štefeta v České Metuji 1. místo,
Mikulášské klání ve Rtyni 4. místo. Stolínská uzlovka - 1. místo v jednotlivcích
mladších získala Nikola Kohlschütterová. Ve starších 2. místo v jednotlivcích
získal Tomáš Cirok. V Jaroměři jsme
získali 3. místo a na Hronovském poháru 2. místo. Bezděkovská 60 - 4. místo.
Nutno podotknout, že soutěží vždy minimálně 15 družstev.
V loňském roce jsme také uspořádali 2
mejdany v hasičárně, které byly dvoudenní. První byl dokonce spojen s výletem do Stachelbergu u Trutnova. Děti si
tyto akce opravdu užily.
V celoroční činnosti v kategorii starších
jsme získali 3. místo o Pohár OORM
Náchod 2012.
redakce

SPORT
Dne 25. 12. 2011
- STOLNÍ TENIS
- 23 účastníků
DĚTI
1. místo: Novotná M.,
Cirok T., MÜller P.
2.místo Lulek J.,
Konečný D.
3. místo Tölg M.
MUŽI
1. místo Lulek R.
2. místo Trojan V.
3. místo Mrázek M.
VETERÁNI
1. místo Hátaš J.
2. místo Vajda Jar.
3. místo Dibelka J.
ŽENY
1. místo Nekvindová M.
2. místo Jirmannová E.
3. místo Balínová H.

Á-DRÁČEK
V „NOVÉM“ ROCE

Nový rok nám začal opravdu moc hezky. Naše prostory v Á-dráčku mají totiž novou tvář, dostali jsme věcný dar,
a to v podobě klouzačky, trampolíny,
velké barevné žíněnky, sedaček pro
děti i maminky a ohromné množství barevných míčků. Děti se teď do
Á-dráčku moc těší, a pak je opravdu
stěží dostáváme domů.
Máme za sebou také keramickou dílničku pod vedením zkušené keramičky Karolíny Gemperlové (Krecbachové). Děti se moc bavily, tvořivou hrou
a cvičením jemné motoriky si vyzkoušely svou fantazii a na památku si
všichni udělaly obtisky ručiček a nožiček. Když se pod rukama z hroudy hlíny rodí zvířátko nebo panenka, rozbíhá se dětská fantazie na plné obrátky
a pohled na ně byl opravdu úžasný...

- Koucký Lukáš, Šubrt Petr, Fichtner
Zdeněk

Dne 27. 12. - VOLEJBAL - 3 družstva
- 14 účastníků
Na 1. místě se umístilo družstvo s kapitánkou - Balínová Hana, spoluhráči
Nováková M., Hátaš J., Vajda Jan, Jirmann O.
Na 2. místě se umístilo družstvo s kapitánem – Kunc P. ml., spoluhráčky Hátašová J., +2 kočky
Na 3. místě se umístilo družstvo s kapitánem – Lulek Radim, spoluhráči Jadrníček
P. ml., Matula D. +2 dámy z Teplic n./M.

Dne 30. 12. 2011 - TROJBOJ (stolní tenis, volejbal a zkrácená košíková)
6 družstev - 32 účastníků
1. místo získalo družstvo s kapitánkou
- Řezáčová Veronika, spoluhráči Vajda
Jan, Kunc Ladislav, Slowak Jakub, Jadrníček Pavel ml.
2. místo získalo družstvo s kapitánkou Balinová Hana, spoluhráči Jirmann Ondřej, Vajda Jakub, Vajda Jaroslav, Križan
Tomáš
3. místo získalo družstvo s kapitánkou
Hátašová Justýna, spoluhráči Fichtner
Rudolf, Matouš Martin, Skuřenský Aleš,
Řeháček Tomáš

Dne 29. 12. 2012 - NOHEJBAL - rekordních 9 družstev – 27 účastníků
1. místo obsadilo družstvo s kapitánem
- Hátaš Josef, Vajda Jan, Rutkay Jiří
2. místo obsadilo družstvo s kapitánem
- Fichtner Rudolf, Lamka František,
Hronek Martin
3. místo obsadilo družstvo s kapitánem

Celkem se turnajů účastnilo 96 sportovců a byly rozdány ceny v hodnotě 7.000
Kč. Tím bych chtěl poděkovat
všem sponzorům – p. Zhánělovi, zastupitelům obce a TS, dále obrovské díky
všem pořadatelům, zejména Ondřejovi,
Rudovi, Monice a Pepovi!
Jiří Vichr, předseda TJ
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No a jelikož je únor a blíží se masopustní veselí, ale i dětské karnevaly, tak
samozřejmě nezůstáváme pozadu a pro
členy Á-dráčku a spřízněného Bukáčku připravujeme dětský karneval. Moc
rádi však uvidíme i nové tváře, jen prosím o potvrzení účasti, děkuji! Karneval je určen pro děti předškolního věku
a proběhne dne 9. 3. 2013 od 10:00 h.
Děti se mohou těšit na společné hry,
soutěže, hudbu, tanec, vyhlášení masek, tombolu a velké překvapení pro
všechny (..ale to se dozvíte až na místě). Těšíme se na všechny malé děti
z Adršpachu a blízkého okolí!
A-dracek@seznam.cz
Za celý Á-dráček
Barbora Brabcová

Události, komentáře
DŘEVORUBEC ROKU ADRŠPACH 2013

František Žilák, celkový vítěz soutěže,
těsně po dopadu vítězné klády
Původně jsem chtěl psát o třešničkách
na dortu, ale nebyl by to dort, ale bublanina.Tím chci říci, že to byla úžasná koordinace všech zúčastněných, kteří přispěli ke zdárnému průběhu dřevorubce.
Koho napsat jako prvního? Toho, který
přispěl nejvíc finančně, materiálově, či
pomocí před akcí nebo na akci samotné.
Věřte, že je to opravdu těžké, ale hlavně
jeden bez druhého, třetího, patnáctého,
čtyřicátého, by to nedokázal. Počítá se
výsledek, a ten byl velmi dobrý podle
ohlasů, které slyším jak od místních, tak
po telefonu, nebo čtu na netu a novinách, a tak není pochyb, že Adršpašský
dřevorubec zde má svoje místo.
DÍKY VÁM.
Poděkování patří celému zastupitelstvu
Obce Adršpach, Městu Teplice nad Metují ,TS Adršpach, Lesy ČR, Continental
Adršpach, stavebně mechanizační firma
SVOBODA, P. Sauver servisman, Husqvarna, Oregon, Melichar CZ, LD print,
Agroles Písek, BMK Trutnov V.Palme,
Jeep 4x4 V. Dvořák, Karel Krecbach,
MT Střechy M. Tautc, Marcela Lilingová, REST T. Kašpar, Pila Teplice J. Rais,
Autodopravce J. Jirman, Z. Zatloukal
dřevorubec, V. Oštádal dřevorubec, J.
Urban topení voda plyn, D. Šimon, M.
Barton revize, Hotel Javor J. Mottl, Farma Zdoňov B. Lainka, Pizzerie Stella S.
Zháněl, CK. Adr-tour J. Hlináková, H.
Sláviková, Pohostinství u Peňáka, Red
Point Teplice nad Metují Tomáš Čada,
Hana Balínová, Kovárna U tří růží Z.
Kavka kovář, Pan J. Fraňek, Penzion u
Bicanů, Obecní hajný O. Jirmann, který
se mnou strávil ne jednu hodinu přípravami, M.a M. Jirmannovi, V. V. a M. Novákovi, K. Fulka, Rock Resort s.r.o Hotel
skalní město, Stihl, Stavis Česká Skalice,
O. Kapoun. Tito všichni se menší či větší měrou podíleli na celé akci, a přesto
zůstává ještě řada nevyřčených jmen.
Ti, kteří nechtěli být jmenováni, a přitom
odvedli špičkovou práci v podobě pořadatelské služby. Nikoho nejmenuj.!!!!
„My jsme prostě Dobrovolní HASIČI
ADRŠPACH“ řekl velitel, a tak nejmenuji. Pánové, byla to filharmonie. Stavební
firma SVOBODA bezchybné a profesionální zajištění elektro centrálou a rozvodem, ukázka závodní Tatry si taktéž našla
své diváky a obdivovatele.
Jindřich Pražák, exhibice EUROJACK.

Myslím, že jeho ukázka nenechala nikoho chladným. Je to šoumen a borec
chlap. U nás se mu moc líbilo a příští
rok určitě zas přijede. Slíbil, že předvede
přesekávání klády v 3 metrové výšce na
stojato a další kousky. Ukázka Historických pil Radek Bernadcký moc povedený, bylo na co koukat. Parta řezbářů
Jan Kužel, Martin Kučera a Pavel Tryzna
opět nezklamali. Klobouk dolů před jejich uměním. Předváděčka Jeep 4x4, pan
Václav Dvořák, projížďky Jeep Vlangler,
bomba - sám jsem zkusil. Petr Hošek,
Standa Jirásek, profíci rozhodčí. Pavel
Sauer, pomoc s moderováním na place,
ale hlavně poradní slovo a pořadatelská
činost od začátku do konce. Radovan
Kvapil, grafické návrhy všeho tištěného
od vstupenek až po trika, desítky hodin
práce, super výsledek, Jiří Kaur, plakety Dřevorubce i doprovodné soutěže.
V září jsme vybrali vhodné foto, které
zpracoval do grafické podoby, první plaketa 1. 12. 12 a poslední 18. 1. 13 stovky
hodin. Pro zajímavost bylo odpracováno dobrovolných 650 hod před akcí. Na
place 19. 1. 2013 bylo 55 pořadatelů.Vás
diváků bylo něco přes 500. Díky za vaši
přízeň, vím, že s vámi má podobná akce
smysl. Můj velký dík patří také mé ženě
Anežce a synovi Tomášovi!
V 15 hod, když všichni odešli, to pro
pořadatele neskončilo. Krom nejnutnějšího úklidu na place přijely TS Teplice.
Zboural se a odvezl stan občerstvení,
lavice, stoly. Sundaly se reklamy, odplachtovaly se pergoly, atd. Najely TS
Adršpach samozřejmě za aktivní pomoci našich hasičů. Plac jsem opouštěl poslední v 17 hod po 11 hodinách. Zmrzlej, ale spokojen.

S manželkou na závěrečném večírku
v pivnici
Poté přesun do pivnice. Co o tom napsat? Byl to kulturně společenský večer
zaměřený na vzdělávání a problematiku
dnešního dění v lese. Nikdo se neopil,
tančilo se diskrétně, nikomu nebylo
druhý den špatně. Všechno ostatní jsou
jenom pomluvy. Snad se mně podařilo
napsat vše, zbývá jen poděkovat všem
a pozvat vás na další 6. ročník závodů
a 15. ročník dřevorubeckého sezení.
Příští dřevorubec bude 18. 1. 2014.
S přátelským pozdravem Adršpašák
Cohla Pavel
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Pořadí po 5 discilpinách
ŽILÁK František
KLUGE Karel
JÁNSKÝ Lukáš
NOVÁK Michal
ZAHRÁDKO Miloš

body
17
22
24
25
25

pouze 4 discipliny
JIRMANN Ondřej
VAJDA Jakub
HOUHA Jaroslav
MRÁZEK Martin
DOLEŽAL František
KOTERBA Krzysztof
POKORNÝ Jaroslav
MACH Miroslav

body
22
26
31
33
35
36
40
43

MISS DŘEVORUBEC
U místních diváků to jednoznačně vyhrála adršpašská starostka Dana Cahová, která nastoupila do vložené soutěže
štípání zmrzlého špalku na čas. Jednotlivé štěpky musely projít malým otvorem
do kamen. Soutěže se zúčastnil i starosta
Teplic nad Metují pan Milan Brandejs.
Ale že to byla fuška! Starostka postupně
odhodila čepici, šálu i rukavice!
-ja-

Události, komentáře
VÁNOČNÍ KONCERT

OHLASY ČTENÁŘŮ

Vánoční koncert se konal 22. 12. 2012
v kostele Povýšení sv. Kříže v Horním
Adršpachu od 17.00 hodin.
I přes chladné počasí se sešli příznivci vánočního koncertu. Koncert byl velice pěkný.
Chtěla bych moc poděkovat za krásné vystoupení i za příspěvky.
Na vánočním koncertě se vybralo: 3 245 Kč, které byly vloženy na účet sbírky na kostel. Na účtu sbírky na kostel je ke dni
18. 2. 2013 celkem 22 377,35 Kč.
Dana Cahová

Na průzkum, proč nechodí více lidí na
schůze zastupitelstva, mi jeden místní občan řekl:
„Vzpomeň si na předvolební kampaň v
obci. Do voleb do zastupitelstva se hlásilo
31 kandidátů pod zástěrkami sdružení:
Nový směr, nová vize 9, Za změnu obce 9,
Pro dobro Adršpachu 4 a Za rozvoj Adršpachu 9 kandidátů. Všichni zvoleni být nemohli. Kde jsou? Proč právě
oni nechodí na schůze podpořit své zvolené souputníky,
kteří by jejich podporu jistě uvítali při prosazování svých
cílů a volebních programů, anebo proč nechodí podpořit
ty druhé jako konstruktivní opozice, když měli tolik elánu
dělat něco pro obec? Kde jsou? Asi to tak vážně nemysleli,
nebo se po nezvolení urazili, anebo dělali na kandidátkách jen křoví.“

NA VELETRZÍCH S PARTNERY
První veletrh, kterého jsme se zúčastnili v rámci projektu
partnerského města Radków, byl veletrh v Poznani, který proběhl ve dnech 24. 9. 2012 – 28. 9. 2012. Poprvé jsme tento
veletrh absolvovali už v roce 2011 a z vlastní zkušenosti mohu
říci, že patří mezi nejlepší, na kterých jsem kdy měla možnost
být. Ve společném stánku s Radkowem jsme dostali prostor k
prezentaci DSO Broumovska a DSO Policka. Zájem polských
návštěvníků o náš region ( nejvíce Adršpach ) byl opravdu obrovský. Velké procento dokázalo ocenit především společnou
prezentaci Česka a Polska.

No jo, ale proč nechodíme na schůze my? Už jsme staří
a už nic nezměníme, anebo jsme ještě mladí a nikdo nás
nebere vážně? Chození po schůzích v době internetu nám
připomíná minulý režim?
Buď jak buď, je na zastupitelstvu, aby hledalo cesty jak
komunikovat s lidmi, protože vládnout bez naslouchání
hlasu lidu vede ke špatným rozhodnutím, k izolaci a odcizení.
Další čtenář nám radí: „Když nechodí lidé na schůze, ať
jdou schůze za nimi. Stačila by jedna lepší webkamera
v zasedačce OÚ, kvalitní ozvučení místnosti, obecní program na kabelovce máme, nabourejme se lidem do obýváku a vysílejme schůze přímým přenosem. To by byla
určitě slušná sledovanost. Nějakou kačku by to asi stálo,
ale ten věhlas, který by to Adršpachu v kraji a možná
i ještě „vejš“ přineslo, to by určitě stálo za to. Schůze LIVE,
to by bylo přece super!“
Od správce kabelovky jsme se dozvěděli, že by to technicky
nebyl žádný problém, ale museli bychom si najmout firmu, která by si vysílání vzala na starost a dohlédla i na
autorská práva. A to by bylo drahé.
Údajně v sousedním Meziměstí byla autorská práva jedním z důvodů ke zrušení vysílání.
Ale schůze zastupitelstva
by také mohly být on-line
na internetu, řekne vám
každý adolescent. A bez
kabelovky a podstatně levněji, dokonce by se občané
mohli zapojit do diskuze
prostřednictvím facebooku,
nebo e-mailu a to z gauče, Jdu se zapojit do diskuze !
z chaty, z hospody i z dovolené. Jenže to by se někdo musel chtít trochu přizpůsobit
době a na to si zřejmě ještě chvíli počkáme. Zatím platí:
Nechodíš na schůze – tvůj problém. No a jak jsme si ověřili i u sousedů, občané to řeší tak, že nechodí.
-ja-

Personálně za českou stranu jsem veletrh zajišťovala já a kolegyně z TIC v Polici nad Metují Martina Golová.
V rámci stejného projektu jsme využili i další možnosti společně se prezentovat na veletrhu v Brně, který proběhl ve dnech
17. 1. – 20. 1. 2013. Stánek jsme měli postavený na velmi frekventovaném místě, v blízkosti bufetů a stánků s občerstvením,
a hned za námi bylo hlavní pódium. Nedaleko od nás byla umístěna expozice Královehradeckého kraje, kde se letos historicky
poprvé prezentovala společnost pro destinační management
Broumovska. Kromě propagačních materiálů zde bylo možné
získat výrobky oceněné značkou regionální produkt. Jezdím
do Brna už několik let, ale letošní veletrh hodnotím jako velmi
povedený, i co se týče počtu a složení návštěvníků. I tady jsme
od lidí zaznamenali velmi kladné postřehy na společnou propagaci a prezentaci v rámci příhraničí. Už teď se těšíme na další
veletrh, který bude probíhat od 4. 4. 2013 ve Wroclavi.
Beata Radoňová TIC Adršpach

VTIP DNE

NAROZENINY

Povídá soudce obžalovanému:
„Když jste toho muže zbil, odešel jste na nástupiště. Proč
jste se potom ještě z nástupiště vracel a začal ho opět
mlátit? „Protože jsem zjistil, že vlak má zpoždění.“

Víte že za několik dnů oslaví náš zpravodaj druhé narozeniny? První číslo Adršpašského zpravodaje vyšlo
4. března 2011. Blahopřejeme.
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MUZEUM PAPÍROVÝCH MODELŮ
Vás srdečně zve!
Expozice představuje vývoj papírového modelářství od nejstarší
známé papírové vystřihovánky
z 16. století, přes modely z časopisu ABC, až po současnou tvorbu.
Vystavují se zde díla nejen modelářů z České republiky, ale i z Polska, Slovenska a Německa. Expozice, na které se podílelo téměř 80
stavitelů modelů, včetně autorů
a vydavatelů, potěší návštěvníky
všech generací a díky své originalitě a jedinečnosti, bude návštěvníky oslovovat opakovaně. Muzeum, které vzniklo teprve v loňském roce, je místem, kde celé rodiny mohou smysluplně trávit svůj společný čas. Uprostřed expozice je dílna,
kde si návštěvníci mohou sami vyzkoušet vystřihnout a slepit model, který si odnesou z návštěvy muzea jako ojedinělý
vlastnoručně vyrobený suvenýr.

Věříme, že se Muzeum papírových
modelů stane nejen oblíbenou zastávkou při cestě
do Adršpašskoteplických skal, ale
i cílem rodinných
výletů a nabídne
tak další aktivitu
v regionu. Pro návštěvníky je kromě
prohlídky muzea
připraven i doprovodný program.
Modelářský kroužek, Valentýnská
dílna, Velikonoční
dílna, skupinové
výukové programy.
Více informací v Muzeu papírových modelů, Tyršova
341, Police nad Metují, 549 54, tel.: 498 100 910, 777
828 657, nebo na www.MPMPM.cz a E-mail:Info@
MPMPM.cz. Facebook: www.facebook.com/MuzeumPapirovychModelu
OTEVÍRACÍ DOBA MUZEA:
Po – Pá: 9.00 – 11.30 hod., 12.00 – 14.30 hod.
So – Ne: 9.00 – 11.30 hod., 12.00 – 17.00 hod.

Divadelní soubor Jiráskova divadla Hronov
uvádí v kině v Teplicích nad Metují
světově proslulou hru

PYGMALION
Slovo ke hře
Známý irský filosof a dramatik G.B. Shaw napsal tuto hru v roce 1912, takže jí bylo již 100 let.
Od té doby se skoro nepřetržitě objevuje v repertoárech divadel na celém světě. Na českém jevišti
se poprvé hrála v Národním divadle v Praze již v roce 1914. Skvělou hlavní postavu Lízy Doolitlové
sehrála tehdy výborná herečka Andula Sedláčková. Postava prostořeké londýnské květinářky dává
velikou příležitost dobré herečce podat nezapomenutelný výkon.
Když se v posledních letech hra objevila jako muzikál a byla nafilmována pod titulem MY FAIR
LADY, její popularita ještě vzrostla. Vybrali jsme ji proto, že dokáže výborně pobavit diváky
a hercům dává skvělou příležitost předvést své herecké schopnosti.

ČTVRTEK 28. března 2013 v 19:00 hodin
Vstupné: 100 Kč v předprodeji, na místě 120 Kč.
Předprodej od 25. února 2013 v Informačním centru v Teplicích nad Metují.

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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