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ZAČÁTKY TURISTICKÉHO RUCHU
V ADRŠPAŠSKÝCH SKALÁCH

Víte, že již od konce 18. století je v jednom z popisů okruhu zmínka o průvodcích? V té době tito lidé
pracovali ve skalách a za poplatek udržovali cesty i schůdky v pořádku. První upravená prohlídková
část vedla pouze ke stříbrnému prameni. Skalní jezírko a plavba na loďkách byly zpřístupněny teprve
v polovině 19. století. Ozvěna předváděná výstřelem z děla nebo troubením na lesní rohy již od roku
Hasiči na opičí dráze. . . . . . . . . 6
1783. V roce 1890 byla zpřístupněna i obtížnější část okruhu, tz. Nová partie.
Modrá je dobrá
S rozkvětem cestovního ruchu v roce 1939 obdivovalo skalní město 150 000 návštěvníků, a díky tomu
- zpravodaj změnil barvu . . . . . 6
bylo přijato i několik průvodců pro zahraniční turisty, hráči na lesní roh, převozníci a jiné pomocné
síly. Průvodci chodili po skalách v uniformě. Měli na sobě lovecký klobouček s tetřevím perem, hněKřest knihy Adršpašsko . . . . . . 7
dou suknici se zelenými manžetami, zelenou vestu, šedomodré kalhoty, zelené podkolenky a vysoké
Je libo bylinkový čajíček? . . . . . 7
hnědé boty. Kromě samotných skal byla i tohle velká atraktivita pro turisty, kteří se o skalním městě
dozvěděli spoustu zajímavých informací, poslechli si poutavá vyprávění a pověsti z celého kraje.
Teď se přenesme o několik let dále až do roku 1961 a nahlédněme do zápisu z obecní kroniky.
„Adršpach je početně navštěvován turisty z celé republiky a i zahraniční hosté vyhledávají Adršpašské skály jako evropskou raritu. Letos
skály navštívilo 103 231 osob, tj. o 12 782 osob více než loni. Cizina byla zastoupena turisty z Francie, Polska, Tunisu, Alžíru, Maroka, NDR,
SSSR a Guineje. Celkový příjem ze skal činil 280 152 Kč. Během sezóny nedošlo ve skalách k žádnému úrazu, byly jen 2 případy nevolnosti. Nejvíce lidí přijelo 16. července – 2 448 osob. Parkoviště bylo v tento den úplně zaplněno. Soudružka Vorlová, prodavačka „Benziny“
u vchodu do skal, napočítala na parkovišti 58 autobusů, 68 osobních aut, 105 motocyklů, 12 kol a dokonce 3 dětské kočárky a mini parkoviště 45 aut, 37 motocyklů a 6 autobusů.“
Trochu úsměvná, ale zajímavá statistika. :-)
Tradiční tenisové léto
pro veřejnost . . . . . . . . . . . . . . . 5

Beata Radoňová, TIC Adršpach

START BALONŮ V ADRŠPACHU
OBČERSTVENÍ U PEŇÁKA
Vás zve na

PRÁZDNINOVÉ VÝTVARNÉ
KURZY,
které se konají po dobu prázdnin
každou středu od 16 hodin

MALBA NA TRIČKA, PLETENÍ KOŠÍKŮ,
PLSTĚNÍ VLNY, VÝROBA ŠPERKŮ aj.
Bližší informace:
tel.: 491 586 048, mob.: 606 526 251
nebo email: kveta.musilkova@seznam.cz
Pořádá: www.dumpodjasanem.cz
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Věci Obecní

Věci Obecní

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ADRŠPACH č. 5/2011
ZE ZASEDÁNÍ ZE DNE 31. 5. 2011

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ADRŠPACH č. 6/2011
ZE ZASEDÁNÍ ZE DNE 28. 6. 2011

1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.1 Program jednání
1.2 Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok
2010 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku hospodaření obce za rok 2010 bez výhrad
1.3 Revokaci usnesení bodu 1.10 z usnesení č. 3/2010
ze dne 14. 12. 2010
1.4 Veřejnou sbírku na opravy kostela „Povýšení svatého kříže
v Horním Adršpachu“
1.5 Žádost MŠ Adršpach o převedení finančních prostředků
ve výši 80 392,75 Kč do rezervního fondu
1.6 Žádost MŠ Adršpach o přesun finančních prostředků v roz
počtu ve výši 35 000 Kč z rezervy na plat kuchařky
do rozpočtu na opravy a údržbu mateřské školy
1.7 Smlouvu o dílo Adršpach – doplnění vodovodu, uzavřenou
mezi Obcí Adršpach a ERV s.r.o. Jaroměř, zastoupenou L. Rutter
1.8 Smlouvu o dílo Adršpach – ČOV a splaškové kanalizace
Dolní Adršpach, uzavřenou mezi Obcí Adršpach a ERV s.r.o.
Jaroměř, zastoupenou L. Rutter
1.9 Smlouvu o dílo Adršpach – intenzifikace ČOV a splaškové
kanalizace Horní Adršpach, uzavřenou mezi Obcí Adršpach
a ERV s.r.o. Jaroměř, zastoupenou L. Rutter
1.10 Vedení výběrového řízení na zhotovitele díla „Novostavba
vstupu do skal – Dolní Adršpach“ p. Jiřího Hýbla
1.11 Cenovou nabídku fy HÝBL – Trutnov ve výši 23 707 Kč (není
plátce DPH) na organizaci výběrového řízení na zhotovitele
díla „Novostavba vstupu do skal – Dolní Adršpach“
1.12 Seznam uchazečů na realizaci díla „Novostavba vstupu
do skal – Dolní Adršpach“:
Svoboda Dopravní a inženýrské stavby a.s.,
Meziměstí Tesmen,
Červený Kostelec Stavebně dopravní Trutnov s.r.o.
Radek Myška, Teplice nad Metují
Filipčík Milan, Broumov
Karel Dohnal, Bukovice
Infrastav s.r.o., Trutnov
1.13 Komisi na otevírání obálek a na hodnocení došlých cenových
nabídek na výběrové řízení „Novostavba vstupu do skal
– Dolní Adršpach“: předseda – Dana Cahová, místopředseda
– Anna Balínová, členové – Lukáš Jánský, Jiří Středa, Arnošt
Vosolil, náhradníci – Eva Vajsarová, Jaroslav Šrámek
1.14 Zadávací podmínky pro výběrové řízení „Novostavba vstupu
do skal – Dolní Adršpach“
1.15 Podání žádosti o dodatečné povolení stavby + vypracování
projektové dokumentace na „Odpočinkové místo v Dolním
Adršpachu“ na MěÚ Teplice nad Metují, odbor výstavby
1.16 Úhradu ve výši 30 000 Kč bez DPH firmě Sting Náchod,
ing. Škoda za vypracování změny projektu na urnový hřbitov
1.17 Seznam uchazečů na realizaci díla „Urnový hřbitov“:
1. Stavební firma- Radek Myška, Nádražní 68,
549 57 Teplice nad Metují
2. Stavebně dopravní Trutnov s.r.o., zahradní 75, 541 01 Trutnov
3. KT Stav s.r.o., Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou
4. Stavební firma HAASE s.r.o., Vítězná – 138,
544 01 Dvůr Králové nad Labem
5. Repare Trutnov s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov
6. PS Stav SEDLÁČEK s.r.o., Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod
7. Infrastav s.r.o., Elektrárenská 537, 544 01 Trutnov - Poříčí
8. AP STAV Jaroslav Folc, Mladé Buky 399, 542 23 Trutnov
9. Karel Dohnal, EMOS, Bukovice 143, 549 54 Police nad
Metují
1.18 Navýšení rozpočtu na realizaci „Urnového hřbitova“ ve výši
424 048,80 Kč bez DPH
1.19 Udělení licence dopravci Trutnovská autobusová doprava s.r.o.,
Trutnov (linka Trutnov-Radvanice-Adršpach)
1.20 Žádost Oldřicha Wernera, Radioklub OK1KIX Broumov

1. Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.1 Program jednání
1.2 Navýšení rozpočtu o 1 800 000 Kč na „Novostavbu vstupu
do skal – Dolní Adršpach“
1.3 Navýšení rozpočtu o 6 500 Kč na vydání Adršpašského
zpravodaje v červenci 2011
1.4 Navýšení rozpočtu o 16 600 Kč na vydání Adršpašského
zpravodaje v říjnu a prosinci 2011
1.5 Výběrové řízení na akci „Revitalizaci objektu čp. 71,
Dolní Adršpach“
1.6 Seznam navrhovaných zhotovitelů akce „Revitalizace objektu
čp. 71, Dolní Adršpach“: (SDT Trutnov s.r.o., Infrastav s.r.o.
Trutnov, KT stav s.r.o. Svoboda nad Úpou, Stavební firma
HAASE s.r.o. Dvůr Králové nad Labem, AP STAV Jaroslav
Folc Trutnov, Radek Myška Stavební firma Teplice nad Metují)
1.7 Finanční nabídku ve výši 21 278 Kč (není plátce DPH) fy.
HÝBL – Trutnov na zajištění stavebního dozoru při realizaci
stavby „Stavební úpravy - urnový hřbitov na parcele č.43
v Horním Adršpachu“
1.8 Finanční částku ve výši 400 000 Kč bez DPH na opravu
havarijního stavu jezu u pokladny č. 2 v Dolním Adršpachu
1.9 Zhotovitele stavby „Stavební úpravy – urnový hřbitov
na parcele č. 43 v Horním Adršpachu“ firmu Radek Myška
– STAVEBNÍ FIRMA, Teplice nad Metují
1.10 Zhotovitele stavby „Novostavba vstup do skal, Dolní Adršpach“
firmu TESMEN spol.s.r.o. Olešnice
1.11 Žádost Mateřské školy Adršpach o výjimku v počtu dětí ve
třídě v počtu 28 dětí
1.12 Žádost Mateřské školy Adršpach o převedení finančních
prostředků ve výši 6 000 Kč z rezervního fondu
1.13 Žádost firmy EUROPROJEKT s.r.o. Praha o vydání souhlasu
k vynětí půdy ze ZPF – pozemky p.č. 528/2, 918/1 a část 548/1
v k.ú. Horní Adršpach (Continental HA)
1.14 Žádost firmy EUROPROJEKT s.r.o. Praha o vyjádření
k dokumentaci pro ohlášení odstranění stavby – koliba, hala
za myčkou, stávající oplocení (Continental HA)
1.15 Žádost firmy EUROPROJEKT s.r.o. Praha o vyjádření pro
spojené územní a stavební řízení – novostavba opěrné zdi
podél západní hranice pozemku (Continental HA)
1.16 Žádost manželů KK a ZK k vydání souhlasného stanoviska ke
stavbě mostku na pozemku p.č. 739/3 v k.ú. Dolní Adršpach
1.17 Zakoupení staršího zubařského křesla do zubní ordinace
v Horním Adršpachu za cenu 70 000 Kč
1.18 Vypracování projektové dokumentace na „Odpočinkové místo“
v Dolním Adršpachu p. Babuljakem za cenu 8 180 Kč bez DPH
1.19 Uzavření smlouvy mezi Obcí Adršpach a Krajským úřadem
Královéhradeckého kraje na poskytnutí účelové investiční
dotace ve výši 250 000 Kč na zpracování projektové
dokumentace k územnímu řízení ke stavbě „Intenzifikaci
ČOV a splaškovou kanalizaci Horní Adršpach“
1.20 Uzavření smlouvy mezi Obcí Adršpach a Krajským úřadem
Královéhradeckého kraje na poskytnutí účelové investiční
dotace ve výši 250 000 Kč na zpracování projektové
dokumentace ke stavebnímu povolení ke stavbě „ČOV
a splaškovou kanalizaci Dolní Adršpach“
1.21 Smlouvu o výkonu funkcí správce majetku a odborného
lesního hospodáře uzavřená mezi p. Tomášem Milatou,
a Obcí Adršpach za 10 000 Kč měsíčně od 1. 7. 2011
do 31. 12. 2011
1.22 Přejezd k čp. 132 DA od parkoviště – cesta – p. Huptychová
– zaměření příjezdu přes pozemek p.č. 517/15 v k.ú. Dolní
Adršpach k nemovitosti č.p. 132 v Dolním Adršpachu,
smlouva na věcné břemeno
1.23 Smlouvu uzavřenou mezi Obcí Adršpach a firmou Continental
Automotive Czech Republic s.r.o. Adršpach o zřízení věcného
břemene na pozemek p.č. 546/6 v k.ú. Horní Adršpach

o propůjčení kóty bývalé vojenské hlásky v Horním Adršpachu
ve dnech od 1. 7. 2011 do 3. 7. 2011
1.21 Žádost SČ Náchod o prodloužení kanalizace k hranici pozemku
p.č. 504/3 v k.ú. DA – trasa bude zakreslena do projektu
1.22 Prodloužení nájmu všem stávajícím nájemcům stánků v k.ú.
Dolní Adršpach do 31. 10. 2015
1.23 Výše nájmu všem nájemcům stánků v k.ú. Dolní Adršpach
bude každý kalendářní rok upravena o míru inflace
z předchozího roku
1.24 Zaměření pozemků p.č. 348/22,13,14,15,16 a pozemek
p.č. 885 v k.ú. Horní Adršpach (výškopis + polohopis)
1.25 Zaměření pozemků p.č. 1081, 517/22,21,15 a pozemek p.č. 21
v k.ú. Dolní Adršpach
1.26 Získání dotace ze Strategického plánu Leader – 4. výzva
ve výši 462 657 Kč na realizaci projektu urnový hřbitov
1.27 Získání dotace od Královéhradeckého kraje ve výši 250 000 Kč
na projekty ke stavebnímu povolení – doplnění vodovodu
1.28 Získání dotace od Královéhradeckého kraje ve výši 20 000 Kč
na knihu „Adršpašsko“
1.29 Navýšení měsíční odměny pro místostarostu na možné
maximum dle přílohy č.1 k nařízení vlády č.37/2003 Sb.
v platném znění s platností od 1. 6. 2011
2. Zastupitelstvo obce zamítá:
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
3.1 Rozpočtové opatření č. 2/2011
3.2 Dopravní značení v obci
3.3 Informace o cyklostezce na Vypich směrem do Polska
3.4 Podání žádosti o odkoupení pozemku p.č. 522/6 v k.ú. Dolní
Adršpach o celkové výměře 19 345 m2 od LČR Dvůr Králové
nad Labem
3.5 Zápis Finančního výboru z provedené kontroly finančních
a hospodářských operací Obce Adršpach ze dne 24. 5. 2011
3.6 Žádost MM, HA 141 o prodej pozemku v budoucí
zástavbě v Dolním Adršpachu
3.7 Oznámení SDH Teplice nad Metují o pořádání letního tábora
pro děti od 1. 7. 2011 do 10. 7. 2011 na hřišti v Dolním
Adršpachu
3.8 Návrh starostky p. Cahové o převzetí záštity nad chodem prací
v obecních lesích p. T. Milatou za přítomnosti O. Jirmanna
3.9 Setkání s ubytovateli
3.10 Zápis Kontrolního výboru z provedené kontroly prodejců ve
stáncích v Dolním Adršpachu ze dne 29. 5. 2011
3.11 Zápis z jednání k vybírání poplatků v NPR Adršpašsko-teplické
skály
3.12 Problematika dopravní obslužnosti v budoucích letech
– snížení účelových dotací krajům na dopravní obslužnost,
rušení spojů atd
4. Zastupitelstvo obce ukládá:
starostka Obce Adršpach Dana Cahová
místostarosta Obce Adršpach Michal Kozár

PODĚKOVÁNÍ
Obecní úřad Adršpach a Redpoint Team Teplice nad Metují
děkují členům SHD Adršpach za zajištění průjezdu
cyklistického závodu, 7. ročníku
SPECIALIZED SUDETY TOUR 2011 Adršpachem.
Jednalo se zejména o zajištění bezpečnosti průjezdu závodníků u hotelu Skalní město v Dolním Adršpachu a na Krčmově.
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2. Zastupitelstvo obce zamítá:
2.1 Žádost IM o povolení instalace venkovních rolet
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
3.1 Rozpočtové opatření č. 3/2011
3.2 Oznámení MěÚ Broumov, odboru životního prostředí
o provedení povodňové prohlídky významného vodního toku
Metuje dne 24. 6. 2011 v 8.00 hodin u penzionu Lesní zátiší
3.3 Výsledky výběrového řízení na akci „Stavební úpravy
– urnový hřbitov na parcele č. 43 v Horním Adršpachu“
3.4 Výsledky výběrového řízení na akci „Novostavba vstup
do skal, Dolní Adršpach“
3.5 Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje,
odboru školství o nejvyšším povoleném počtu dětí ve třídě
v Mateřské škole Adršpach – 28 dětí
3.6 Žádost LCH o pronájem místa v urnovém hřbitově
3.7 Žádost YK o pronájem místa v urnovém hřbitově
3.8 Žádost EŠ o pronájem místa v urnovém hřbitově
3.9 Žádost AV o pronájem místa v urnovém hřbitově
3.10 Uzavření Obecního úřadu Adršpach dne 4. 7. 2011
z důvodu dovolené
3.11 Závěrečný účet za rok 2010 DSO Broumovsko
3.12 Oznámení MěÚ Teplice nad Metují, odbor výstavby o zahájení
řízení o změně stavby před jejím dokončením – stavební
úpravy urnový hřbitov
3.13 Oznámení o škodné události – spadlý strom poškodil 2 osobní
automobily u dětského hřiště v Horním Adršpachu (u č.p. 141)
4. Zastupitelstvo obce ukládá:

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se podíleli na odstranění spadlého stromu na zaparkovaná auta dne 8. 6. 2011,
všem, kteří mi nabídli pomoc při dopravě Julka do ústavu,
a paní starostce za likvidaci pojistné události.
Čonková Zdenka

Strom spadl na zaparkovaná auta v Adršpachu u dětského hřiště

OZNÁMENÍ LESY
Dne 30. 6. 2011 jsem ukončil činnost správce obecních lesů.
Novým správcem byl ustanoven pan Tomáš Milata.
V případě jakýchkoliv dotazů ho můžete kontaktovat
na telefonu 603 763 576.
S pozdravem Michal Kozár.
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ZÁPIS č. 2/2011 ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY

DŮCHODCI NA ZÁJEZDU V POLSKU
Dne 25. května uspořádal adršpašský „klub důchodců“ za přispění Obecního úřadu jednodenní zájezd do Polska do JAPONSKÉ ZAHRADY. Po
hodinové prohlídce jsme navštívili i proslulou polskou tržnici. Tento pěkný zájezd jsme zakončili obědem v restauraci Pod Montací v Náchodě.
Podle vyjádření účastníků to byl úspěšný zájezd, ale očekávali jsme větší zájem
než pouhých 16 osob. Jedinou vadou na
kráse výletu byl technický stav vysloužilého autobusu, i když jeho řidič se nám
všemožně snažil výlet zpříjemnit.

3. TSA bere na vědomí:
Výkaz hospodaření – květen 2011
Výkaz návštěvnosti – květen 2011
Výkaz využití mechanizace – květen 2011
Uzavřena smlouva o daňovém poradenství s ing. Janákovou
od 1. 7. 2011
Ponechat dodatkové tabule u vjezdu do TS
Informace ohledně provozu skal a parkoviště
Podat informaci do obecního zpravodaje, proč je WC zdarma
– zdůvodnění
Provoz WC – technické zajištění případného odčerpání
vyrovnávací nádrže vlastními silami

společnosti Technické služby Adršpach s.r.o. konané dne 28. 6. 2011
Místo konání: Obecní úřad
Čas konání: 16:00 – 16:40 hod.
Přítomni: dle prezenční listiny
Volba předsedy: Fichtner Rudolf
Volba zapisovatele: Středa Jiří
Program: 7 hlasů pro
Výkaz hospodaření – květen 2011 – na vědomí
Výkaz návštěvnosti – květen 2011 – na vědomí
1.3 Výkaz využití mechanizace – květen 2011 – na vědomí
1.4 Smlouva o daňovém poradenství s ing. Janákovou
1.5 Dopravní značení v TS
1.6 Provozní záležitosti – výstavba nových pokladen u pískovny
1.7 Ostatní, různé

Příští posezení důchodců bude 8. 9.
2011. Vítáme každého důchodce, který
má zájem rozšířit naše řady.

Předseda: Fichtner Rudolf
Starostka: Cahová Dana
Zapisovatel: Středa Jiří
Jednatel: Balínová Anna

Usnesení :
Valná hromada TS Adršpach schvaluje:
0 – nebylo nic schvalováno

Věra Fichtnerová

TJ JISKRA ADRŠPACH INFORMUJE

SCHŮZKA UBYTOVATELŮ
Dne 16. 6. 2011 proběhla na OÚ schůzka zástupců obce a skupiny podnikatelů poskytujících služby v ubytování. Díky nim se naše
obec každoročně „zdvojnásobuje“. To představuje ekonomický přínos, ale i řadu povinností.
Cílem setkání bylo o těchto věcech pohovořit, získat podstatné impulzy od poskytovatelů a na druhé straně jasně deklarovat ochotu
obce spolupracovat při jejich řešení.
Paní starostka seznámila přítomné s trasou plánované kanalizace, připravovaným projektem na chodníky a vodovod. Dnes již víme,
že obec získala dotace na projektovou dokumentaci od Královéhradeckého kraje ve výši 750 tis. Kč. Dále starostka podpořila mediální
prezentaci obce a turistického okruhu v zimním období. Provoz skal zajišťuje obec celoročně, avšak finanční přínos do obecní pokladny
nestojí za řeč. Přitom krásy zimních skal, včetně kvalitních běžeckých i sjezdových tratí, zůstávají potenciálním návštěvníkům utajeny.
S tímto záměrem souhlasila též Beata Radoňová z našeho Infocentra. Ta navíc seznámila přítomné s prezentací obce na různých veletrzích
cestovního ruchu. Též objasnila přítomným funkci a úlohu Infocentra Adršpach při komunikaci s ostatními subjekty v turistické oblasti.
Já jsem hovořil o nutnosti mediální prezentace obce a udělení statutu Geoparku celému našemu regionu. Tyto kroky by měly systémově řešit úbytek návštěvníků nejen v oblasti ubytování, ale i úbytek jednodenních turistů, tak důležitých pro žívot hoteliérů, stánkařů,
hospodských a jiných poskytovatelů služeb, obec nevyjímaje.
Tato setkání, rozšířená o účast všech poskytovatelů služeb v naší vesnici, by se měla pravidelně opakovat. Jejich hlavní smysl spatřuji
v možnosti iniciovat a podílet se na systémových řešení v oblasti turistiky, ne je pouze přijímat, či kritizovat. Předjímat události, které
se nestaly, a reagovat v předstihu, to je devíza tvořící úspěch. Vzájemnou komunikací můžeme tyto křehké procesy urychlit. Urychlit
z řádů generací na řády desítek let. A to má smysl.
Děkuji a jsem s pozdravem, Michal Kozár.

Gymnastický čtyřboj
Dne 23. 4. 2011 se konal v Novém Městě nad Metují gymnastický čtyřboj v těchto disciplinách: akrobacie, přeskok, šplh a člunkový běh.
Ve velké konkurenci 21 dívek v kategorii nejmladší žákyně se na 1. místě umístila Šnajdrová Nikolka. Ve stejné kategorii za žáky se také na
1. místě umístil Müller Patrik.
V kategorii mladší žáci obsadil 6. místo Lulek Jakub. V kategorii mladší žáci II. zabojoval a 1. místo získal Vajsar Dominik a na 8. místě
bodoval Tölg Marek. V kategorii mladší dorostenci se opět na 1. místě umístil Šnajdr Karel. Celkem se okresního gymnastického čtyřboje
účastnilo 144 sportovců z 10 tělovýchovných jednot.
Vyhodnocení nejlepšího sportovce za rok 2010
Tělovýchovná jednota každým rokem vyhodnocuje nejlepší sportovce za předcházející rok. Toto
vyhodnocení proběhlo v době konání dětského dne.
Nejlepším sportovcem roku a 1. místo získala Chalupová Lucka, která obhájila prvenství z roku
2009. Účastnila se 8 sportovních akcí v rámci okresu se ziskem 180 bodů.
2. místo získal Cohla Tomáš se ziskem 168 bodů a také s 8 účastmi na sportovních kláních.
3. místo získal Šnajdr Karel a nasbíral v soutěžích 155 bodů se 6 účastmi v soutěžích.
Další umístění sportovců: 4. místo získal Tölg Marek, 5. místo Cirok Tomáš, 6. místo Šnajdrová
Nikolka, 7. místo Lulek Jakub, 8. místo Hátašová Justýna, 9. místo Konečný David, 10. místo Rus
Marek, 11. místo Chalupníková Michaela, 12. místo Kuterová Klárka, 13. místo Habart Martin
a 14. místo obsadil Požár Radim.
Putovní pohár opět převzala Chalupová Lucka a všichni sportovci obdrželi věcné ceny. Výbor
tělovýchovné jednoty děkuje všem výše uvedeným sportovcům za dobrou reprezentaci naší organizace a obce.

Lucie Chalupová, sportovkyně roku 2010

Zapsala A. Balínová

PROČ PLATIT NA TOALETÁCH?
Důvody, proč se zastupitelé obce rozhodli zrušit vybírání poplatku na toaletách, nazvu ekonomické a humánní. Obě kritéria jsou chápána
jako systémová řešení, přinášející, možná paradoxně, zvýšený finanční příjem do obecní pokladny a zároveň staví destinaci Adršpach o
úroveň výše v poskytovaných službách. Vysvětlím.
TS Adršpach byly založeny ke správě vycházkového okruhu a poskytování služeb obci. Postupným nabalováním ziskových činností (parkoviště,
záchody, lodičky) došlo k výrazné daňové zátěži tohoto subjektu. Pro představu uvedu příklad. Odhad budoucí obecní investice do čistírny
odpadních vod a kanalizace v Dolním Adršpachu činí asi 10 milionů korun. TS odvedly v letech 2007-2010 na dani z příjmu asi 5,5 mil. Kč.
Proto nové zastupitelstvo rozumně převedlo správu parkoviště pod hospodářskou činnost obce a další zisky způsobující nežádoucí daňovou
zátěž, plynoucí z poplatků na WC, promítla do ceny parkovného. Předpoklad - obec nepřijde o zisk z toalet a ušetří na dani z příjmu. Obec totiž
daň z příjmu, oproti s.r.o., neodvádí.
Když už jsem se do toho pustil, ještě pár poznámek na toto téma. Řízení firmy s obratem mnoha milionů korun vyžaduje vedle kvalit technických i kvality ekonomické a manažerské. Proto se zastupitelé dohodli na výměně daňového poradce a navázali spolupráci s daňovou poradkyní paní ing. Janákovou. Vážím si kvalit a zkušeností současného vedení TS, proto věřím, že nová spolupráce povede nejen k daňové, ale celkové
optimalizaci činnosti TS Adršpach.
Zpět k záchodkům. Humánní kritérium spočívá v pohledu na návštěvníka skal. Jde-li o člověka, který přijel dělat bordel, vymrzovat, a já tady
musím kvůli němu makat, pak ho potrestejme na každém kroku. A jestli nemá pětikačku, ať si jde kam chce. Jde- li o našeho hosta, kterého si
vážíme, protože nám přivezl svoje peníze a mám díky němu práci, nebudu požadovat přímé zpoplatnění základních lidských potřeb. Je totiž
21. století a já vím, že tento krok ocení. Třeba svým dobrým pocitem.
Jelikož jsem nebyl přítomen na poslední valné hromadě TS, nevím, kde požadavek osvětlení problematiky WC vznikl. Doufám však, že jsem
tazatelům vysvětlil systémové kroky zastupitelstva dostatečně a že je pochopí. Pakliže ne, očekávám odpověď na svoji první otázku.

TERMÍNY TENISOVÝCH TURNAJŮ PRO VŠECHNY 2011
5. 7. 2011
1

5

Satelit 1

10. 7. 2011
2

Satelit 2

31. 7. 2011
3

Satelit 3

4

Satelit 4

Úterý - svátek

Neděle

Neděle

Neděle

28. 8. 2011

10. - 11. 9. 2011

18. 9. 2011

25. 9. 2011

Satelit 5
Neděle

6

Dvouhra MASTERS

7

Čtyřhra MASTERS

Sobota + neděle

Neděle

8

Čtyřhra Losované
+ mix

ZAČÁTKY v 9:30

ZAČÁTKY v 8:30

Neděle

Tenisový oddíl zve na tyto otevřené turnaje všechny tenisty i diváky.
-paja-

Děkuji a jsem s pozdravem. Místostarosta obce Adršpach Michal Kozár.

4

7. 8. 2011
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Věci Obecní, i jiné...

Události, komentáře
Stalo se......

DRUŽBA SDH ADRŠPACH a SDH VEBA 01
OLIVĚTÍN

KŘEST KNIHY

JE LIBO BYLINKOVÝ ČAJÍČEK?
aneb Jak jsem dostal chuť na med

Většina hasičských sborů má družební styk s jiným sborem ať už z ČR, nebo i z ciziny.
Náš sbor byl nejprve v takovém kontaktu s SDH Teplice nad Metují a od roku 1992 se
stal naším družebním sborem Veba 01 Olivětín. S tímto sborem nejen společně cvičíme,
ale když jsme pořádali výlet, byli pozváni i členové z Veba sboru a absolvovali jsme výlet
společně. Hlavně každý rok pořádáme společná kondiční cvičení našich členů. Jedná se
většinou o túry po skalách a okolí, mezi jiným i výstup na Sněžku, různé turnaje a samozřejmě především požární útoky. Jeden rok to pořádají naši kolegové a další my. Letos to
vyšlo na nás, a tak si
oba sbory zdokonalily fyzičku v rámci výcviku v lanovém centru v Dolním Adršpachu,
následovala prohlídka skal za doprovodu průvodce a samozřejmě nechyběly soutěže u hasičské zbrojnice.
SDH Adršpach

Vždycky jsem přemýšlel, proč se důchodci zúčastňují různých předváděcích akcí. Vždyť většinou pak přijedou z výletu domů naštvaní,
a tuhle se mi přiznali, že z jedné akce přijeli dokonce s modřinami.
Je toho plná televize, ale důchodci jsou asi nepoučitelní. Co za tím
stojí, že se nechají odvézt často na odlehlé místo, kde je obklíčí několik dealerů, kteří jim vnucují svoje zboží? Zdá se, že jsem našel
ten pravý důvod. Budou to asi ty dárky, které tam pořadatelé plnými hrstmi všem přítomným „rozdávají“. Do Adršpachu přijel pán
z Brna nabízet bylinkové čaje. A slyšte, prodavač čaje na letáku nabízí: „Každý muž dostane sadu nářadí, čtvrtkilovku koňské masti,
náramkové hodinky a ještě něco, každá žena kilo medu, parfém,
kostivalovou mast a nevím co ještě, a zvláštní překvapení pak je
připraveno pro manželské páry“.
Protože si ten pán tu předváděcí akci sjednal přímo na obci, řekl
jsem si, že se tam půjdu podívat a že když už se tam bude dávat
zdarma ženám med, že mi snad jednu pikslu prodá, přestože jsem
muž. Mám med rád. Díky nabízeným honosným dárkům jsem ale
nevěřil, že půjde jen o bylinkový čajíček, který je v každé lékárně. Se svým tušením jsem se svěřil dopoledne v kanceláři na obci:
„Vsaďte se, že nepůjde o čaj, že je to finta a že vytáhne hrnce, nebo
matrace“.
A co byste řekli? Vytáhl matrace, k tomu polštáře a deky. Půl druhé
hodiny do přítomných hustil výhody „ortopedického korektoru“
z viskoelastické hmoty. Tak se jmenuje podložka, kterou položíte
na matrace a všechno vás přestane bolet. Ty vaše matrace ale musí
být kvalitní, protože jinak to nebude fungovat. Nebudu říkat, jestli
to někdo koupil, nebo nekoupil. To je každého věc.
Teprve potom ten dobrý a čestný muž vytáhl z tašky sáčky s čajem
a 5 minut je přítomným prodával. Nebudu říkat, za kolik kaček
byl sáček. Šlo mi o něco jiného. Pátral jsem očima, kde asi může
mít všechno to slibované nářadí, masti, hodinky, parfémy, a hlavně
med, o ten mi šlo nejvíc. Lžíci na ochutnání jsem už svíral v kapse.
Kdy se budou rozdávat dárky?
Kulový s přehazovačkou. Žádný ze slibovaných dárků se nekonal.
Normálně si ze všech lidí vystřelil. Ani se neomluvil. A kupodivu
- nikdo mu za to nedal ani facku, ani mu nevynadal. Třeba byli přítomní rádi, že je tentokrát aspoň nikdo nezmlátil. Připadal jsem si
jak debil. Asi jsem ještě patřičně nedozrál, abych pochopil, proč na
tyto akce někdo chodí a nechá se takto ponižovat. Teď jsem teprve
pochopil, proč každému hned v úvodu ten zvací leták zabavil. No
přece aby zlikvidoval předmět doličný a nikdo se nemohl dožadovat naslibovaných dárků. Celá akce skončila velkým překvapením
nejen pro manželské páry.
Ale abych nezapomněl. Nevíte náhodou, kdo prodává med? Dal
bych si ho v bylinkovém čajíčku na ortopedickém korektoru, pod
vlněnou dekou, obtěžkán dárky od toho ježíška z Brna.

ČIŠTĚNÍ KANÁLŮ
V Horním a Dolním Adršpachu proběhlo v měsíci květnu čtyřikrát čištění a proplach kanalizace. Hasiči ve svém volném čase na
této činnosti odpracovali 20 hodin.

PODĚKOVÁNÍ ZA PĚKNOU DOVOLENOU V ADRŠPACHU
Na jaře jsme plánovali dovolenou pro mentálně postižené klienty z B.D. HAJNICE, našli jsme z mnoha nabídek penzion U PEŇÁKA
v Adršpachu. Jako jediný měl v nabídce odvoz batožin tam i zpět z Hajnice. Naše nelehké cestování nám tím o hodně usnadnil.
Po příjezdu na místo jsme byli přivítáni a ubytováni do pokojů. Každý pokoj měl svoji sprchu a WC. Pro špatně chodící klienty jsme použili
výtah na schody, který byl od této chvíle stále více oblíben a využíván.
Po dohodě o stravování nám majitelka penzionu upekla domácí tvarohové buchty, které byly okamžitě snědeny - byly totiž výborné. Počasí
nám přálo a tak jsme naplánovali výlety na celý týden. Byli jsme překvapeni, kolik je možností v Adršpachu.
Navštívili jsme Skalní město a došli jsme až na malé náměstí, a pak jsme šli radši zpět, přece jen na naše klienty je to dost velká vzdálenost.
Další výlet byl ranč pana Karla Krecbacha.
Klienti byli nadšeni z vysokohorského skotu a nádherných koní, které si mohli
pohladit a také nakrmit. Z ranče byl nádherný pohled na panorama skal.
Výlet na celý den jsme naplánovali do muzea Merkuru v Polici nad Metuji. Jistě
si každý pamatuje na stavebnici MERKUR, a tady jsme viděli, co se dá z této
stavebnice postavit. V jedné místnosti si můžete vyzkoušet sami něco postavit
a všem se to moc líbilo.
U penzionu je krásná a velká terasa, zde jsme mohli jíst pod slunečníky, a gril,
kde si klienti sami opékali špekáčky. Také jsme v podvečer využívali místnost
s krbem. Byl zde i přehrávač a klienti si mohli pouštět pohádky a filmy.
Adršpach je moc krásný, pěkně upravený a čistý, a to vše nám přispělo na pěknou pohodu.Všem se to moc líbilo. Doporučuji všem, kteří váhají kam na výlet,
aby navštívili penzion U PEŇÁKA v ADRŠPACHU.
Opravdu velké poděkování všem, co se o nás tak pěkně starali.
DĚKUJI

Jarolímek Stanislav, pracovník B. D. HAJNICE

MODRÁ JE DOBRÁ
Modrá připomíná letní oblohu. Proto
vám čtvrté, červencové číslo zpravodaje předkládáme v letním barevném
odstínu.
Abychom zpravodaj neuvedli do stereotypu, občas i barvu našeho listu
změníme.
Redakce

POZNÁMKY
ZE ŽÁKOVSKÝCH KNÍŽEK
Odmítal mi sdělit své jméno s tím, že je tu inkognito.
Vyvolán prohlásil, že nebude odpovídat bez advokáta.
Sebral třídní knihu, nechce ji vrátit a žádá výkupné.
Při hodině dějepisu zapálil lavici a naváděl zbytek třídy, aby mě upálili.
Když jsem vašeho syna vyvolala k tabuli, opáčil mi: „Piš pět, svačím!“
Kdykoliv je vyvolán, kouká na mě jako na idiota a ptá se, jestli to myslím vážně.
Váš syn mi dnes začal tykat, skákal mi do výkladu a chtěl vidět můj diplom.
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V pátek 24. června se ve společenské místnosti adršpašské hasičské zbrojnice uskutečnil křest dlouho očekávané knihy autorů
Tomáše Dimtery a Pavla Lisáka o historii Adršpachu a okolních
obcí. Knihu vydalo nakladatelství JUKO za podpory obce a Královéhradeckého kraje.
V přeplněném sále představil jeden z autorů Tomáš Dimter ještě celou řadu dokumentů a obrázků, které se do knihy nevešly. Svým zasvěceným komentářem upoutal pozornost všech přítomných. Jeho
vyprávění bylo napínavé a příznačně doprovázené divokou bouřkou
a lijákem, který se rozpoutal venku nad Adršpachem poprvé v letošním roce, jako by se ozvali předkové, o nichž se uvnitř mluvilo.
V úvodním slově ke knize mimo jiné starostka Dana Cahová
řekla: Naše čekání na knihu je nyní odměněno krásnou publikací o historii Adršpašska, která musí potěšit každého spoluobčana, každého, kdo v naší obci a jejím okolí žije. Popřála všem
čtenářům příjemné chvíle s touto knihou a autorům poděkovala
za jejich píli. A dodejme, že to byla jistě píle velká.
Na závěr vyprávění autoři spolu se starostkou pokřtili knihu
šampaňským. Rodák a autor Tomáš Dimter vedl celé vyprávění
s velkým zanícením a zasloužil se o to, že se v sále nikdo nenudil.
Mezi posluchači byli i hosté ze Zdoňova a z Teplic nad Metují
v čele se starostou p. Brandejsem.

-ja-

JAK SE VÁM LÍBÍ ?
Další ohlasy ke knize Adršpašsko posílejte
na adrzpravodaj@seznam.cz,
anebo do dopisní schránky OÚ Adršpach.
Otiskneme je v příštím čísle zpravodaje.

-ja-

UPŘESNĚNÍ KE KNIZE ADRŠPAŠSKO
Jedná se o smírčí kříže na str. 283, které se nacházejí na naší zahradě. Tyto kříže našel v sedmdesátých letech elektrikář zaměstnaný na st.
statku. Našel je pod Ivankou v Horním Adršpachu na polských hranicích, svržené v rokli, zasypané listím. Přemístili jsme je k nám. Po
čase nás navštívili lidé, kteří později napsali knihu „ Kamenné kříže Čech a Moravy“, a za pomoci výtvarníka jsme křížům našli důstojné
místo. Nikoliv jako dekoraci, jak je tvrzeno.
Myslím, že tyto kříže, které jsem zachránil, by asi nikdy nikdo nenašel. Že jsou kříže vytrženy ze svého prostředí, chápu. Jestli někdo zná
místo jejich původního umístění, nejsem proti, aby tam byly vráceny.
Pana Dimtera jsme již dříve zvali, a nechápeme, proč nepřišel a informace uvedené v knize si neověřil. Jejich interpretaci v tak rozsáhlém
a kvalitním historickém souboru však musíme považovat za mylnou a nešťastnou.

Meierovi
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