1

1/2011

1

Vážení občané,
dostává se Vám do ruky první vydání Adršpašského
zpravodaje. Doufám, že se Vám tento zpravodaj
bude líbit. Jakékoliv podněty, připomínky či
příspěvky z vaší strany jsou vítány, "stále je co
zlepšovat".
Cahová Dana, starostka

pohlednic a kalendáříků se stále více setkáváme s klienty,
kteří hledají konkrétní informace a programy (např. seniorský
zájezd, školní výlet, výhodné balíčky služeb atp.). Právě
poptávka po cílených produktech je výzva pro nadcházející
rok, abychom byli schopni v budoucnu poptávku uspokojit.“
Mimo jiné se během veletrhu podařilo navázat kontakt s
možnými partnerskými regiony v zahraničí, především na
Slovensku, nebo v Polsku.

Kladské pomezí na veletrhu REGIONTOUR
2011 v Brně
Ve dnech od 13. do 16. ledna 2011 proběhl 20. ročník
tradičního veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně.
BRANKA, o. p. s. společně s partnery prezentovala náš
region.
Průběh veletrhu byl personálně zajištěn zaměstnanci
BRANKY o. p. s. (Daniel Denygr Lenka Lembejová) a
zástupci z řad TIC (Petra Kuřátková TIC Nové Město nad
Metují, Martina Golová IC Police nad Metují, Martina
Tauchmanová Teplické skály s.r.o. a Beata Radoňová TIC
Adršpach). Doprovodný program zajistila Beata Radoňová a
Martina Tauchmanová. Jednalo se o model skal, který zdobil
naší expozici po celou dobu trvání veletrhu. Oživením byl
vědomostní kvíz o ceny. Návštěvníci si u našeho stánku mohli
vyplnit anketu a každé 2 hodiny probíhalo její slosování.
Díky této akci jsme neměli o návštěvníky nouzi a také jsme se
dozvěděli, jak dobře znají náš region.
Zvláštní poděkování patří panu Juraji Polákovi z TS
Adršpach, který nám zhotovil oba modely skal. Naše
expozice sklidila veliký úspěch a pochvalu nejen od
návštěvníků, ale také od vedení Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje.
Podle předběžných zpráv a informací BVV Veletrhy Brno
navštívilo veletrh kolem 30 tisíc osob. Hned první odborný
den prošlo branami kolem 11 tisíc profesionálů.
BRANKA, o. p. s. společně s firmou CDS Náchod uspořádala
autobusový zájezd, kterého se zúčastnilo na 40 zástupců měst,
TIC a partnerů. K dobré náladě všem přispělo občerstvení a
vzájemná diskuse v expozici.
Návštěvníci veletrhu získávali komplexní informace o našem
regionu. Největší zájem byl o přírodní a kulturní památky a
možnosti ubytování. Kromě společných image materiálů
Kladského pomezí byly k dispozici i nové aktuální
propagační materiály jednotlivých obcí, svazků a partnerů.
Zájem byl rovněž o nové cyklomapy a katalog ubytování.
Osobně jsem byla v Brně po deváté a tak můžu porovnat
složení a zájem návštěvníků veletrhu. Kromě sběratelů
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Příští ročník veletrhu Regiontour se uskuteční od 12. do 15.
ledna 2012. Expozice bude stejně jako v letošním roce
spolufinancována z ROP NUTSII Severovýchod z projektu
Kladské pomezí – Krajina příběhů.
Beata Radoňová, TIC Adršpach

Malotřídní škola jako sociální a kulturní
centrum obce
Termíny: Malotřídní škola:škola pro 1. až 5. ročník (1.stupeň
ZŠ) s možností integrace více ročníků do jedné třídy.
Jednotřídka:
malotřídní škola s pouze jednou třídou, ve
které je více dětí z různých ročníků (obdobně dvoutřídka,
trojtřídka...)
Principy rozpisu přímých výdajů škol a školských zařízení v
působnosti Královéhradeckého kraje pro rok 2010
výchozí
soubor dokumentů a tabulek školského odboru kraje HK
• Škola jako centrum vzdělávání a volnočasových
aktivit
-Výuka dětí 1. stupeň ZŠ
-Spolupořádání aktivit iniciovaných obcí, oživení tradic
(drakiáda, péče o obecní majetek, hasičské závody, Masopust,

2

Den dětí, Mikuláš, akce ochrany přírody, čarodějnice, vánoční
besídky, jarmarky…)
-Zájmové kroužky pro děti (hudební, výtvarný, jazykový,
myslivecký, dramatický…)
-Volnočasové aktivity pro starší děti a mládež (ping-pong,
filmový klub…)
-Výuka dospělých (rekvalifikační kurzy, semináře…)
-Klub seniorů
-Mateřské centrum
-Veřejný internet
-Pohybové aktivity (aerobic, jóga, rehabilitační cvičení…)
• Komerční využití budovy školy (víkendy, prázdniny)
-Pronájem prostor (školní výlety, soukromé akce)
-Firemní školení
-Hlídání dětí rekreantů
-Rodinné (dětské) oslavy
-Semináře, kurzy (výtvarné, keramika, jazyky…)
-Přednášky
Rozpočet malotřídky na rok 2013 a 2014
-Vstupní předpoklady: „katastrofický scénář“ rozpočtu
vychází z nejnižších možných počtů místních dětí
z Adršpachu.
-Kalkulace vychází z oficiálních podkladů Krajského úřadu a
Ministerstva
školství
(normativy
na
žáka/učitele/nepedagogické pracovníky atd.) + v praxi
ověřena srovnáním s obdobnou kalkulací malotřídní školy
Vernéřovice (starostou obce a ředitelkou školy)
-Kalkulace zahrnuje normativem předepsané pedagogické
úvazky nutné pro provoz školy (učitel/ředitel + družinářka) na
1 rok bez provozních nákladů budovy.
Rok 2013 – 2014 - první rok provozu – 5 dětí do 1.
ročníku
Náklady na pedagogické úvazky:
304.000,- Kč + 228.000,- Kč = 532.000,- Kč
Finanční pokrytí krajem:
204.000,- Kč + 39.000,- Kč = 243.000,- Kč
Doplatek obce:
100.000,- Kč + 189.000,- Kč = 289.000,- Kč
Rok 2014 – 2015 - druhý rok provozu – 11 dětí do 1.
a 2. ročníku
Náklady na pedagogické úvazky:
304.000,- Kč + 228.000,- Kč = 532.000,- Kč
Finanční pokrytí krajem:
422.000,- Kč + 87.000,- Kč = 509.000,- Kč
Doplatek obce:
-119.000,- Kč + 141.000,- Kč = 22.000,- Kč
-S přibývajícími dětmi možno zachovat pouze jednu třídu se
třemi ročníky nebo založit 2. třídu
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-Kromě normativních státních plateb na žáka (viz výše) bude
škola žádat o dostupné dotace na vzdělávání a místní rozvoj
na Krajském školském odboru, Ministerstvu školství a
fondech EU
Další potenciál žáků do malotřídky Adršpach
-Děti rodičů trvale žijících v obci, ale dosud nehlášených
trvalým bydlištěm
-Děti z okolních obcí Zdoňov, Janovice, Hodkovice
-Děti rodičů pracujících v Continentalu
-Děti z okolních škol s potřebou změnit kolektiv /učitele/
zaměření školy.
M. Kozár, místostarosta

Změny
Lidé z Adršpachu řekli v loňských komunálních volbách
naprosto zřetelně co si přejí. Vládnoucí garnitura ztratila
těsnou většinu a spektrum zastupitelů se rozšířilo. Pět nových
členů a nevyhraněné povolební rozhovory jsou příznivým
prostředím pro vykonání vůle voličů: „Řešit věci obecní jinak
než doposud“.
Nakolik se nám daří plnit jednotlivá osobní předsevzetí se
budete v budoucnu dozvídat i z těchto řádků našeho obecního
časopisu. Jeho první vydání jednak popisuje věci minulé, ale i
nastíní ty nejbližší a vzdálené. Snaha, která nás vedla
k tomuto kroku je zřejmá. Vyplnit informační nedostatky,
vedoucí ke zbytečným nejistotám, vyvolat debaty, diskuze,
konfrontace, přiblížit se. V neposlední řadě i pobavit. Není
nic důležitějšího pro rozhodnutí zastupitele obce, než znát
názory jejich obyvatel.
Mé představy o přínosu a práci pro obec Adršpach
získávají každým dnem jasnější obrysy. S každou novou
informací se utvrzuji v tom, jak je nutné respektovat zásadní
signály obyvatel. Těmi posledními byla touha po změnách.
Tou hlavní je, dělat svoji práci lépe než doposud.
Seznam všeho, co naše vesnice potřebuje je dlouhý. Jsem
však pevně přesvědčen, že Vás budu v příštím čísle tohoto
časopisu informovat o konkrétních krocích, vedoucích
k jejich naplnění. Cítím, že je to společná vůle všech
zastupitelů, proto jsem v těchto zásadních otázkách velkým
optimistou. Buďte jimi i Vy. Nebude i to Změna?
Přeji Vám mnoho zdraví, úspěchů a pohody, a v příštím
vydání Zpravodaje na shledanou.
Místostarosta obce Adršpach Michal Kozár.
Usnesení zastupitelstva obce Adršpach č. 1/2011
ze zasedání ze dne 18.1.2011
1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.1 Program jednání
1.2 Zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na
dodavatele hasičského dopravního automobilu dle zákona
č.137/2006 Sb.
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1.3 Oslovení vybraných projektantů na vypracování studie
zástavby rodinných domků na parcelách v Dolním a Horním
Adršpachu
1.4 Program pro seniory pro rok 2011
1.5 Prodej části pozemku p.č. 546/6 v k.ú. Horní Adršpach za
cenu 30,- Kč/m2 firmě Continental Teves Czech Republic, s.r.o.
+ úhradu nákladů spojených se zaměřením části prodávaného
pozemku hradí kupující.
1.6 Záměr prodeje pozemku p.č. 1034/2 o celkové výměře 111
m2 v k.ú. Dolní Adršpach.
2. Zastupitelstvo obce neschvaluje:
2.1 Ukončení Smlouvy o dílo na revitalizaci objektu čp. 71,
Dolní Adršpach, uzavřenou s SDT Trutnov s.r.o.
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
3.1 Informaci o : Policii ČR Teplice nad Metují – od 1.1.2011
zůstává služebna, budova je v majetku Města Teplice nad Metují
– v budoucnu je možné, že město požádá o finanční příspěvek na
dovybavení služebny
3.2 Nabídka grafických návrhů a doplnění redakční rady
obecního časopisu – byl vybrán název - „Adršpašský zpravodaj“,
grafická podoba a uspořádání textů, obsah, interval vydávání a
způsob distribuce
3.3 Jednání na OHS Náchod – konzultace před vydáním
závazného stanoviska ke změně využití stavby před jejím
dokončením, proběhla bez závažných připomínek vztahujících
se k akci „Revitalizace objektu čp. 71, Dolní Adršpach“.
3.4 Zprávu SDH Adršpach za rok 2010 o činnosti výjezdové
jednotky a stavu technických prostředků.
4. Zastupitelstvo obce ukládá:
4.1 Starostce p. Cahové prověřit stav cesty u Thuriků a
propust u Kročilů v Horním Adršpachu opravené v roce
2010.
Starostka obce Dana Cahová

místostarosta obce Michal Kozár

Usnesení zastupitelstva obce Adršpach č. 2/2011
ze zasedání ze dne 22.2.2011
1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.1 Program jednání
1.2 Snížení měsíční odměny zastupitele s platností od
1.1.2011 dle zákona č. 375/2010 Sb.
1.3 Opravu komunikace u Thuriků v Horním Adršpachu za
cenu 150 000,- Kč + DPH
1.4 Návrh na vyřazení movitého majetku 028.70 v hodnotě
148 200,12 Kč
1.5
Podání
žádosti
do
dotačního
programu
Královéhradeckého kraje „Podpora publikační činnosti a
literatury“ číslo 11KPG03.
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1.6 Komisi ve složení: Dana Cahová, Lukáš Plachta, Jan
Adamec, Jiří Rutkay, Jaroslav Šrámek, Arnošt Vosolil na
otevírání obálek dne 23.2.2011 od 14.30 hodin na Obecním
úřadě Adršpach k výběrovému řízení „Zadání veřejné
zakázky“ na koupi hasičského dopravního automobilu.
1.7 Výběrové řízení na zhotovitele „Urnového hřbitova“
v Horním Adršpachu – oslovení stavebních firem.
1.8 Finanční nabídku pana RS ve výši 29 042,- Kč na
provedení malířských a natěračských prací v budově
Mateřské školy v Horním Adršpachu.
1.9 Finanční částku ve výši 15 000,- Kč bez DPH za
vyhrnování sněhu v „serpentinách“ v Horním Adršpachu
1.10 Aktualizaci povodňového plánu obce Adršpach za cenu
3 500,- Kč + DPH
1.11 Finanční náklady na Adršpašský zpravodaj ve výši
20 000,- Kč + DPH na rok 2011.
1.12 Prodej pozemku p.č. 1034/2 o celkové výměře 111 m2
v k.ú. Dolní Adršpach za cenu 20,- Kč/1m2 + úhradu nákladů
spojených se zaměřením prodávaného pozemku paní HJ,
k sepsání kupní smlouvy dojde v případě, že pozemek nebude
zasahovat do místní komunikace.
1.13 Záměr prodeje pozemku p.č. 577/3 o celkové výměře 83
m2 v k.ú. Horní Adršpach.
2. Zastupitelstvo obce zamítá:
2.1 Žádost MK na navýšení měsíční odměny pro
místostarostu na možné maximum dle zákona č. 37/2003 Sb.
ve znění pozdějších předpisů na 14 568,- Kč.
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
3.1 Odstoupení Petra Krupičky z funkce zastupitele obce
Adršpach k 21.1.2011.
3.2 Nastoupení náhradníka Arnošta Vosolila na uprázdněný
mandát s platností od 22.1.2011.
3.3 Složení slibu zastupitele obce Adršpach dle § 69 odst. 2
zákona o obcích + stanovení měsíční odměny zastupitele
s platností od 22.2.2011 Arnošta Vosolila.
3.4 Zápis Kontrolního výboru z provedené kontroly ze dne
17.1.2011.
3.5 Ukončení inventarizace hospodářských prostředků obce
Adršpach dle pokynu č.16/2010.
3.6 Výroční zprávu obce Adršpach za rok 2010 dle zákona č.
106/1999 Sb.
3.7 Konzultační schůzku ohledně možnosti čerpání dotací
z EU dne 25.2.2011 od 14.00 hodin.
3.8 Změna jednatele TS Adršpach s.r.o. na základě
rozhodnutí valné hromady s.r.o. – k 31.12.2010 byl odvolán
z funkce p. T. Koníř a od 1.1.2011 byla jmenována do funkce
p. A. Balínová.
3.9 Stanovení osoby, pověřené vedením výběrového řízení na
zhotovitele „Urnového hřbitova“ – předložení cenové
nabídky a zajištění organizace výběrového řízení. Hlavním
kritériem na stanovení osoby pověřené výběrovým řízením je
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výše cenové nabídky. Nabídky budou předloženy do 1.3.2011
do 12:00 hodin v zalepených a označených obálkách
NEOTVÍRAT.
Osloveni byli tito zájemci p. Petr Krupička a pan Jiří Hýbl .
Starostka obce Dana Cahová

místostarosta obce Michal Kozár

Hasiči bilancovali rok 2010
Na Valné hromadě přednesl starosta SDH Adršpach Jaroslav
Šrámek výroční zprávu o činnosti sboru dobrovolných hasičů
v Adršpachu a výjezdové jednotky SDH. Na začátku vyzdvihl
mimořádnou a úspěšnou pomoc jednotky při povodních na
Liberecku v obci Višňová a okolí. Podnět k této akci dalo
zastupitelstvo obce a pod vedením starostky paní Dany
Cahové se výjezd do povodňové oblasti uskutečnil.
SDH Adršpach představuje 53 členů (v době konání Valné
hromady) z toho je 12 dětí, 4 dorostenci, 5 žen a 32 mužů.
Výbor se sešel sedmkrát a Valné hromady se uskutečnily
třikrát. V průběhu roku vyjížděla jednotka na výzvu SDH
Náchod nebo za účelem technické pomoci občanům a obci
následovně:
V měsíci lednu k požáru skladu sena v Teplicích n.M. V
únoru k dopravní nehodě – vyproštění vozidla a k technické
pomoci občanům při shazování ledů ze střech. V dubnu k
odčerpávání vody ze sklepa, v květnu k požáru střechy na pile
v Teplicích n.M., v červnu zabezpečovali dopravu při konání
silničního závodu na kolech – Sudety, v červenci asistovali
při záchraně zraněného horolezce a prováděli požární hlídky
ve skalách, kropili stromy na parkovišti v D. Adršpachu,
hledali ztracenou osobu ve skalách, v srpnu se uskutečnil
výjezd k již zmiňovaným povodním, v září požár penzionu ve
Zdoňově a technická pomoc při pořádání běhu Adršpach –
Chvaleč, v listopadu se konalo námětové cvičení ve firmě
Continental a poslední výjezd jednotky byl v listopadu k
dopravní nehodě - srážka autobusu s kamionem v D.
Adršpachu.
Jednotka je plně akceschopná. Zlepšením prošla hasičská
zbrojnice. Došlo k přestavbě vnitřních prostor garáže. Vznikla
nová šatna mužstva, kancelář, sklad a mezipatro pro uložení
materiálu. Vše bylo natřeno a vymalováno.
Z dalších akcí je třeba připomenout tradičně úspěšný hasičský
ples, spolupořadatelství dětského dne a pálení čarodějnic,
účast na oslavách založení hasičského sboru v Jetřichově a
také v Meziměstí, kde se členové přímo podíleli na velkolepé
noční hasičské fontáně. Jako vždy se konal sběr šrotu se
slušným výdělkem. Získané peníze měly být na zájezd, který
se již delší dobu plánoval, ale nakonec se všichni
jednomyslně zájezdu zřekli s tím, že peníze poskytnou SDH v
Dětřichově, který při povodních přišel o veškeré vybavení.
Na závěr výroční zprávy starosta SDH Jaroslav Šrámek
poděkoval konkrétním členům za příkladnou práci a za
dobrou spolupráci a podporu pak poděkoval zastupitelům,
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starostce obce paní Daně Cahové a Technickým službám
Adršpach za nemalou technickou a finanční pomoc.
V roce 2011 čeká adršpašské hasiče mnoho úkolů. Jedním z
těch příjemných bude konání oslav 130. výročí založení
hasičského sboru. Tato velmi dobře fungující jednotka to
určitě bez problémů zvládne.
-ja-
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Tříkrálový koncert v adršpašském kostele Povýšení
Sv.Kříže

Atmosféru vánočních svátků jsme si prodloužili úžasným
Tříkrálovým koncertem v kostele Povýšení Svatého Kříže v
sobotu
8.
ledna
2011
od
16:00
hodin.
Za varhanního doprovodu Tomáše Weissara vystoupil Filip
Vodochodský, Zuzana Svobodová a Zuzana Valášková, která
zároveň zahrála na zobcovou, tenorovou a příčnou flétnu.
Tento koncert se letos konal již po třetí a díky prvotnímu
nápadu a dobré organizaci Václava Nováka, každoroční pílí
umělců a hojné návštěvnosti se stává pomalu adršpašskou
tradicí.
Výtěžek z koncertu je každoročně věnován na drobné opravy,
téměř dvousetletého kostela, letos konkrétně na výměnu
ztrouchnivělých vikýřů na kostelní věži. Díky ochotě a
vstřícnosti téměř osmdesáti návštěvníků byl i letos, stejně
jako v předešlých letech velice hojný a to 6180,-Kč. Nemalé
díky patří i paní M. Šrámkové za celoroční péči o náš krásný
kostel, obci Adršpach za finanční příspěvek 2000 Kč, SDH
Adršpach za poskytnutí osvětlení, p. Kozárovi za vánoční
stromek,
p.
Cohlovi
za
zapůjčení
přímotopu.
Jak bylo již řečeno i letos byl koncert velice vydařený a
nezbývá než dodat, že kdo nepřišel opravdu zaváhal.
Doufejme ale, že příští rok bude opět možnost svou absenci
napravit.
M. Nováková
Pozn. redakce: Velký dík také patří Míše Novákové - hlavní
organizátorce celé akce. Děkujeme!!!
M. Jirmannová

Mladí hasiči z Adršpachu získali poháry
Víte, že máme v Adršpachu velice úspěšný kolektiv mladých
hasičů? Kroužek vede Jan Vala, má 15 členů, třináct holek a
dva kluky. Jsou rozděleni podle věku do tří skupin. Mladší,
starší a dorost. Pravidelných schůzek se zúčastňuje kolem
deseti členů kroužku. V roce 2010 bylo takových schůzek, na
kterých se nacvičují hasičské dovednosti, vázání uzlů,
zdravovědu a střelbu ze vzduchovky celkem padesát a osm
brigád ve zbrojnici a kolem ní. V létě si uspořádali den plný
her a zábavy s opékáním kuřat a diskotékou, druhý den výlet
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do skal, před koncem roku měli večeři s diskotékou v Hotelu
Javor (minisilvestr).

Mladí hasiči ale především soutěžili
Absolvovali celkem 11 soutěží v rámci Poháru OORM
Náchod.
Z toho jednu okresní, kam se dostali z přímého postupového
místa z okrsku Broumovsko-Policko.
K soutěžím vyjíždělo družstvo starších, podle potřeby a
charakteru soutěže doplňované mladšími.
V této kategorii se na soutěžích dostali i na stupně vítězů,
když získali 3.,2. i 1. místo. Největším úspěchem ale bylo
ohodnocení celoroční činnosti, kde naši mladí hasiči obsadili
1.místo. Získali tak pohár OORM Náchod za rok 2010 a
putovní pohár OSH Náchod.
V družstvu starších jsou: Klára Kuterová, Michaela
Chalupníková, Markéta Novotná, Tereza Slowaková, Tomáš
Cirok a Richard Stehno.
Ostatní členky kroužku mladých hasičů jsou dorostenky
Justýna Hátašová, Veronika Řezáčová, Kristýna Šrámková a
Lucie Chalupová a nejmladší žačky Michaela Novotná,
Nikola Kohlschúterová, Ester Truxová, Dominika Vejrostová
a Adéla Nevoránková.
Víme také, že děti v kroužku velice rády tráví svůj volný čas,
protože, jak říkají jejich rodiče, když přijedou domů ze školy,
nic je nemůže zastavit, aby nepopadly svačinu do ruky a
nepospíchaly do své „hasičárny“.
Tam se jim líbí, tam jsou spokojené. A na svého „Jéňu“ jak
říkají vedoucímu kroužku, nedají dopustit.
Nedivíme se jim a k dosaženým úspěchům v roce 2010 rádi
blahopřejeme....
Navíc dodáváme, že už i letos mají první soutěž za sebou.
V Broumově v neděli 23. ledna soutěžili za účasti 17
družstev z okresu a byli opět první!! Tahle parta TEAM
MH ADRŠPACH jak si říkají, dělá naší mateřské jednotce
-jaSDH i obci opravdu dobrou reklamu .
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Vánoční turnaj 2010
Tělovýchovná jednota Jiskra Adršpach uspořádala za
finančního příspěvku obce Vánoční turnaj.
Hrál se stolní tenis, volejbal smíšených družstev, nohejbal a
trojboj, který se skládal z disciplin: volejbal, košíková a stolní
tenis. Celého setkání sportovců se zúčastnilo 96 osob z
Adršpachu a okolí. Tradiční Vánoční turnaj v adršpašské
sportovní hale si již našel své oblíbence a účast okolo 100 lidí
je již pravidlem. Stolní tenis se hrál dokonce ve čtyřech
kategoriích (děti, muži, senioři a ženy). Turnaj měl čtyři hrací
dny.

Předprodej je v Infocentru v Teplicích nad Metují od 1.
března 2011.

Spolek Radost Teplice nad Metují
pořádá

MAŠKARNÍ BÁL
Kavárna ASTRA
26.3. 2011 od 19:00 hodin
Vstupné: 50,-Kč
Domov Dolní zámek Teplice n. M.
Vás zve na

Velikonoční výstavu prací klientů,
která se koná ve dnech

13.4.2011 od 9.00 do 11.00 a od 13.00 do 16.00
14.4.2011 od 9.00 do 11.00 a od 13.00 do 16.00
Těšíme se na Vaši návštěvu
Senioři se pravidelně scházejí

Za všechny soutěže uvedeme alespoň výsledky v
nejnáročnější disciplině – trojboji:
1.místo: Jirmannová Eliška, Jirmann Ondřej, Vajda Jan,
Balínová Hana
2.místo: Balínová Jitka, Fichtner Rudolf, Šrámková
Kristýna, Mucha Tomáš, Otta Tomáš
3.místo: Hátaš Josef, Nekvindová Monika, Koutský
Lukáš, Šubrt Petr
Za TJ Jiskra A. Balínová
Divadelní soubor NA TAHU Červený Kostelec
uvádí v kině v Teplicích nad Metují div. představení

AUT

PÁTEK 18. března 2011 v 19:00 hodin
Klára je dospělá autistka, která žije se svými rodiči, ale hlavně ve
svém světě a se svými rituály. Všichni kolem ní se jí snaží
přizpůsobit a vytvořit pro ni prostředí, ve kterém by byla klidná a
spokojená. Po letech si ale začnou uvědomovat, jak se změnily
vztahy mezi nimi navzájem a jak je tím přizpůsobováním narušeno
soužití v celé rodině. V době, kdy už někteří ztrácejí sílu o ni
pečovat, přichází spásná záchrana – vlastně se stane „zázrak“.

Vstupné: v předprodeji 80,-Kč
na místě 100,-Kč
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Nejen na Mikuláše, ale po celý rok se scházejí v Adršpachu
důchodci. Ne všichni jsou starobní důchodci, ale včetně
invalidních je jich v Adršpachu více než 100. Pravidelně
každý měsíc se pak na Obecním úřadu schází kolem 20
seniorů, aby si popovídali a něco se dozvěděli.
Na svých schůzkách senioři také oslaví své narozeniny se
svými kolegy, jak už se stalo zvykem.
Schůzky organizuje paní Věra Fichtnerová.
Na těchto schůzkách mají i doprovodné programy. Například
hostem byla paní Mgr. Šubíková, která seznámila důchodce s
nemocemi ve stáří, jak jim předcházet a jak se s nimi
vyrovnávat. Doporučila také různé čaje, které mají léčivé
účinky. Dalším hostem byla knihovnice z Teplic n.M. paní
Blažková, která předčítala úryvky z knih a pověsti, které se
vážou k historii Adršpachu. Hostem byla i zástupkyně policie
ČR, aby varovala důchodce před rostoucí kriminalitou
páchanou na seniorech. Na závěr všem rozdala informační
letáky.
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Senioři také v průběhu roku navštívili solnou jeskyni v
Trutnově, kde v prostoru
unikátního
mikroklima
obohaceného vysokým zastoupením minerálů a stopových
prvků relaxovali k posílení zdraví.
-ja-

*****************************************
Vítání občánků
29. ledna 2011 v 10 hodin dopoledne na Obecním úřadu v
Adršpachu přivítala starostka nové občánky obce.
Pozváni byli:

*Emily Jánská
*Leontina Krecbachová
*Hugo Hronek
*František Brabec
Přejeme hodně spokojenosti, štěstí a zdraví do života.

DŘEVORUBEC ROKU - Adršpach 2011
Dne 15. ledna 2011 byl Dolní Adršpach plný dřevorubců a
nejen dřevorubců, ale i spousty diváků. Proběhl zde druhý
ročník Dřevorubce roku. A jak dopadlo umístění závodníků:
1. Jánský Lukáš 2. Žilák František 3. Jirman Kamil
4. Juhász Jan
5. Zahrádko Miloš 6. Jarý Jan
7. Mrázek Martin 8. Ošťádal Vratislav 9. Doležal František
10.Strzala Rafael 11.Hronek Michal 12.Sloupenský Oto
13.Tlach Ondřej 14.Červinka Jan
15.Kohl Aleš
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Příloha: foto Dřevorubec
Akce dopadla na výbornou a za to patří díky spoustě lidí.
Mezi hlavní sponzory Dřevorubce patří:
Obec Adršpach, Technické služby Adršpach, Město Teplice nad
Metují, Husqvarna Praha -V. Rak, Continental H. Adršpach,
Melichar CZ Trutnov, Pila Teplice nad Metují - ing. J. Rais,
Servismann P. Sauer z Machova, Soukromý zemědělec K. Krecbach,
Sportiv Redpoint Teplice n.M. - T. Čada, Kovárna U tří růží
Hejtmánkovice - Z. Kafka, Domino Teplice n.M. – M. Hitschfel,
BMK Trutnov - V. Palme, Hotel Javor -p. Mottl, Dřevovýroba
Tautz, Lesní spol. Holding, SKI areál Kamenec – R. Myška, Hotel
Skalní město – P. Blahna, Siteco Teplice n.M. - O. Cohlová,
Železářství Broumov – R. Šošovička, Pitzerie Stella Hronov - M.
Zháněl, Farma Zdoňov - B. Lainka, Dopravce J. Jirman, Servis
oprav Broumov - J. Jirman, Dana Cahová, CK Adr tour - J.
Hlináková, Hostinec U Tošováka - L. Drda, Husqvarna Vrchlabí –
L. Mejznar, Farma Adršpach – M. Vlček, Penzion Podskalí - H.
Raková, Masáže H. Sláviková, Obchod U Bicanů – K. Bicanová,
Grafické návrhy Zdoňov – R. Kvapil, Cukrárna Teplice n.M. - J.
Schejbal, Penzion Florian Zdoňov - R. Kretschmer, REST
Radvanice – T. Kašpar, U Peňáka - K. Musílková.
Zvláštní poděkování patří: Zastupitelům obce Adršpach, kteří tuto
akci podpořili, Technickým službám Obce Adršpach za špičkové
technické zajištění akce pod vedením pana Středy, Panu Pavlu
Sauverovi za poradní slovo při přípravě závodů i za pomoc při
moderování na samotné akci, Michalu Kozárovi, který jako hajný
obce se na výtečnou zhostil úkolu připravit sortiment dřevní hmoty
na závody, nadšenému kolektivu TJ Jiskra Adršpach za pomoc před i
na samotné akci, Červenému kříži za zdravotní dozor - paní
Šubíkové a paní Maštálkové, rozhodčím, kteří posunuli úroveň
závodů o něco výše - panu Stanislavu Jiráskovi a panu Petru
Hoškovi. Dále by zde mělo být uvedeno mnoho dalších jmen, která
nemalou měrou přispěla ke zdaru této akce. Pro zajímavost bylo
odpracováno 610 dobrovolných hodin. Všem pořadatelům a
dobrovolníkům patří dík za uspořádání těchto závodů, kteří posunuli
o kousek známost už tak známého a krásného Adršpachu. Na
Dřevorubci roku 2011 se vás sešlo 430 diváků a 15 závodníků. Příští
rok se sejdeme na stejném místě 14. 1. 2012. Tímto jste srdečně
zváni.
Pořadatel závodů Cohla Pavel.
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AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A
KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY
SPRÁVA CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ
OBLASTI BROUMOVSKO
Ledhujská 59
549 54 Police n. Metují
tel.: 491 549 020
fax: 491 549 034
e-mail: broumovsko@nature.cz
www.broumovsko.nature.cz
IDDS: nu3dydw
TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 28. ÚNORA 2011
Záhadné vykácení stovek stromů u rybníka ve Zdoňově
Počátkem února kdosi bez povolení vykácel 384 stromů u
Zdoňovského rybníka, z toho 117 stromů mělo obvod kmene
větší než 80 cm. Co do rozsahu je to nejhorší případ
nelegálního kácení za 20 let existence CHKO Broumovsko.
Vesměs zdravé stromy do 40 let stáří tvořily pěkný břehový
porost na hrázi, část také rostla v bažinaté nivě potoka u
nátoku do rybníka. Pokáceny byly břízy, vrby, osiky, několik
mladších olší a boroviček.
Zdoňovský rybník je jinak klidnou romantickou lokalitou
nedaleko Adršpašských skal. Nachází se na okraji vsi, je
obklopený pastvinami s koňmi, polem a lesnatou strání.
Z hlediska ochrany přírody se jedná o významné biocentrum
s výskytem mnoha chráněných druhů, které jsou vázané jak
na vlastní rybník, tak na podmáčené plochy v okolí.
Pachatel však nešetřil nic, pokáceny byly mladé slabé
stromky i vzrostlé stromy silné až půl metru na pařezu.
Z veškerých porostů u rybníka zůstala sotva polovina, zbytek
byl smýcen naholo. Styl kácení naznačuje, že ten, kdo stromy
porážel, hodně spěchal. Jen tak mohla zbýt na místě taková
spoušť – přes sebe popadané neodvětvené stromy, pařezy
vysoké přes 1 m, ležící stromy na ledě na hladině rybníka …
Je s podivem, že nikdo ze Zdoňova tajemného drvoštěpa
neviděl. Překvapen byl jak náchodský vlastník rybníka, tak i
předseda místní organizace českého rybářského svazu, která
na pronajatém rybníku hospodaří. Podobná „věc“ se zde stala
údajně už v minulém roce, ale to se jednalo o několik málo
stromů, které nakonec uklidili rybáři. Případ na první pohled
připomíná dříve časté praktiky některých soukromých
vlastníků lesa - spekulantů, kteří pro dosažení rychlého zisku
s pomocí nastrčených osob, tzv. bílých koní, nechávali rychle
porazit stromy v lese, které by jinak nebylo možné podle
zákona okamžitě vytěžit. Tentokrát však tomu bylo jinak.
Majitel pozemku zdarma přenechal pokácené stromy solidní
lesnické firmě z Adršpachu za pečlivý úklid lokality a
provedení náhradní výsadby nových stromků. Díky mrazům a
rychlému pozitivnímu přístupu vlastníka se podařilo
pokácené dříví zpracovat bez poškození jinak těžko přístupné
podmáčené lokality.
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Pokud si někdo od nezákonného kácení sliboval laciné
získání palivového dříví, měl tentokrát smůlu. Obyčejný
zloděj však běžně na místě nenechá několik týdnů ležet přes
80 kubíků dřeva. Co tedy bylo skutečným motivem jednání,
zůstává zatím záhadou, stejně jako osoba pachatele...
Pokácení skupiny dřevin rostoucích mimo les bez povolení je
podle zákona přestupkem a v daném případě za něj lze udělit
pokutu až do výše 200 tisíc Kč. Na případě spolupracuje také
kriminální policie pro podezření z trestného činu poškození a
ohrožení životního prostředí. Správa CHKO Broumovsko
uvítá případná náhodná svědectví vedoucí k odhalení
pachatele tohoto činu.
Ing. Petr Kuna, Správa CHKO Broumovsko

NA NÁDRAŽÍ
Jsem důchodce a občas potřebuji předepsat léky. Je úterý
poledne. Zima jak v Rusku, půl metru sněhu. Normálně
jezdím autem. Ale dnes autem z Horního Ádru k doktorovi do
Teplic by se vydal jen sebevrah, nebo magor. Pojedu
autobusem, ten je velký a nebojí se. Znám to, když ho na té
úzké silnici potkávám v autě. Dává všem jasně najevo, kdo je
na silnici pánem. Kupodivu dnes navzdory kalamitě jede
přesně, jen zajížďka přes Zdoňov mě trochu vytáčí, ale chápu,
že i ta jedna zdoňovská babka se potřebuje dostat k doktorovi.
Všechno proběhne O.K.
Autobus nazpět jede až za hodinu, tak pojedu vlakem, ten
jede za 20 minut.
Na nádraží je asi 20 roztomilých promáčených dětiček, které
válčí údajně už hodinu sněhovými koulemi. Že se tam opatrně
trousí i dospělí je nezajímá a jelikož jsem se přimotal do
dráhy střely, hned jsem jednu koupil. Nějaká omluva? K
smíchu. Musíte se někam zašít, jinak jste těm chuligánům
vítaným terčem. Jenže není se kam zašít.
Po 20 minutách neustálého uhýbání létajícím koulím střelba
slábne. Kuřácká přestávka. Největší machři si zapálí cigáro,
někdo si dá aspoň „prda“.
Protože se za chvíli všichni klepou zimou a čekárna, kam
bych se býval i já rád ukryl, je zamčená a vlak má jak se
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později ukázalo 25 minut zpoždění, rozpoutává se nová válka.
Ani se už nedivím.
Jsem tak zmrzlý, že se ohnu pro sníh a vystřelím po největším
grázlovi. A už v tom jedu. Paráda!!
Pravděpodobně teď už někde dole odjíždí můj přesný, ale
nudný autobus. Tady je to o něčem jiném. Tady je to hustý.
Až příjezd zpožděného vlaku zkazil zábavu a ukončil bitvu.
Všichni promočení sněhem i potem se hrnou do vlaku.
Přednost do vlaku starším? Kde žiješ?! Dospělí nastupují
poslední. Ale jinak dobrý, jenže zítra už holenkové
každopádně beze mne!!
-ja-

Stojí za zmínku:
Že se mladí v Adršpachu umí bavit, dokumentuje RETRO
párty v dobovém oblečení z 60. – 80. let minulého století.
Zpívalo se karaoke. Párty proběhla před Vánocemi v
restauraci „U špalku.“ Tato akce se moc líbila. Mladí
předvedli, že jsou O.K.
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Distribuční místa Adršpašského zpravodaje
Horní Adršpach: Obecní úřad
Obchod Bicanovi
Dolní Adršpach: Infocentrum
Pokladna na parkovišti
ADRŠPAŠSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Adršpach
(IČO: 70 987 076) nákladem 500 výtisků. Vychází jako
občasník. Redakční rada: M. Kozár, V. Jadrníček, M.
Jirmannová. Redakční uzávěrka: 15. každého druhého
měsíce. Adresa redakce: Obecní úřad Adršpach, Horní
Adršpach 128, Horní Adršpach 549 52, E-mail:
adrzpravodaj@seznam.cz. Za obsah článků odpovídají autoři.
Nevyžádané rukopisy a fotografie nevracíme. Tisk: Tiskárna
František Matěna Police nad Metují. Vydáno dne: 4.3.2011.

