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Úvodní slovo
Dobrý den.
Dovolte mi, abych začal rozkrývat jedno velké tabu naší vesnice, které občas přiživeno tendenčnostmi, vytváří iluzi
pohromy a zkázy. Jedná se o kulturní památku z 15. století, jednu z našich významných dominant, zámek Adršpach.
Plán zprovoznění tohoto objektu spočívá v nastartování komerční činnosti s tvorbou zisku tak, aby nezatěžovala obecní
rozpočet, a nebyla tak přítěží pro realizaci jiných důležitostí, nýbrž přínosem pro celou oblast Broumovsko. Nebude jednoduché poskládat tuto stavebnici, však věřím, že budeme-li chtít, zvládneme to. Dnes již máme o čem hovořit a s čím se
seznamovat. K povídání o tom, i jiném ohledně obecních záležitostí, Vás zvu každé pondělí od 16.00 hod. do budovy OÚ.
Od 25. 11. 2013 Vám budu k dispozici. Též 22. 11. 2013 v 17.00 hod. v pohostinství „U špalku“. Budu se těšit.
Michal Kozár, místostarosta

PROGRAM Á-DRÁČKU
30. 10. 2013
6. 11. 2013
13. 11. 2013
20. 11. 2013
27. 11. 2013
4. 12. 2013
11. 12. 2013
18. 12. 2013
8. 1. 2014
15. 1. 2014
22. 1. 2014
29. 1. 2014
5. 2. 2014
12. 2. 2014
19. 2. 2014
26. 2. 2014
5. 3. 2014
12.3. 2014
19.3. 2014
26. 3. 2014

DRÁČEK (malujeme)
LISTY (výzdoba oken)
JEŽEK (tvoříme pomocí přírodnin)
PODZIMNÍ STROM (lepíme listy)
JABLÍČKO (obtiskáváme)
ČERTÍK (obrázek na ruličce) + besídka
VÁNOČNÍ STROMEČEK (ubrousková tech.)
KAPŘÍK + TALÍŘEK S CUKROVÍM (zdobení)
ČEPICE + RUKAVICE (vybarvování)
LYŽAŘ (lepíme postavu)
ZÁVODY NA BOBECH
(dle počasí a sněhových podmínek)
PTÁČCI (malujeme)
SNĚHULÁK (vata na ruličce)
TUČŇÁCI (na petlahvi)
VLOČKY (na tácku)
VYKRAJOVÁTKA (modelovací hmota)
MASKY NA MAŠKARNÍ (zvířátka)
ZAJÍČEK (z látky)
SLANÉ TĚSTO (modelujeme)
JARNÍ KVĚTY (voskovky)

2. 4. 2014
9. 4. 2014
16. 4. 2014
23. 4. 2014
30. 4. 2014
7. 5. 2014
14. 5. 2014
21. 5. 2014
28. 5. 2014
4. 6. 2014
11. 6. 2014
18. 6. 2014
25. 6. 2014

SLEPICE (z tácku)
ZDOBÍME SKLENIČKY (korálky)
JARNÍ KVĚTY (malujeme a lepíme)
RYBY (z balónků)
ČARODĚJNICE (klobouk)
MAMINKA (kresba postavy)
BERUŠKY (ORIGAMI)
DUHA (malujeme)
VČELIČKY (do oken)
VENKOVNÍ AKTIVITY (hry, soutěže...)
MOTÝLCI NA KOLÍČEK (vybarvujeme)
PAMPELIŠKA (z krepového papíru)
MOŘSKÝ SVĚT (koláž)

+ mimo středeční akce:
SPORTOVNÍ DEN - leden
KARNEVAL - únor
BAZÁREK - březen
DEN ZEMĚ - duben
DĚTSKÝ DEN - květen
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - červenec

Česká mše Vánoční
Jakub Jan Ryba „HEJ MISTŘE !“
Musica Braunensis
Marie Matějková - soprán, Jiřina Vlachová – alt, Petr Frýbert – tenor,
Jakub Hrubý – bas, Zdeněk Klauda – varhany

22. 12. 2013 v 16 hodin
Kostel Povýšení Svatého Kříže v Adršpachu
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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ADRŠPAŠSKÝ ZÁMEK
Předpoklad pro otevření zámeckých prostor a jejich komerční
využití, jako samostatnou hospodářskou činnost obce, je souhlas zastupitelů s celkovou koncepcí a zásadními kroky, které
budou celý tento proces provázet. Není možné schvalovat postupně jednotlivosti, případně je
měnit. Z tohoto důvodu předkládám tento návrh jako celek
k připomínkování, popřípadě
schválení. Dokument: Zámek
2013.
CÍLE
Generace zisku nutného k samofinancování a tvorbě rezerv k přeinvestování dotací. (Nikdo si nepřejeme „černou díru“ a
toto je cesta)
Zásadní posílení turistické infrastruktury
obce Adršpach, k němuž směřujeme.
Zastavení devastace kulturní památky, zapřičiněné z velké části uzavřením objektu.
Posílení kulturního života v obci – pestrá nabídka pro místní i turisty.
Vytvoření dvou kvalitních pracovních
míst, 1x doba neurčitá, 2x sezónní zaměstnanec.
Celkové posílení turistické destinace Adršpach v narůstající konkurenci.
Předpoklad vedoucí ke splnění těchto cílů
je sladit OBJEM a KVALITU. Jedině soulad těchto faktorů zajistí udržitelnost.

ce po příjezdu, nejdéle u vstupu do skal,
doplnění reklamy na informační leták
vydávaný ke vstupence. Zájemce navést
ze skalního okruhu od Ozvěny k parkovišti přes zámek, event. Starozámecký
vrch. Masivní parkování v objektu zámku se nepředpokládá.
Ubytovaní v Adršpachu a okolí – spolupráce s ubytovateli, Broumovsko, Kladské pomezí, Jestřebí hory, Krkonoše.
Trvale žijící místní obyvatelé, převážně
na kulturní a společenské akce, kabelová
televize, letáky, internet.
Školní výlety a studijní pobyty - příprava víkendových pobytů s programem,
popřípadě vytvoření samostatných vzdělávacích modulů s blízkou tématikousportovní, přírodovědný. Individuální
oslovení.
Horolezci a jiná odborná veřejnost tamtamy.

OBJEM - z velké části záleží na směrování jednodenních náštěvníků, z ubyto- KVALITA - jednoznačně určuje zákazník mírou své spokojenosti.
vaných je předpoklad 100%.
Jednodenní návštěvníci skal- informa- Přízemí dle předložené studie - hl. část
1

fixní se zaměřením na Adršpašsko-Teplické skály, přiblížení
nové oblasti pestrou, populární,
a zajímavou formou. Kaple samostatná pietní část- vzpomínka na zesnulé horolezce, snaha
o vysvěcení. Vedlejší sál expozice
živá, s obměnou dle aktuálnosti,
nápadu atd.
1. patro vlevo – expozice vysokohorského lezení, podpořená
výstavou fotografií v hl. sále.
Venkovní prostory - zaměřeno
na dětskou klientelu - lezení na
cokoliv, ..., udržované prostranství před
a za budovou, samostatně řešeno v návaznosti na jednotlivé akce.
Regionální infocentrum- Důraz na kvalitu personálu - jazyková vybavenost, kultivovanost projevu, znalost regionu. Pestrost informací, netradiční formy prezentace, komerční nabídky, drobný prodej.
Toalety- maximální využití stávajících
příhodných prostor v objektu, (přízemí a 1.patro), se zaměřením na kvalitu.
V případě nedostačujícího objemu řešení mimo objekt.
Občerstvení- bohaté zajištění pitného
režimu, jídlo pouze lehké, dezertní, popřípadě trvanlivé balené. Základní požadavek- bez znečistění objektu a okolí
nepříjemným zápachem!!!
Příjemné posezení uvnitř i vně objektu.
Nutný výběr poskytovatele služeb, nepředpokládá se provoz v režii obce.
Cena - Vstupné včetně poplatků za služby by se neměly vymykat cenám v místě
obvyklým.
pokračování na str. 3

Věci Obecní

Věci Obecní

VEŘEJNÉ SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE
ADRŠPACH

CHCETE SNÍŽIT CENU
ELEKTŘINY?

Od minulého vydání zpravodaje svolalo zastupitelstvo dvě veřejné schůze. 24. 9.
a 29. 10. 2013. 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:
A-SANGO a.s. a obcí Adršpach
Zastupitelstvo obce schválilo
- odkoupení pozemků od SŽDC Praha - zpracování projektové dokumentace
od firmy HIGWAY DESING,s.r.o.
(odstavné parkoviště v Dolním Adršpa„na akci“ Adršpach – Chodník z Horchu) za konečnou cenu ve výši
ního do Dolního Adršpachu“ za cenu
102 000 Kč
50 000 Kč bez DPH
- úhradu nákladů ve výši 11 000 Kč
včetně DPH za instalaci panelů na - smlouvu s firmou ELPOL Police nad
Metují na zprovoznění elektriky v příměření rychlosti v obci
zemí „ZÁMKU ADRŠPACH“ částka
- výběrové řízení na akci odkopání
200 000 Kč bez DPH
a odvodnění bytového domu čp. 128
- pana místostarostu Michala Kozára
v Horním Adršpachu
k zajištění veškerých výběrových řízení,
Oslovené firmy: SDT Trutnov s.r.o.,
prací a ostatních úkonů týkajících se
Stavební firma – Radek Myška Teplice
„ZÁMKU ADRŠPACH“.
nad Metují, PRŮMSTAV Náchod,
O krocích s tímto spojených bude
Loskot Teplice nad Metují, PIS proinformovat zastupitelstvo obce
jektservis Macák
Zpracovatel výběrového řízení: Jiří - zadávací podmínky na výběr poskytovatele občerstvení na zámku v DA
Hýbl, Trutnov
- finanční příspěvek pro Horolezecký
Stavební dozor: Jiří Hýbl
oddíl Adršpach při TJ Jiskra Adršpach
Komise na otevírání a posuzování
na pořádání ADR-CROSSU 10.000 Kč
došlých nabídek: Michal Kozár, Lukáš
Jánský, Tomáš Koníř, náhradníci: - finanční příspěvek ve výši 15.000 Kč
+ dřevní hmotu s dovozem na DřevoJaroslav Šrámek, Anna Balínová, Eva
rubce roku 2014 panu PC
Vajsarová
- výběrové řízení na akci „ČOV a splaš- - dokument odůvodnění účelnosti
veřejné zakázky „Výstavba splaškové
ková kanalizace Dolní Adršpach
kanalizace a objektu ČOV Dolní
a Intezifikace ČOV a splašková kanaAdršpach a Rekonstrukce splaškové
lizace Horní Adršpach“
kanalizace a objektu ČOV Horní
Zadávací dokumentace + smlouva
Adršpach“
o dílo pro zhotovitele stavby
Komise na otevírání a posuzování
došlých nabídek: Michal Kozár, Dana Zastupitelstvo vzalo na vědomí
Cahová, Jiří Hýbl, Jiří Slánský, Ing. - rezignaci A. Balínové na funkci jednatele
Technických služeb Adršpach s.r.o.
Štěpán Plodek, náhradníci: Lukáš Jánský, Tomáš Koníř, Martin Kalmus, - rezignaci A. Balínové na funkci
předsedy Kulturní a sportovní komise
Ing. Čermák
k 28. 8. 2013
- dokument „Zámek 2013“
- finanční nabídku SÚS Královéhra- - zápis Kontrolního výboru ze dne 9. 9.
2013
deckého kraje na opravu 3 propustků
- zápis z dílčího přezkoumání hospodaza cenu ve výši 36 000 Kč bez DPH
ření obce Adršpach ze dne 16. 9. 2013
- žádost DV, HA 141 o finanční příspěvek
ve výši 20 000 Kč na rekonstrukci - nebyly zjištěny chyby a nedostatky
koupelny v bytové jednotce
- žádost o prodloužení smlouvy pana V plném znění jsou usnesení vyvěšováIng. Jirmanna na správce lesů do roku na na vývěskách, kabelové televizi, nebo
2023 / končí lesní hospodářský plán/ k nahlédnutí na Obecním úřadu. Veřejné schůze dne 24. 9. se zúčastnilo - 8 za+ posudky mimolesní zeleň
- zpracování a administraci projektu stupitelů, 4 hosté a 4 občané.
„ADRŠPACH – CHODNÍK Z HOR- Veřejné schůze dne 29. 10. se zúčastnilo
NÍHO DO DOLNÍHO ADRŠPACHU 8 zastupitelů, 1 host a 5 občanů.
Redakce
– I. ETAPA (1.1) etapa mezi firmou

Obec oslovila firmu A-TENDR, která
dělá aukce elektřiny.
Sběr dat bude probíhat na obci v zasedací
místnosti dne 20. a 27. 11. 2013 od 14-17
hodin.
Vezměte si sebou poslední fakturu vyúčtování a smlouvu a všeobecné podmínky

SLAVNOSTNÍ KŘEST
KNIHY
proběhne v hasičské zbrojnici v Horním
Adršpachu
dne 29. 11. 2013 od 17.00 hodin
Bude možnost zakoupení knihy
Srdečně Vás všechny zve autor knihy
a obec Adršpach

Co je předmětem E-aukce?
Bohužel nikoli celková cena, kterou nyní
občané platí. Do E-aukce nelze zahrnout
platby za distribuci, poplatky za obnovitelné zdroje a další regulované platby. Občané ovšem mohou počítat, že z celkové
ceny elektrické energie je možné v E-aukci soutěžit cca 50 %, u zemního plynu cca
75 % z celkové ceny, kterou nyní platí.
V průměru dosahované úspory činí 20
- 30 % ze stávajících cen silové energie
a zemního plynu. Za rok tak dosahované
úspory činí několik tisíc korun.
Jaké výhody tedy E-aukce občanům
přináší?
Především jde o:
1. Získání nejnižší možné ceny na trhu
(vůči všem dodavatelům)
2. Zafixování této ceny po celou dobu trvání smlouvy (2 roky), dodavatel nemá
možnost cenu měnit
3. Účast v E-aukci je zcela ZDARMA
4. Společnost A-TENDER s.r.o. pro občany zajistí 100% administrativní a právní servis
5. Garance minimální úspory 15 % (v případě nižší úspory je přechod k novému
dodavateli na rozhodnutí občana)
6. Občan neplatí žádné další poplatky spojené s ukončením smlouvy se
stávajícím dodavatelem ani za podpis
smlouvu s dodavatelem novým

Nedílnou součástí je ekonomický výhled provozní, a investiční.
Provoz bude zajištěn zaměstnanci TS
pod vedením vedoucího turistického
ruchu formou mandátní smlouvy.
Provozní náklady
Počítají se mzdovými náklady trvalého
zaměstnance-vedoucího, s hrubou mzdou
20tis./měs., a dvěma brigádníky na 6 měsíců s hrubou mzdou 15 tis./měs. Tzn. dva
lidé na provoz včetně úklidu a služby o toalety. K tomu mycí prostředky atd.
Provoz celoroční s omezením 1. patra.
Uzavřené přízemí bez nutnosti vytápět celý
objekt. Náklady na spotřebu elektro vycházejí z výpočtu p. Fartáka. (k dispozici)
Propagace vyplývá z pracovní náplně vedoucí v zimním období, což je příprava
společenských, kulturních a jiných akcí
na příští rok, včetně mediální podpory.

K tomu telefony, internet.
Nákup zboží za účelem prodeje- předpoklad tiskovin, knihy, drobné upomínkové předměty - tématické. Jde o mrtvý
kapitál bez výraznějšího pohybu.
Mandátní smlouva a výše zisku, včetně samostatných drobných služeb jinde neuvedených. (údržba, sečení, vyhrnování atp.)
Investiční náklady
Stavební úpravy se týkají objemu prací
schválených zastupiteli v roce 2012. Jedná se o opravu omítek, oken, elektroiinstalace včetně vytápění, výměna vchodových dveří, výmalba, odpady, voda,
samostatný projekt na toalety.
Z minulého výběrového řízení na zhotovitele máme naceněny jednotlivé druhy
pracovních činností. Většinu stavebních
zásahů provedeme svépomocí. Realizací
elektro bude pověřena f. Elpol Police n.
M. Jsme k ní vázáni příslibem oslovení,
má položkově naceněny operace z loň-

BRIGÁDY NA ZÁMKU
14. 9. 2013 drazili již tradičně zástupci minulého vlastníka, pod
vedením paní Neubertové. Zaměřili jsme se na otlučení vnitřních omítek dle stanoviska restaurátorů, vybourání sociálního
zařízení a toalety v 1. poschodí. Vesměs šlo o přípravné práce
pro stavebníky. Odpracovali jsme 120 hodin a udělal se obrovský kus práce.
21. a 28. 9. 2013 jsme se orientovali na venkovní údržbářské
práce. Jelikož obec nezískala dotaci na odkopání nepodsklepené části, zaměřili jsme se na činnost zabraňující venkovnímu
vlhnutí budovy. Pod téměř 30-ti centimetry hlíny jsme objevili
nefunkční kanalizační systém, který měl zamezit přístupu vody
k budově. Ten jsme odhalili, zprovoznili, očistili jsme tašky na
zámecké zdi, posekali, budovu odmechovali a očistili venkovní parapety. Velmi důležitá práce, zvlášť před zimním obdobím.
Odpracovali jsme 70 hodin.
Samozřejmě chci poděkovat všem, co přiložili ruku k dílu, ale
i těm, kterým tyto termíny nevyhovovaly a slíbili účast příště.
Nemohu zapomenout na pani Kubíkovou, která nechala přespat
v kempu přespolní brigádníky zdarma.
Děkuji. Michal Kozár

RELAXAČNÍ CENTRUM
Obec Adršpach má v prostorách pod
mateřskou školkou zřízené služby:
Kosmetika a masáže
- paní Burešová tel.: 604 799 189
Pedikúra
- paní Čepelková tel.: 775 229 913
Kadeřnictví
- paní Jetmarová Borůvková
tel.: 776 690 872, 604 302 479
tyto služby vám mohu osobně doporučit a je možno se objednat na telefonech, které jsem vám napsala.
Knihovna
Pod školkou máme také knihovnu,
otevřeno je v úterý a ve středu od
16.00 do 18.00 hodin. Paní Brádlová
za podpory obce objednává každý rok
knížky za 20 000 Kč je zde i možnost
veřejného internetu
Přijďte se do těchto krásných prostor
podívat a odpočinout si při relaxaci
Cahová Dana - starostka
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ADRŠPAŠSKÝ ZÁMEK - pokračování

NOVÉ LÁVKY

ského roku. Odborné zednické práce
budou provedeny místní firmou, popřípadě oslovena firma s nejnižší nabídkou
z minulosti. Řemeslné práce taktéž.
Stavební práce předpokládají urychlený
výběr poskytovatele občerstvení (říjen
2013)
Expozice a informační středisko bude
realizované v rámci studie přízemí.
Cena zahrnuje projekční i realizační náklady.
Zajištění projektu je odměna pro zajištění realizace říjen 2013 až po zpřístupnění zámku veřejnosti 1.května 2014.
K diskuzi včetně kalkulace vypracoval
15. 9. 2013 Michal Kozár
Důležité!!!
V roce 2014, to je rok otevření zámku,
nebude stát tato investice obec ani 1 korunu. Během ročního provozu se ji totiž
vložené investice díky hospodářské činnosti navrátí!!!

VÝSLEDKY VOLEB V ADRŠPACHU
Zapsaných voličů 454, účast ve volbách
261- tj. 57,49%, platných hlasů 260
p. hlasů %
1 Česká str. sociálně demokrat.
48 18,46
2 Strana svobodných občanů
6
2,30
3 Česká pirátská strana
18
6,92
4 TOP 09
32 12,30
5 HLAVU VZHŮRU - volební blok
0
0,00
6 Občanská demokratická strana
26 10,00
9 politické hnutí Změna
0
0,00
10 Strana soukromníků ČR
3
1,15
11 Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.
14
5,38
13
14
15
17
18
20
21
22
23

Suver. - Strana zdravého rozumu
Aktiv nezávislých občanů
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Úsvit přímé demokr. T. Okamury
Dělnic. str. sociální spravedl.
ANO 2011
Komunistická str. Čech a Moravy
LEV 21-Národní socialisté
Strana zelených

5
0
3
17
1
41
41
0
5

1,92
0,00
1,15
6,53
0,38
15,76
15,76
0,00
1,92

POŽÁDALI NÁS O ZVEŘEJNĚNÍ
PROJEKT GROSS-ROSEN

Občané, mající garáže za
vodou v Horním Adršpachu, se dočkali. Teď už
se i potmě na lávku trefí
bez obavy že spadnou do
potoka. Druhá lávka je
v parku kde se pohybují děti. Lidem se obě líbí a celá akce si
zaslouží potlesk, jak říká nejen pan Juhasz. :-)
Teď už jenom alespoň orientačně osvětlit pěšinu kolem zahrádek.
-ja-

3

Obracíme se na občany s prosbou, aby pomohli svými autentickými informacemi, vzpomínkami, písemnými či fotografickými materiály týkajícími se koncentračního tábora
Gross-Rosen v blízkosti polského města Rogoźnica (nedaleko Wałbrzychu). Tento tábor měl pobočky i na našem území
a na začátku roku 1945 se z něho uskutečnil „pochod smrti“, který skončil masakrem vězňů u Choustníkova Hradiště. Vaše informace pomohou při realizaci našeho projektu,
jehož cílem je při příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové
války přiblížit mladé generaci osudy lidí, které tento válečný
konflikt poznamenal. Svoje informace s kontaktem na sebe
zasílejte prosím do 30. 11. 2013 na e-mail: Gross-Rosen@seznam.cz, případně se obracejte na uvedené adresy realizátorů
projektu. Děkujeme za spolupráci.
Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu Náchod
a Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Dopisy čtenářů

Dopisy čtenářů

ADRŠPAŠSKÝ KOCOURKOV
Tak zrovna jako v Kocourkově si připadám
v naší obci. V poslední době jsem se několikrát zúčastnila veřejných schůzi v naší
obci a už je mi jasné proč na tyto jednání
chodí tak málo občanů. Probíralo se tam
mimo jiné i oprava „drahého“ zámku, kde
jen studie a projekt stály majlant, nemluvě
o tom kolik bude stát jeho měsíční provoz
za vytápění, osvětlení, vodu, náklady na
pracovníky v infocentru a horolezeckém
muzeu a další náklady v podobě nového
manažerského postu pro pracovníka na
kterého bylo již vyhlášeno výběrové řízení. Tento by měl koordinovat práci dvou
vedoucích pracovníků, kteří sedí v jedné
kanceláři a asi nejsou schopni dělat svou
práci, když nad nimi má být další „dráb“
aby sbíral jejich podněty a požadavky pro
provoz technických služeb, údržbu skal
a obce a to vše asi jen za „symbolický plat“.
Na můj dotaz proč se ustavuje další člověk nad odpovědné osoby za provoz TS
mi pan Kozár odpověděl že tento člověk
je důležitý pro novou koncepci vedení
provozu pro infocentrum, bude pověřen
obstaráváním dotací pro obec, propagaci
skal a obce v republice a zahraničí, to vše
ve všech možných sdělovacích prostředcích. Když jsem se zeptala proč není tato
práce zadána pracovnici infocentra paní
Radoňové která tyto práce dělá již několik
let v rámci svého pracovního zařazení, obstarává veškeré granty a stará se o propagaci, má potřebné vzdělání v tomto oboru
a nebere za to plat manažera, tak mi pan
Kozár odpověděl, že člověk na postu manažera musí mít vysokoškolské vzdělání,
praxi min. tři roky a znalost angličtiny.
Nezastávám se pracovnic infocentra, ale
myslím si že je pro naší obec důležitější
než vysoká škola a angličtina, to jak dobře
děvčata znají naše skály, jak jsou schopné komunikovat s našimi nejčastějšími

návštěvníky z Polska, což je zhruba 80%
a pak s návštěvníky z německy mluvících
zemích a našimi občany. Obec velice dobře propagují na různých veletrzích nejen
u nás ale taky v Polsku kde je důležité se
domluvit jejich jazykem jak slovem, tak
i písmem, což paní Radoňová splňuje jako
jediná, bohužel pan místostarosta na toto
neslyší. Naopak mám dojem že žije jen
v nějakém snu, protože veřejně prohlásil
že stojí jen o takové návštěvníky skal, kteří
nepůjdou rovnou od autobusů na okruh,
ale projdou až na zámek do muzea, ostatní prý pro nás nejsou dost dobří. Odmítá
slyšet to, že tyto autobusové zájezdy jsou
vypracovány tak aby výletníci stihli mimo
naší obec ještě ZOO nebo Krkonoše
a že téma horolezectví zajímá pouze úzký
okruh lidí, tvrdí že propočítal že v sezóně
by mělo navštívit muzeum 10% návštěvníků skal, jinak prý se bude kát za promarněné finance, které byly vynaloženy.
Takže abych to shrnula, poslední peníze
z rezervy obce se proinvestují v pochybném projektu, místo toho aby se investovaly do oprav obecních bytů když pořád
slyšíme v jakém stavu jsou okna rozvody
atd,.. atd. Jako další věc mě zaráží, že na
jednu stranu obec šetří peníze kde může
a na druhou stranu je vyhazuje oknem,
jeden příklad za všechny. Obecní tržnice
se svými stánky na rychlé občerstvení je
napojena na odpady, které ústí do jímky
u WC. Za vývoz odpadních vod zodpovídají TS Adršpach, ty smluvně vyvážejí
jímku prostřednicvím pana Čižinského,
kterému již došla trpělivost s množstvím
tuků, které tam nemají co dělat a tuto službu navíc naúčtoval k úhradě obci. Ta to sice
zaplatila, ale teprve pak se začala zajímat o
to jak který provozovatel občerstvení plní
povinnost zpětného odběru spotřebovaného tuku (oleje) certifikovanou firmou.

JE ZÁMEK PRO OBČANY SKUTEČNĚ TAKOVÉ
TERNO JAK TVRDÍ NĚKTEŘÍ ZASTUPITELÉ?
Úvodem bych rád podotknul, že jsem
s koupí zámku nikdy nesouhlasil a dodnes
velmi pochybuji o jeho využití. Velmi mě
mrzelo, že se o koupi nerozhodovalo v referendu, ale rozhodlo o tom 6 zastupitelů. A to i přesto, že pan místostarosta rád
tvrdí, že jedná dle mínění spoluobčanů.
Kde tedy vzal tu jistotu, že s koupí většina
občanů souhlasí?! Navíc neustále opakuje,
že naše obec není bohatá, jak si kde kdo
myslí ale, že se musí šetřit. A pak se za 6
miliónů koupí zámek!
Proto se ptám, můžete nám pane místostarosto rozkrýt financování zámku?
Jak ho budete financovat, jak a kde je
vykazována odvedená práce zaměstnanců TS pro zámek, z čeho ho opravíte (dotace byla zamítnuta) a z čeho se
bude financovat jeho provoz? Můžete
zveřejnit veřejný dokument „Zámek
2013“, kde je ekonomika provozu zámku pro rok 2014 uvedena? Nebude to

jen černá díra, kam budou padat peníze
„chudé“ obce, které by se přitom daly
využít jinde a efektivněji (opravy obecní komunikace, chodník mezi Horním
a Dolním Adršpachem). Zatím se o
zámku ví jen, že pořádáte dobrovolné
brigády, kam se lidé rozhodně nehrnou
(že by neměli zájem, nebo zámek nechtěli?). Ono ani sami zastupitelé, kteří koupi podpořili, nejsou tak aktivní,
když na jedné s posledních brigád bylo
pouze 5 účastníků!
Poslední poznámkou jsou návrhy na
využití zámku, myslím, že jeden ples
ročně, nějaká výstava není dost na to,
abychom měli zámek. Zvlášť když jeho
provoz (vytápění, apod.) bude k „nezaplacení“. Nebo už je plán na jeho celoroční využití a krytí provozu? Pokud
ne, k čemu zámek?
S pozdravem,
Ing. Rudolf Fichtner
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Provozovatelé dostali písemně příkaz, do
kdy musí tyto dokumenty dodat na úřad,
aby bylo možno zjistit viníka těchto zvýšených nákladů na provoz tržnice a k jejich
úhradě. Ze tří podnikatelů to dodal pouze
jeden a to ve 100% pořádku, bohužel to
není místní občan, tak se to smetlo ze stolu, protože bychom šlápli někomu na kuří
oko a tím pádem za to platíme z obecních
peněz všichni, i to je tvář našeho vedení.
Minulé zastupitelstvo asi ví, proč kdysi
odmítlo nabídku aby obec dostala za „korunu“ zámek, teď bude několik generací
trnou jestli nepříjdeme o pozemky, lesy či
budovy když budeme muset opravit tuto
chatrnou stavbu a určitě se nenajde dostatek solventních investorů, kteří by tuto
hračku financovali. Jen mám sama za sebe
obavu, aby to nedopadlo tak, jako z naší
školou za třináct miliónů, kde sice máme
luxusní sídlo pro Ádráček, ale naše přestárlé spoluobčany odkládáme daleko, jen
ať s nimi nemáme starosti a přitom na takové důstojné budovy by stát rád přispěl,
nezapomeňte i my budeme jednou staří
a někdo nás vykopne pryč z míst, které
jsme měli rádi a které jsme znali, protože nebude sil a možností rodinných příslušníků se postarat o své blízké. Možná
se Vám zdá, že pláču na špatném hrobě,
ale pokud uslyším z úst představitele obce,
jak nesmyslně hospodaří s obecními a tím
pádem s penězi nás všech a ještě se veřejně
vyjádří, že osobně si nedostatečně přečetl
smlouvu na začátku svého působení na
obci a tím ji připravil o šest set tisíc, což
je mu sice líto, ale všichni to zaplatí, tak
proto mám potřebu se k tomu svým způsobem vyjadřovat. Toto jsou mé „zážitky“
z návštěvy veřejných schůzí zastupitelstva
obce v rozmezí září – říjen 2013.
Děkuji, Ivana Turková.

Dobrý den pane inženýre!
Jsem rád, že se ptáte. Dnes víc než kdy
jindy platí: „Jen hlupák ví všechno“.
Dokument Zámek 2013 byl připraven
v redakci k otisknutí před obdržením
Vašeho dopisu. Je to však první možný
termín, kdy ho obec mohla zveřejnit.
Tabulky s kalkulacemi jsem neuvedl,
součástí jsou i postupy výpočtů, bez
komentáře složité, proto pouze textem.
Jsou však samozřejmě k dispozici.
Z Vašich řádků čiší nespokojenost
pramenící evidentně z nedostatku informací. Vím, že zde nežijete, nicméně
mne Vaše dva poslední dotazy naplňují přesvědčením, že budete-li mít zájem, pochopíte. Nejen zámek, ale i jiné
obecní záležitosti vyžadují větší informovanost, kterou jsem si sliboval od
zastupitelů, ale i obecního zpravodaje.
Dnes však vím, že je to nedostatečné,
proto přicházím s novým řešením.
(uvedeno v proslovu). Ještě jednou děkuji za Váš zájem a těším se na spolupráci. S pozdravem Michal Kozár.

NEVYUŽITÉ DOTACE Z FONDŮ EU
Existovala možnost čerpat dotace
z několika dotačních titulů z fondů
EU.
Uvedu jeden z nich: SZIF – Státní zemědělský intervenční fond, internetové stránky www.szif.cz, přesně na
www.dotace.org/5836/obce-a-ostatni/v kategorii III.2.1. Obnova a rozvoj
vesnic, občanské vybavení a služby.
Bylo možné čerpat dotace od roku
2007 – do r. 2013. Celých 7 roků měla
možnost obec čerpat dotace např. na
budování a obnovu místních komunikací, veřejná prostranství, parkoviště,
obnovu či výstavbu inženýrských sítí,
výstavbu chodníků atd.
V roce 2011 jsme žádali o zajištění
oprav komunikací včetně výstavby
chodníku.

Nejvíce frekventovaná a nebezpečná a opravy komunikací se v dohledné
komunikace (hluboký příkop) od ur- době nedočkáme.
nového háje ke kasárnám byla z naše- Bohužel. Zastupitelé vsadili na jiné
ho pohledu nutná. Otočka autobusů priority.
Hana Balínová
v centru obce je také v havarijním stavu, stejně tak cesta od Hátlů k zahrád- Na ukázku, jak i malé obce dokáží
čerpat dotace je třeba Božanov.
kám.
Teprve v květnu 2012 bylo schváleno Obec, která má asi 360 obyvatel a nemá
zpracování projektové dokumentace na finanční spoluúčast dostatek finančna opravu místních komunikací. Obec ních prostředků.
ale ani tento rok nepožádala o dotaOBEC BOŽANOV
ce, neboť se nestihlo zajistit
stavební povolení. Co dodat
Čerpané dotace podle jednotlivých let a fondů
na závěr. Jiné obce s daleko
České
Evropské
menším rozpočtem využily
Rok Fond
zdroje
zdroje
Celkem
v CZK
v CZK
čerpání dotací maximálně.
EAFRD 19 181,00
76 722,00
95 903,00
Lze zjistit z internetu – zre- 2013
2012 EAFRD 327 945,00 1 311 777,00 1 639 722,00
alizované nebo schválené 2011 EAFRD 145 023,00 580 089,00 725 112,00
dotace obcím. Dotace končí 2010 EAFRD 68 223,00 272 889,00 341 112,00

ROZČAROVÁNÍ
Jsem rozčarovaná, to je asi tak přesně řečeno jak se cítím po tom co jsem se zúčastnila veřejné schůze zastupitelů s občany Adršpachu 30. 7. 2013. Pár řádky bych
se chtěla podělit s ostatními lidmi o tom
co jsem si na této schůzi vyslechla, tak jak
to vnímám já. Jsem v této obci takzvaně
„ naplavenina neboli přistěhovalec“, bydlím zde pouhých 20 let, ale připadá mi to
jako bych se ocitla zpět v čase, jako za dob
socialismu. Schůzi sice otevře starostka
obce ale pak již pevnými otěžemi chopí místostarosta obce, který díky svým
„darem“ řečnění nemá protivníka ani
oponenta. Ale abych jen nekritizovala. Je
hezké že obec získala peníze z EU na postavení nové ČOV a kanalizace, ale pokud
umím počítat tak zjistím jako každý gramotný člověk, že obec bude na dlouhá desetiletí zadlužena. Doteď nám stačilo mít
u každého domu bezodtokovou jímku
tzv. žumpu a pro podnikatele v ubytování a provozování pohostinství buď ČOV
nebo žumpu podle kapacity, jak jsem se
ale z úst pana místostarosty dozvěděla je
nutné aby se i ti co si za nemalé finanční
náklady zřídili pro své podnikání ČOV,
se svých čističek zbavili a po zprovoznění
„nové“ obecní ČOV se povinně připojili,
jelikož jsou se svým zařízením znečišťovateli místního potoku, kam vede jejich
vyústění. Když jsem vznesla dotaz jak
se budou finančně podílet na pořizovací
ceně centrální ČOV místní majitelé penzionů (týká se to i některých zastupitelů),
byla jsem odbyta s tím že oni platí nemalé
daně a poplatky obci a tudíž nevidí důvod
proč by měli něco na víc přispívat (tím se
jim snížily náklady, ale obec dozaplatí).
Na můj druhý dotaz jak chtějí přinutit
většinu starších obyvatel v D. Adršpachu
aby se napojili na „novou“ kanalizaci mi
pan místostarosta řekl že přípojky budou
stát metr/cca 200 Kč a na že to vyhrábne

firma která bude dělat zemní práce, tak
jsem si začala připadat mírně hloupě, že
jsem asi jediná která si myslí že to u nás
vypadá jako v Kocourkově. Jako druhá
věc mě zarazil nový projekt zřízení infocentra a horolezeckého muzea v prostorách „zdevastovaného“ zámku. Je hezké
že se někdo umí pochválit za to že získal
dotaci ve výši 500 000 Kč na zprovoznění
dvou nebo tří místnosti v téhle „barabizně“, ale pokud se znovu vrátím k počtům
tak kde je započítán celoroční provoz,
energie, platy zaměstnanců a ostatní provozní náklady? Co uděláme se starým
infocentrem, jejími zaměstnanci, vybavením které je vyrobeno na míru a navíc je
návštěvníkům mnohem blíž než aby šlapali do obce když mají přesně naplánované zájezdy aby toho stihli co nejvíce, je to
snad pro někoho chystaná „trafika“ v podobě funkce manažera pro cestovní ruch
s patřičným platem? Nelíbí se mi že (někteří) představitelé obce vymýšlejí skvělé
plány, které zadluží další generace v obci.
Když se rozhodovalo co bude s bývalou
školou v D.A. tak místo aby se udělal
dům pro naše seniory které samozřejmě
cizí obce do svých domovů nechtějí protože svých mají dost, bylo rozhodnuto že
se obnoví výuka a školící středisko, jak to
dopadlo víme všichni velice dobře, aspoň
se mají před nepřízni počasí kde schovat
maminky s Á-dráčkem, takže si myslím
zcela odůvodněně že náš zámek a ČOV
budou stejné černé díry. Místo megalomanských projektů těchto typů by bylo
vhodnější investovat do oprav bytového
fondu obce, když bylo na schůzi řečeno
odborníkem že teď budou opravy levnější než když se na to obec vrhne až po
zámku, tak co je pro nás přednější? Dále
se na schůzi začaly řešit stánky s občerstvením, kdo kolik zabírá místa, kdo má
kolik mrazáků, stojanů na zboží, reklam
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atd. Nikoho ale nezajímalo kdo jak má
čisto nejen v provozovně, ale také jak se
stará o čistotu okolo své živnosti, jak nakládá s vyjetým olejem, zda jej odevzdává
k ekologické likvidaci nebo zda jen zvedá
náklady obce na vyčištění jímky když olej
vylévají do odpadu. Bohužel se to řešilo
proti těm kteří za prvé u toho nebyli a za
druhé nebyli spřízněni se členy zastupitelstva (že by rodina?). Jako poslední bod
programu schůze bylo to že nás paní starostka seznámila s tím, že jí od jara chodí
anonymní vulgární SMS správy a že za
tím stojí členka zastupitelstva p. Balínová.
Zarazilo mě že paní starostka nám oznámila že měla v úmyslu na této schůzi p.
Balínovou odvolat, protože je přesvědčena že anonymy píše ona z důvodu toho že
poslední SMS zpráva přišla právě z jejího
mobilu. Nestraním ani jedné ze zúčastněných, ale pokud žijeme v civilizovaném
státě, měla snad paní Cahová postupovat
tak, že jako veřejná osoba zadá vyšetření
tohoto činu policii a nebude to řešit půl
roku v kanceláři s místostarostou a pak
bez důkazů někoho nařknout a nenechat napadeného věc pořádně vysvětlit,
ale pořádat na člověka „ hon“ kde si svou
polívčičku bez znalosti stavu věci přihřála
i p H. Jánská svým výrokem že by dotyčnou měli okamžitě vyhodit, měla jsem
za to že jsme lidé a ne divoká smečka na
lovu. Pokud jste to dočetli až sem a snad
to prošlo bez cenzury tak jsem ráda sama
za sebe že jsem se nenechala zviklat svým
druhým já a tyto řádky napsala. Nechci
nikoho odsuzovat ani vyvyšovat, ale nabyla jsem dojmu že tuto obec už neřídí
naše paní starostka ale její zástupce, že
nám už naše velitelka tak trochu na vše
rezignovala, že prostě už má všeho plné
zuby a končí, je to snad pravda?
Turková Ivana
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Pracovní nabídky

BĚH SERPENTINAMI
Již dvacátýpátý ročník
tradičního
silničního
běhu serpentinami
na 10 km
Adršpach
ChvaPavel Jadrníček po doběhu
leč - Adrdo cíle.
špach byl
odstartován v sobotu 21. září v parku v
Horním Adršpachu. Běhu se zúčastnilo

50 mužů a 16 žen, mezi nimi i zástupci
Polska a Německa. Na obrázku jsou zachyceny poslední vteřiny před startem.
Absolutním vítězem se s téměř tříminutovým náskokem stal Hübl Radek
z Ústí nad Orlicí, mezi ženami byla nejlepší Hanušová Lenka z TT Janovičky.
Na startu byli běžci z ze všech koutů ČR,
dvanáct z nich ze zahraničí. Tři závodníci dosáhli věku 73 let, nejlepší z nich
byl Milan Vorel ze Slatiňan. Adršpach
reprezentoval jediný běžec Pavel Jadrníček.

Poslední vteřiny před startem..

HOROLEZECKÁ
BRIGÁDA

Zdar a sílu
Tuto sobotu se nám konečně po všech
oplétačkách s úřady podařila uskutečnit horolezecká brigáda na kterou
přijeli i lezci z dálek. Za peníze, které
poskytl Český Horolezecký Svaz jsme
od Lesů koupili dříví nastojato. Našim úkolem bylo ho pokácet, odvětvit
a odkornit a uskladnit. Jelikož všichni
makali na sto procent, tak se nám vše
podařilo udělat a máme zásobu dříví na realizaci protierozních zábran,
mostků a žebříků na našich lezeckých
pěšinách, na kterých se už dlouhá léta
nepracovalo. Večer jsme opekli buřty
a vše naplánovali na příští rok. Hold
oddíl sjednocuje a společně to dáme
do kupy. Díky všem za účast, Technickým službám za odvoz a Lukášovi K.
za uskladnění.
Ahoj oddílový tým.

HLEDÁ SE MANAGER - VEDOUCÍ TURISTICKÉHO RUCHU
s místní skupinou 21, (základ k zajištění trvalého rozvoje
Pracovní pozice jednoznačně ve struktuře TS - na úrovni
vesnice)
prokuristy. Tím dojde automaticky k rozdělení stávající
firmy na dvě samostatné části - technická - prokurista p. ■ Mediální prezentace - na všech úrovních celé turistické
oblasti Adršpach (tiskoviny, letáky, rádio, televize, technické
Středa, turistická - prokurista vedoucí tur. ruchu. Přímým
tiskoviny sloužící k aktualizaci, pozvání, ale i upozornění
nadřízeným obou prokuristů bude VH TS.
a doporučení)
■ Pod přímou zodpovědnost vedoucího tur. části bude spadat Jednotná vnější komunikace obce se všemi subjekty v tuinfocentrum, ostatní zaměstnance ve styku s turistickou ristickém průmyslu, za kterou bude plně zodpovědný. Deveřejností bude řídit úpravou pracovních smluv a specifikací stinačním managmentem Broumovsko, regionem Kladské
pomezí, KHK, Czech tourismem. Samozřejmě i s orgány
povinností zaměstnance, též způsob odměňování.
■ Vedoucí technické části zajistí chod parkoviště a lodiček státní správy bude-li nutné. (od jednotlivých turistů po
dle mandátní smlouvy, pokladních, pomocníků a průvodců Unesco s Národním geoparkem.)
dle metodiky, a zákoníku práce. Technickým pracovníkům
(obec, údržba) specifikuje dodatkem pracovní povinnosti Je potřeba si uvědomit, že pro trvalý rozvoj celé naší vesa způsob odměňování. Zodpovídá plně za zajištění tech- nice (přes infrastrukturu až po spokojeného obyvatele) je
turistický průmysl tím nejdůležitějším nástrojem. Posuňnického provozu firmy, včetně hmotné zodpovědnosti.
■ Náplň pracovních smluv včetně výše odměn řeší u THP, me ho z periferie našeho zájmu na 1. místo.
K tomu je zapotřebí kvalitního člověka se vzděláním a zkušedle zakládající listiny TS, valná hromada.
nostmi, kterému vytvoříme existenční zázemí, včetně možnosti profesního i finančního růstu.
Pracovní náplň vedoucího cestovního ruchu:
Během 6 měsíců vypracovat strategii rozvoje a udržitelnos- Adršpach je vysoce ceněná značka v tuzemském, ale i meti turistické oblasti Adršpašsko, která bude přijata a odsou- zinárodním měřítku. Buďme při výběru a tvorbě podmíhlasena zastupiteli. Bude obsahovat popis jednotlivých ob- nek velmi nároční, bez politických či klientských ambicí,
lastí, jejich časové i technické návaznosti tak, aby vytvářely s důrazem na kvalitu!
i během realizací ucelený a logický komplet, schopný využití
19. 8. 2013, 9. 9. 2013, 16. 9. 2013 a 7. 10. 2013 připrai průběžné mediální prezentace.
■ Po odsouhlasení strategie zastupiteli prodloužení smlouvy vili pro zastupitele starostka Dana Cahová, jednatelka TS
na dobu neurčitou. Vytvářet realizační projekty na jednotlivé - Hana Balínová, prokurista TS Jiří Středa, zastupitel Lukáš
oblasti. (technická část, ekonomická, mediální, kulturní, včet- Jánský, míst. Michal Kozár.
Schváleno na valné hromadě Technických služeb s.r.o. 29.
ně časového harmonogramu, připravena k získání dotace).
■ Tyto strategické i projekční přípravy vytvářet ve spolupráci 10. 2013

CYKLOBUSY
První trasa vedla z Hradce Králové přes
Náchod do Adršpachu a dále až na Pomezní boudy. Druhá trasa byla připravena pro ty, kteří se chtěli dostat z Náchoda do oblasti Stolových hor v Polsku.
Výhodou této služby je, že můžete podniknout krásný výlet, aniž byste použili
auto. Jednoduše se dostanete do turisticky nejpřitažlivějších míst v regionu
a pak na kole nebo pěšky zpátky domů.
Cyklobusy využívají také dovolenkáři,
kteří si tak mohou zpestřit svůj pobyt
v Kladském pomezí. Při zvolení vhodné
trasy je to služba vítaná také rodinami
s dětmi, které by ještě nezvládli dlouhý

náročný výlet. Projekt je finančně podporován z dotace Královéhradeckého
kraje a za finančního přispění obecně
prospěšné společnosti na rozvoj cestovního ruchu Branka, o.p.s
V zimní sezoně plánuje Branka, o.p.s.
podpořit provoz skibusů. Příznivci běžeckého sportu se budou moci každou sobotu
pohodlně dostat na oblíbená místa do Jestřebích hor a do Stolových hor v Polsku.
Předpokládaný provoz by měl být zahájen
poslední prosincovou sobotu a ukončen
v únoru. Podrobné informace včetně doporučených tras, jízdních řádů naleznete
na http://ski.kladskepomezi.cz/.

MALÉ LETNÍ DOVÁDĚNÍ
Tradiční den sportovních soutěží mezi obcemi okresu Broumov se letos konal v Otovicích. Adršpach na této soutěži reprezentovalo družstvo ve složení: Martin, Jitka a Nikolka Šnajdrovi, Klárka a Karel Kuterovi, Jan Vala a Hana Balínová. Soutěžilo se
podle hesla: Není důležité zvítězit, je důležité se pravidelně zúčastnit!
-ja-
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ZÁMEK – SLUŽBY – CATERING
Obec Adršpach vyhlašuje
výběrové řízení na poskytovatele
cateringových služeb v prostorách
zámku Adršpach.
Doba nájmu – 5 let
Prostor - dvě místnosti o celkové výměře cca 50m2
Venkovní prostor k sezení
- cca 30m2 - není přemětem nájmu
Předpokládaná a zároveň minimální
nájemní cena ( bez spotřeby)
- 164 Kč/m2 / rok bez DPH.
Předpokládaná návštěvnost objektu
- 30-50 tis. návštěvníků /rok
Požadavky obce
Zajištění bohaté nabídky pitného režimu návštěvníkům (alko, nealko,
káva….), nabídka jídel pouze lehké dezerty, palačinky, bagety, topinky atp.,
bez možnosti znečistění okolí zápachem z připravovaných pokrmů.
Celoroční provoz
Termín zahájení činnosti – 1. 5. 2014
Kvalitní zajištění služeb i pro nárazové společenské akce konané v zámku
a jeho okolí.
Předpokládaná minimální provozní
doba duben - říjen: PO-NE 10.00 –
17.00 hod.

listopad - březen: víkendy, svátky, individuální akce
nájemce obdrží nejdéle do konce
dubna rozpis kulturních a společenských akcí na daný rok.
Termín podpisu nájemní smlouvy 1. 1. 2014
Nájemce se zavazuje do 14-ti dnů od
podpisu smlouvy složit na účet vlastníka dvouleté nájemné vyplývající
z nájemní smlouvy.

vede a odsouhlasí zastupitelstvo obce
na veřejné schůzi dne 26. 11. 2013.
Váha jednotlivých kritérií není určena,
rozhoduje komplexnost nabídky. Obec
Adršpach si vyhrazuje právo nevybrat
žádnou z předložených nabídek.
V případě dotazů mne kontaktujte na
mob. 728 123 200
Za OÚ Michal Kozár

Prohlídka prostor - 6. 11. 2013 v 14.00
hod., nebo individuálně dle telefonické dohody na mob.: 728 123 200
- do 5. 11. 2013, od 5. 11. 2013 do 15.
11. 2013 dle individuální dohody na
mob.: 604 271 624.
Termín podání nabídky- 19. 11. 2013
do 10.00 hod. v podatelně OÚ, nebo
elektronicky na ou1.adrspach@seznam.cz
Obsah nabídky
Konkrétní návrh poskytovaných služeb včetně možností rozvoje v celém
období nájemního vztahu, cena za
m2/rok, kopie živnostenského oprávnění, trvalé bydliště uchazeče.
Způsob a termín výběru: Výběr pro37
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Cyklobusy v Kladském pomezí přepravily letos rekordní počet cestujících.
Poslední zářijový
víkend se letos
naposledy rozjely
cyklobusy, které
společnost pro
rozvoj cestovního ruchu Branka, o.p.s.
organizuje a propaguje již desátou sezonu. Letošní letní sezona 2013 byla
v historii počtu přepravených osob nejúspěšnější. Od května do září přepravily cyklobusy na obou linkách přesně
10 518 osob. To je zhruba o tisíc cestujících více než v loňském roce.
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„jako z marcipánu“
patří jistě
d naší
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ší rubriky.
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CESTA KNIHOVNY Z MÁRNICE DO VILKY
Obecní knihovny jsou různé.
Malé, větší, fungující, přežívající, pěkné, zchátralé, navštěvované i mrtvé. To,
ke které straně se knihovna přikloní, téměř vždy záleží na osobnosti knihovníka
a vedení obce, respektive její náklonnosti
k existenci knihovny v obci. Je vždy milé
sledovat, když se situace mění z té špatné
v lepší. Ne tak dávno jsme to mohli sledovat
v Obecní knihovně v Adršpachu.
Když se řekne Adršpach, snad každý Čech
ví o co jde. Krásné skalní město patří podle
anket mezi nejoblíbenější turistická místa
v Čechách. Kdo Adršpach navštíví, bývá
okouzlen nádhernou přírodou a rád se tam
vrací. Už menšího okouzlení se mi dostalo,
když jsem poprvé navštívila knihovnu v
Adršpachu kvůli provedení revize knihovního fondu. Knihovna sídlila u hřbitovní zdi
v bývalé márnici.
Byla to malá, studená a vlhká místnost,
která na mě vůbec nepůsobila příjemným
dojmem. Chlad, který nabízela, mohl ná-

vštěvník ocenit jenom v tropických vedrech. Ale trávit tam v zimě delší chvíli netoužil asi nikdo. Vydržet to musela jenom
knihovnice. Jen rychle vrátit a vypůjčit
knihu, o jiné činnosti knihovny nebylo možné ani přemýšlet. Knihovna měla
před sebou do budoucna dvě možnosti.
Buď jeden krok dozadu „na hřbitov“, to
by asi byl jednou provždy konec knihovny
v Adršpachu, nebo pryč od hřbitovní zdi
a do nového života.
Naštěstí zvítězila druhá alternativa.
Vedení obce rozhodlo o rekonstrukci
dvoupodlažní vily, ve které sídlí mateřská škola. Velká rekonstrukce se vztahovala i na přízemní prostory vily (suterén - pozn.redakce), které byly dosud
nevyužité. Až doposud byly temným,
vlhkým skladištěm. Myšlenka využít
je pro občany obce se zrealizovala na
konci roku 2012. V krásné budově, připomínající zámeček, si kromě kadeřnictví, pedikůry a masáží našla místo
i knihovna. Musím přiznat, že přechod
ze hřbitova do „vilky“ byl velkým krokem vpřed. Z knihovny se stalo příjemné
místo k pobytu. Byla vybavena novým

nábytkem, doplněna knižními novinkami. Konečně si v knihovně mohou najít
místo i děti. V předchozích prostorách
to možné nebylo. Přibylo čtenářů i uživatelů internetu. Kdo si chce v knihovně přečíst časopis, nebo jenom posedět
při kávě a popovídat s knihovnicí, může
tak učinit v příjemném prostředí. Vždy
jsem si myslela, že z márnice se už dá jít
jenom do hrobu, ale není to tak. V Adršpachu se rozhodli pro život knihovny
a dokázali to. Přejeme jim, aby v budoucnosti viděli, že jejich rozhodnutí
bylo dobré a prospěšné obyvatelům.
Marta Lelková

Á-DRÁČKOVÁ DRAKIÁDA
Letošní drakiádu jsme pořádali společně s MŠ Adršpach. Nejen
že nám přálo počasí a dráčci krásně létali, ale byla i hojná účast
a panovala velmi příjemná atmosféra. Vyhodnotit nejlepšího
draka bylo téměř nemožné, protože každý byl něčím ojedinělý.
V listopadu se chystáme do zábavného parku Tongo v Hradci Králové a také nás čeká Hasičský den, kde nebude chybět
ukázka mladých hasičů z Adršpachu, prohlídka zbrojnice
a nakonec velké překvapení, na které jsme už teď moc zvědaví. Za organizaci předem děkujeme Veronice Thurikové
a hasičůmJ.
A samozřejmě se na Vás moc těšíme každou středu v Á-dráčku
od 9:45h (škola v Dolním Adršpachu).
Program Á-dráčku je uveden na poslední straně.

V sobotu 2. 11. 2013 se konal tradiční běh
Adršpašskými skalami. Tento ročník byl
již 34. v pořadí. Na začátku této tradice
stála parta horolezců. Více než o běh šlo
o společenskou akci (poslední slanění),
při které se všichni chtěli rozloučit s horolezeckou sezonou v Ádru. Postupem
času vznikl prestižní závod, kde se horolezci porovnávají s našimi nejlepšími
běžci a lyžaři. Letošního ročníku se zúčastnilo 150 dětí a 420 dospělým.
Změna je život a proto jsme se rozhodli
pro změnu místa pořádání. Zvolili jsme
obecní louku pod Havraním městem,
kde se naskýtá jeden z nejhezčích výhledů
na skalní město. Z nadšených ohlasů jak
od závodníků, tak i diváků, jsme ihned
po závodě věděli, že šlo o správný krok.
Závěrečné vyhlášení proběhlo v Kalírně
u Aidy, kde byly rozděleny peněžité i věcné
ceny v hodnotě 20 tis. kč. Vše bylo zakončeno tanečním večerem, ke kterému hrála
trutnovská kapela ZFLEKU BAND.
Velké dík patří zejména Petemu za udržení
této tradice a za to na jakou úroveň tento
závod dostal. Letos měl k pořádání na pomoc HO Jiskra Adršpach, za kterým byla
vidět spousta práce. Zároveň děkujeme
hlavnímu partnerovi akce Obci Adršpach

ho rozhodnutí o udělení koncese, nebo
o zamítnutí žádosti o koncesi, anebo o zastavení řízení. Uplynutím lhůty k podání
žádosti o koncesi pro prodej kvasného
lihu, konzumního lihu nebo lihovin právo prodávat uvedený sortiment zaniká.
Ze strany podnikatelů vyžaduje změna právní úpravy pouze podání žádosti
o koncesi v rozsahu Prodej kvasného lihu,
konzumního lihu a lihovin v termínu
6 měsíců ode dne účinnosti novely tj. od
17. 10. 2013 do 17. 4. 2014. Novela se týká
všech podnikatelů, kteří se zabývají distribucí kvasného lihu, konzumního lihu,
a lihovin, a prodejem těchto produktů jak
podnikatelům, tak i konečným spotřebitelům. Kromě prodejců lihovin v obchodě
se úprava vztahuje na podnikatele, kteří
prodávají lihoviny v restauračních zařízeních, případně i dopravních prostředcích.
O koncesi budou muset požádat i výrobci
těchto komodit, kteří lihoviny prodávají
v podnikové prodejně nebo provozov8

ně umístěné na jiné adrese, než je adresa
výrobní provozovny. Doporučujeme, aby
o koncesi požádali i podnikatelé, kteří
vlastní oprávnění pro výrobu a úpravu
kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin a kteří kvasný líh, konzumní líh
a lihoviny distribuují, případně prodávají
konečným spotřebitelům.
Při podání žádosti o koncesi v částečném
rozsahu předmětu podnikání – Prodej
kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin - není třeba splňovat žádné kvalifikační předpoklady ani není třeba vyjádření jiného orgánu. Smyslem úpravy je
získat přehled o prodejcích uvedeného
zboží. Přijetí žádosti o koncesi od podnikatelů, kteří ke dni nabytí účinnosti
tohoto zákona jsou oprávněni prodávat
kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny,
nepodléhá správnímu poplatku.
V Broumově dne 8. 10. 2013,
Ing. Miloš Hartman, vedoucí odboru
obecní živnostenský úřad

za poskytnutí finanční podpory, možnosti využití obecního pozemku a zapůjčení
stanu od DSO Broumovsko, dále Aidovi
za zapůjčení Kalírny.
Díky patří i sponzorům akce: HUDY
SPORT, BEAL - Mandík, BLUE FLY,
ROCKEMPIRE, Lenka Klikarová,
Karel Krecbach, Penzion u Karabiny,
Šokec Semerád, Standa Mrázek, ELEVEN, Tamara Hynková, Peca Krákora,
Redpoint, Pavel a Míla Svěcená, Ludva
a Halina Jánská, ÁDRDESIGN, PIF
Brno, Pivovar Krakonoš, ODLO – Dvořáček, Apartmány Pod Křížovým vrchem a všem kontrolám na trati.
Za HO Jiskra Adršpach trenér a horolezec
Křížový Kukučkin

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Slavnostního vítání se zúčastnili a mezi
nové občánky Adršpachu byli přivítáni
Antonie Brabcová
Pavlína Hlavová
Matyáš a Tadeáš Vajsar
Mezi nové občánky také patří František
Šrámek a Adina Krecbachová, kteří se
tohoto aktu nezúčastnili.

VE ŠKOLE TO ŽIJE

KONCESE NA ALKOHOL
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin na základě koncese
Dnem 17. října 2013 nabývá
účinnosti novela živnostenského
zákona týkající se úpravy prodeje kvasného lihu, konzumního
lihu a lihovin. Rozšiřuje předmět podnikání koncesované živnosti regulující
výrobu a úpravu kvasného lihu a lihovin
o regulaci jejich prodeje. Podnikatelé,
kteří ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona byli oprávnění prodávat kvasný
líh, konzumní líh nebo lihoviny, mohou v této činnosti pokračovat po dobu
6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Požádá-li podnikatel v této
lhůtě živnostenský úřad o koncesi pro
prodej kvasného lihu, konzumního lihu
nebo lihovin, může v prodeji kvasného
lihu, konzumního lihu nebo lihovin na
základě stávající živnostenského oprávnění pokračovat do doby pravomocné-

DOTAČNÍ POLITIKA

Ráda bych se s vámi podělila o to, co jsme
v naší škole za první dva měsíce společně s dětmi prožili, co jsme se naučili a co
jsme viděli. Během října jsme rozjeli nejen
plánované kroužky (angličtinu, keramiku
a flétnohrátky), ale i přípravu dětí na povinnou školní docházku prostřednictvím
výukového programu Maxík. A tak se
nám malí předškoláci seznamují s tím, jak
funguje opravdová “velká!” škola.
Nejen tradičním “biflováním” dnes ale žijí
školy a školky. I ta naše se v tomto smyslu může pochlubit několika aktivitami:
První je projekt Skřítci, které děti vytvořily z donesených přírodnin a každému

vymyslely legendu. Skřítky jsme pak společně vypustili do skal. Druhou aktivitou,
která se úspěšně rozbíhá je spolupráce
s A - Dráčkem. První společnou akcí byla
Drakiáda v Dolním Adršpachu. Zapomenout bychom při tomto výčtu neměli ani
na návštěvu trutnovského Uffa, kde jsme
viděli divadelní představení Včelí medvídci. Po něm jsme ještě stihli návštěvu Galerie Drak. Další výlet směroval na farmu
do Janovic, kde se děti projely na koních.
Do konce roku plánujeme nejprve třídenní ekopobyt v Horním Maršově a pak už
nás bude čekat příprava Adventu. A možná ještě do Vánoc zvládneme s dětmi připravit malé překvapení nejen pro rodiče...
Mgr. Karolína Gottsteinová

VTIP DNE
Každé ráno se podívám
na internetu na seznam padesáti
nejbohatších lidí na světě.
Když tam nejsem, jdu do práce.
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Současné a minulé
zastupitelstvo obce
Adršpach schválilo
jednomyslně vypracování realizační projektové dokumentace
na tyto stavby:
Urnový háj - 1,3 mil. Kč. Chodník
Horní Adršpach - Dolní Adršpach
- 28 mil. Kč. Obecní komunikace
včetně chodníku od urnového háje
k Divišům (nelze rozdělit) 12,7 mil.
Kč, Havraní město 11,9 mil. Kč,
K zahrádkám 2 mil. Kč, Parkoviště
H. A. 3,6 mil. Kč. Kanalizace - 93
mil. Kč. Vodovod- 25 mil. Kč. Obecní zeleň – 1,9 mil. Kč. Výstavba rodinných domů v H. A. - 9 mil. Kč.
Celkem vlastní naše obec projekty
na stavby za 188,4 mil. Kč. Tím
zastupitelstvo jednoznačně určilo
nejen své priority, ale i dynamiku
realizací. Všechny projekty mají totiž vydané stavební povolení, nebo
jsou těsně před vydáním.
Jelikož bychom z vlastních zdrojů
realizovali výstavbu po dobu minimálně 20-ti let, musíme spoléhat
na dotace. Tak velký objem investic však vyžaduje i velké množství
vlastních prostředků k dofinancování. A zde máme pouze tři řešení. Vlastní zdroje, úvěr, odložení
realizace na neurčito a hození projektů do koše. Na to navazují další
souvislosti. Vlastní zdroje pocházejí
z hospodářské činnosti obce převážně v turistickém průmyslu. Starejme
se o něj, rozšiřujme, buďme konkurenceschopní. Není to perpetum
mobile. Proto zámek, nebo třeba
Starozámecký a Křížový vrch, proto
vedoucí turistického ruchu.
A dotace? Urnový háj - 0,5 mil. Kč.
4 x 0,25 mil. KHK - projekty. Socha
Jana Nepomuckého - 0,2 mil. Kč.
Kanalizace - realizace květen 2014
- červen 2015 - 71 mil. Kč. Zeleň
v obci - realizace červen 2014 - říjen 2015 - 1,2 mil. Kč, Chodník Continental - urnový háj - realizace 2014 - 1 mil. Kč. (zastupitelstvo
odmítlo žádost o dalších 7 mil. Kč
na pokračování chodníku ke Šprincům). Celkem 74,9 mil. Kč na dotacích pro naši vesnici.
V Božanově (jak píše paní Balínová na jiném místě) jistě žijí také šikovní lidé. Každý máme své vzory.
My jimi však chceme také být.
V čem vidím rezervy? V absenci
profesionála, který by s obcí ohledně
dotací spolupracoval, ale i v pasivitě zastupitelů v této ztěžejní oblasti.
Všech.
Michal Kozár, místostarosta

