Kultura
Co se bude dít...
Divadelní soubor Kolár Police nad Metují
uvádí v kině v Teplicích nad Metují divadelní představení

OBEC ADRŠPACH VÁS ZVE NA

BESEDU

PTAČÍ KLEC

s Bohumilem Sýkorou

(francouzská komedie)

PÁTEK 29. dubna 2011 v 19:00 hodin

O HISTORII Teplic nad Metují
a okolí v 12. – 15. století

Režie: Jaroslav Souček

Vstupné: v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč
Předprodej je v Infocentru v Teplicích nad Metují
od 11. dubna 2011.

KDY: pátek 22. dubna 2011 v 18.00 hod.
KDE: Hasičárna v Horním Adršpachu
Vstupné dobrovolné
Výtěžek ze vstupného bude věnován na opravu místního kostela.
K příjemnému posezení si budete moci zakoupit malé občerstvení.

A
DRŠPAŠSKÝ
ZPRAVODAJ
č. 1/2011

Slovo úvodem

VÝHODA NEBO NEVÝHODA

Vážení čtenáři.
Chtěli bychom Vám představit druhé číslo
adršpašského Zpravodaje, časopisu, který je
určen Vám a do kterého byste svými postřehy,
nápady, nebo vlastními prožitky měli vstupovat a seznamovat s nimi ostatní občany. Vaše
články rádi otiskneme. Můžete je průběžně zasílat nejlépe prostřednictvím e-mailové adresy:
adrzpravodaj@seznam.cz, anebo osobně předávat členům redakční rady.
Zpravodaj č. 2 si můžete vyzvednout na odběrných místech, která zveřejňujeme na poslední
stránce.
Pokusili jsme se pro Vás druhé číslo Zpravodaje
graficky vylepšit a věříme, že se vám bude líbit.
Přejeme Vám všem dobré počtení a těšíme se na
Vaše příspěvky.
Redakční rada

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Srdečně zveme všechny, kteří se chtějí pobavit
a zasoutěžit si na pálení čarodějnic.
DNE: 30. dubna 2011
ČAS: 18:00
MÍSTO KONÁNÍ: hasičská zbrojnice Horní Adršpach
Společně se proletíme na košťatech, namalujeme čarodějnice, nějakou připravíme na oheň.
Ve 20:00 se vydáme naší obcí na
Lampionový průvod, který zakončíme
zapálením vatry na louce u hasičské
zbrojnice.
Bude také připraven menší oheň
na opékání párků.
Ostatní občerstvení zajištěno.

Občasník obce Adršpach č. 2/2011

Na začátku měsíce jsem byla požádána, zda bych nepřispívala do našeho nového
Adršpašského zpravodaje. A já si řekla: „První článek o koncertu mě vcelku bavil,
tak proč ne.“ V zápětí mne ale napadlo, co vlastně psát a začal maraton myšlenek,
které mi běhaly pak celý měsíc hlavou.
Až dnes, dva dny před uzávěrkou jsem šla domů z práce a naskytl se mi zajímavý
rozhovor o tom, jaké výhody a nevýhody má žití v Adršpachu. Jsem vcelku
optimistický člověk a tak jsem obhajovala veškeré výhody. V duchu jsem si totiž
říkala: „No když člověk zapomene v noci před domem zamknout auto, tak se z něj
do rána nic neztratí.“ Možná trochu naivní představa ale často, téměř každým
z nás prověřena. Chtěla bych tím říct, že život v Ádru je bezpečný jak pro mě, tak
pro děti, které po cestě ze školy či školky nenarazí na narkomany nebo injekční
stříkačky. A aby je po té cestě nesrazilo auto, tak na tom se už také intenzivně
pracuje, v podobě chodníků.
Jedna z námitek byla: „Vždyť tady v Ádru nic není.“ A já si řekla, co udělat pro to,
aby si tohle lidé nemysleli. Snad jen to, že je dobré spojit všechny naše síly. Síly
lidí, kteří rádi žijí v této několika kilometrové malebné obci a zkusit se podílet na
tom aby tady byl ať už dětský lékař nebo více společenských a kulturních akcí.
Myslím, že alespoň náznaky v mém článku přispějí k zamyšlení nás všech a že
si každý najde svá pozitiva a negativa na žití v Adršpachu. Věřím ale, že budou
převládat pouze pozitivní věci a že si člověk uvědomí, že má smysl vychovávat zde
další generace malých Adršpašáků.
-N-

Z ITÁLIE DO ADRŠPACHU
Teplice nad Metují

Teplická rocková noc
28. května 2011 od 15:00 hod.
na fotbalovém hřišti
(UDG – DARK GAMBALLE, PRAGUE
CONSPIRACY, VOLANT, MAGMA HOTEL,
EAGLEHEART, EUTHANASIA,
WITCH HAMMER, KOBLÍŽCI)
Vstupné: v předprodeji 150,-Kč
Více na: www.teplickarockovanoc.wz.cz

ŘEZBÁŘSKÁ VÝSTAVA
od pátku 3. 6. do neděle 5. 6. 2011
se pořádá v Dědově

41. CELOSTÁTNÍ VÝSTAVA ŘEZBÁŘŮ
na osadě SAMOTA

OZNÁMENÍ

K místu výstavy budou v Dědově umístěny směrovky
na parkoviště osady. Občerstvení zajištěno.
Zahájení v pátek dopoledne.
Nenechte si ujít mimořádný zážitek!

ZUMBA Horní Adršpach

ZUMBA se nebude konat v těchto dnech:
17. 4. 2011, 8. 5. 2011, 12. 6. 2011.

Distribuční místa Adršpašského zpravodaje:
Horní Adršpach: Obecní úřad, Obchod Bicanovi, Restaurace U špalku. Dolní Adršpach: Infocentrum, Pohostinství u Tošováka.
ADRŠPAŠSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Adršpach(IČ: 006 535 60) nákladem 500 výtisků. Vychází jako občasník. Redakční rada: Marie Jirmannová, Michal
Kozár, Vladimír Jadrníček. Úpravy textů: Vladimír Jadrníček. Redakční uzávěrka: Do konce každého druhého měsíce. 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: Datadrink s.r.o. Tisk: Tiskárna František Matěna Police nad Metují.
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Tak se nám to blíží. Ani ne za dva měsíce se opět rozjedeme z Itálie směrem Hořice v Podkrkonoší. Asi
si říkáte co to má společného s Adršpachem? Tak to vezmem od začátku.
Již skoro dvacet let žiji nedaleko Říma v krásném středověkém městečku Anagni, místu bohatém historií
a krásou přírody co nabízejí Apeniny. Bohužel lidský pokrok a honba za blahem přeměnila tento kraj
v nejznečištěnější údolí celé Italie... továrny, spalovny, řeky přeměněné v chemickou stoku, nemluvě
o tragickém řešení (neřešení) domácího i průmyslového odpadu.
Mám dvě dospívající děti a škola do které chodí má již po
několik let družbu se školou „Na Habru“ v Hořicích v Podkrkonoší. Děti se navzájem seznamují,
poznávají své země a pak se i navštíví. Letos je to již třetí výměnný pobyt co uskutečníme. Po
Velikonocích přivezu dvacet dětí z Italie do Hořic. A co Adršpach? Návštěva Adršpachu je
v našem desetidenním programu jako první výlet. A proč? Protože profesoři italské školy na
tom trvají. Kdo se jednou podíval do Adršpachu, touží se tam co nejdříve vrátit. Už se nemůžu
dočkat až se dětem zatají dech při pohledu na jezírko, až vykřiknou překvapením u Velkého
vodopádu, až budou kroutit hlavama nad krásou skal a smát se na lodičkách. Pro mě je to velká
čest a pýcha, moci ukázat krásy našeho kraje. Sama se do Adršpachu vracím každý rok o letních
prázdninách a vždy mám s sebou italské kamarády. Každý si tento kraj zamiluje a nezapomene na
něj. Všichni obdivují krásu přírody a hlavně civilizované a důstojné chování místních obyvatel. Je
vidět, že je v srdcích všech místních i dalekých krajanů. Z vlastní zkušenosti vím, jak je důležité,
ale i těžké, udržet pořádek v kraji, kde je velký turistický ruch. Všechna česká města co s dětma
navštívíme (Hořice, Praha, Jičín) jsou známkou čistoty a kultury našeho národa. Adršpach je
unikát a přírodní poklad. Jsem si jistá, že místní obyvatelé a správa obce si jsou vědomy, jaký
důležitý závazek mají vůči dnešním a hlavně vůči budoucím generacím. Během let jsem mohla
sama pozorovat rozkvět a vylepšení turistických služeb v Adršpachu. Turistický ruch Vám jistě
přináší ekonomickou sílu, ale jestli Vás můžu poprosit o jednu laskavost: Nenechte dopustit
aby modernizace a honba za ziskem, poškodila Váš krásný kraj. V dnešní době je velice snadné
nechat se zlákat snadným výdělkem na úkor přírodního bohatství. Zdejší kraj v kterém žiju,
je toho důkazem. Snažte se co nejvíce chránit panenskou přírodu a udržovat tak jméno Adršpach v paměti všech milovníků přírodních krás.
My, krajané v cizině, na Vás budeme pyšní a s velkou hrdostí přivedeme jak děti tak dospěláky z druhého konce Evropy.
Těším se, že 30. dubna budu opět ve Skalách se skupinou dětí a učitelů a s velkou radostí jim budu moci ukázat krásu Vašeho kraje!
S Adršpachem v srdci - Olga Ferrari
Anagni 12. 3. 2011
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Věci Obecní

Věci Obecní

ZÁPIS č. 3/2011 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZE DNE 29. 3. 2011
- ZO ukládá místostarostovi p. Kozárovi dohled nad chodem
výběrového řízení na dodavatele stavby urnový hřbitov
- realizace stavby v roce 2011 dle platného stavebního povolení
a finančních prostředků v rozpočtu na rok 2011 + vyhrazení
změn v projektu dle souhlasu zastupitelstva - 7 hlasů pro,
2 hlasy se zdržely
- Výběrové řízení na suterén v MŠ Adršpach - oslovit
zpracovatele výběrového řízení a oslovení firem - 9 hlasů pro
- Návrh dle výběru žadatelů na inženýrské sítě pro budoucí
rodinnou zástavbu v Horním a Dolním Adršpachu firma
TR ATELIER, spol.s.r.o., Červený Kostelec - 9 hlasů pro
- Seznámení s nutností revokace a následným schválením
pronájmu pozemku f. Continental s.r.o. - ZO bere na vědomí

Místo konání: Obecní úřad Adršpach
Čas konání: 17.00- 19.00 hodin
Přítomní zastupitelé dle prezenční listiny
Hosté dle prezenční listiny
Počet přítomných: Zastupitelstvo obce Adršpach je od 1700 hodin
v počtu 9 zastupitelů a je usnášení schopné.
Zápis ze dne 22.2.2011 je vyhotoven, podepsán bez připomínek
Kontrola předešlých usnesení: usnesení č. 2/2011 z 22.2.2011
– všechny body jsou splněny
Zapisovatel: Michal Kozár
Volba ověřovatelů zápisu: Marie Jirmannová, Jaroslav Šrámek
– 9 hlasů pro
Termíny jednání: 19. 4. 2011, 26. 4. 2011

Pozemky, pronájem, prodej
- Z. Novotný, HA 118 - žádost o odkoupení pozemku p. č. 577/3
o celkové výměře 83 m2 v k. ú. Horní Adršpach - hlasovat o
prodeji pozemku p.č. 577/3 o celkové výměře 83 m2 za cenu
20 Kč/1m2 - 9 hlasů pro
- B. Macháček, Praha - žádost o odkoupení pozemku p. č. 147/1
o celkové výměře 973 m2 v k.ú. Dolní Adršpach - hlasovat
o záměru prodeje pozemku p.č. 147/1 o celkové výměře 973 m2
v k.ú. Dolní Adršpach - 9 hlasů pro

Program: 9 hlasů pro
1. Projekt na výstavbu chodníku z Horního do Dolního
Adršpachu ke stavebnímu povolení
2. Zhotovitel hasičského dopravního automobilu IVACAR
Ivančice, spol.s.r.o.
3. Pozemky, pronájem, prodej
4. Žádosti, oznámení, různé
5. Usnesení
6. Diskuse

Obecní lesy Adršpach
- Prodej palivové dřevo za ceny: 500 Kč bez DPH/1 prm
pro občany Adršpachu + 600 Kč bez DPH/1 prm pro cizí
- 9 hlasů pro

Obecní úřad
- Chodníky DA a HA p. Kmoníček - vypracování projektu
na stavební povolení - ZO bere na vědomí
- Vyhodnocení výběrového řízení „Požární dopravní automobil“
- ZO bere na vědomí
- ZO schvaluje zhotovitele výběrového řízení „Požární dopravní
automobil“ firmu IVACAR Ivančice, spol.s.r.o. - 9 hlasů pro
- Rozpočtové opatření č.1/2011 - ZO bere na vědomí
- Přijetí daru ve výši 10 milionů Kč od Technických služeb
Adršpach s.r.o. - 8 hlasů pro, 1 hlas se zdržel
- Zakoupení software POHODA od firmy Halberštát Hradec
Králové na zajištění evidence registračních pokladen na
parkovišti za cenu 15 000,- Kč bez DPH + náklady spojené
se zaškolením a cestovné - 9 hlasů pro
- Smlouva o poskytnutí daru ve výši 20 000 Kč uzavřená mezi
Obcí Adršpach a Agenturou pro rozvoj Broumovska o.s. na
náklady spojení s pořádáním hudebního festivalu Za poklady
Broumovska 2011 - 9 hlasů pro
- Na zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby urnový
hřbitov byla vybrána firma CODES CZ s.r.o., Trutnov za cenu
9 850 Kč bez DPH - 9 hlasů pro
- Kabelová televize CZ s.r.o., Praha - cenová nabídka na TV
program Prima Love - 27 876,50 Kč včetně DPH - 6 hlasů pro,
3 hlasy se zdržely
- Zpracování a podání žádosti o dotaci na projekty DSP
kanalizace, ČOV a vodovod z programu Královéhradeckého
kraje pro obce do 2000 obyvatel - 9 hlasů pro
- Návrh smlouvy se společností DIANA Praha na zajištění dotací
a výběrových řízení pro Obec Adršpach + uzavření dodatku č. 1
(pasportizace stavu obecního majetku) - 6 hlasů pro, 3 hlasy se
zdržely
- Aremis s.r.o. – KBS SECURITY - 24 hodinový monitoring
Smlouva mandátní - 9 hlasů proti

Žádosti
- J. Hátaš, HA 142 - žádost o prodloužení smlouvy na rok 2011
na místo správce obecního sportoviště v HA (duben - říjen) –
(6 hlasů pro, 3 hlasy se zdržely
- M. Vosolil, HA 114 - žádost o ukončení nájemní smlouvy
na byt č. 5 v čp. 114 v HA k 30.4.2011 - ZO bere na vědomí
- K. Krecbach, DA 130 - žádost o předběžný souhlas
s přičleněním obecních pozemků v k.ú. Dolní Adršpach
pro honitbu Dolní Adršpach skály - 9 hlasů pro
- Holada a spol.d.r.o., Nové Město nad Metují - žádost
o zatroubení a zasypání příkopu (pozemek p. č. 21 v k. ú.
Dolní Adršpach) - ZO bere na vědomí
- M. Vosolil, HA 114 - žádost o ukončení dohody o práci
domovníka k 30. 4. 2011 - ZO bere na vědomí
Oznámení
- Adršpašský zpravodaj – vložení informace o termínu a místě
konání čarodějnic
- Pan Kozár seznámil zastupitele se vznikem, trendy a kritérii
geoparků. Jedná se o vyzdvihnutí regionu oproti ostatním
destinacím, na základě místní kultury, historie, geologických
jevů, spiritualistiky a dalších zvláštností území.
Různé
- Nadační fond Hospitál Broumov
- výroční zpráva o hospodaření za rok 2010
- TJ Jiskra Adršpach - závěrečná zpráva za rok 2010

Ověřovatelé zápisu: Marie Jirmannová, Jaroslav Šrámek.
Zapisovatel: Michal Kozár
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TS ADRŠPACH - VALNÁ HROMADA
Dovolte mi pár vysvětlujících řádků k Usnesení valné hromady TS Adršpach s.r.o.
Jejím 100% vlastníkem je Obec Adršpach, potažmo každý obyvatel naší vesnice. Obchodní zákoník § 105 - §153 definuje vznik, činnost, ukončení s.r.o. všeobecně. Vnitřní právní formu TS Adršpach s.r.o. a limity její činnosti určuje Zakladatelská listina, o jejímž
znění rozhoduje valná hromada. Ta je vrcholným orgánem s.r.o na které společník (zastupitel), zastupuje každého z Vás. VH mimo
jiné volí statutárního zástupce firmy, kterým je v současné době paní Anna Balínová .
Firma TS Adršpach s.r.o.zajišťuje správu a provoz vycházkového okruhu ve skalách, provoz veřejných záchodů, parkoviště, lodiček,
infocentra, komunikací a zajišťuje řešení různých technických potřeb obce. Zaměstnává o sezóně až 40 zaměstnanců, z toho 12 na
dobu neurčitou. Svým ekonomickým přínosem v řádu milionů korun je významným indikátorem dění a realizace věcí obecních.
Nemalou měrou se též podílí na zaměstnanosti obyvatel naší vesnice.
Stabilita firmy a její ideální ekonomický přínos obci, to byly hlavní vodítka při rozhodování zastupitelů o změnách v TS. Směrodatným byl i ekonomický rozbor hospodaření, vypracovaný nezávislým daňovým poradcem, paní ing. Janákovou.
I na základě něho rozhodla VH o vyčlenění parkoviště ze správy TS přímo pod Obec Adršpach. TS budou zajišťovat pouze technický
chod parkoviště, což by mělo přispět k daňové optimalizaci v hospodaření firmy. Dále bylo zrušeno vybírání poplatku za použití
WC, což považujeme na tomto místě a v tomto čase za samozřejmé. Následovala i úprava některých parkovacích a vstupních poplatků. Důležité je i rozhodnutí o přijímání nových zaměstnanců pouze z řad místních obyvatel, jestliže budou profesní požadavky
odpovídat uvolněným pozicím.
Vedení tak důležité firmy jako jsou TS vyžaduje vedle strategických, jednorázových změn i soustavný odborný dohled a přijímání
stovek provozních rozhodnutí. K tomu nepochybně přispěje i funkce prokuristy, kterou zastává nadále pan Jiří Středa. Svými odbornými znalostmi i letitou zkušeností je přínosem pro stabilitu firmy .
Období dotazování, zjišťování, hodnocení, ale i zásadních rozhodnutí je za námi. Odpadnou nejistoty i nejasnosti, které toto období provázely. Je čas dát se do práce, a přivítat nové hosty v našem krásném prostředí. Všem zaměstnancům TS přeji pevné zdraví,
hodně trpělivosti a klidu ve Vaší práci.

ZÁPIS č. 1/2011 ZE ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY
společnosti Technické služby Adršpach s.r.o.
konané dne 15. 3. 2011
Místo konání: obecní úřad
Čas konání: 17:00 – 18:30 hod.
Přítomni: dle prezenční listiny

2. Usnesení :
Valná hromada TS Adršpach schvaluje :
1.1 Dar obci ve výši 10 milionu Kč na investice - 9 hlasů pro
1.2 Změnu parkovného na parkovišti dle přílohy od 1. 4. 2011
- 8 hlasů pro 1 hlas se zdržel
1.3 Změnu poplatku na lodích od 1.4.2011 - 9 hlasů pro
1.4 Rozpočet na rok 2011 - viz příloha - 9 hlasů pro
1.5 Žádost Skalní záchranné služby - 9 hlasů pro
1.6 Vyřazení movitého majetku ve výši 82.922,72 Kč - 9 hlasů pro
1.7 Změnu provozovatele parkoviště
- Obec Adršpach od 1. 4. 2011- 9 hlasů pro
2.8 Aktualizaci ,, Zakladatelské listiny „platné k 16. 3. 2011
- 9 hlasů pro
2.9 Vytvoření ,, Rezervního fondu „ ve výši 10.000 Kč
- 9 hlasů pro
2.10 Odvolání daňového poradce ing. Krále k 30. 6. 2011
- 7 hlasů pro, 2 hlasy proti

Volba předsedy: Kozár Michal
Volba zapisovatele: Balínová Anna
Program: - 9 hlasů pro
1.1 Dar obci ve výši 10 mil. Kč na investice - hlasovat
1.2 Ekonomická a daňová analýza TS ing. Janákové - na vědomí
- vyjádření ing. Krále k ekonomickému rozboru - na vědomí
1.3 Provozní záležitosti :
- výkaz hospodaření - únor 2011 - na vědomí
- výkaz návštěvnosti - únor 2011 - na vědomí
- výkaz využití mechanizace – únor 2011 – na vědomí
1.4 Návrh na zdražení parkovného – viz příloha - hlasovat
1.5 Návrh na zvýšení poplatku na lodích ze 30 Kč na 50 Kč
- hlasovat
1.6 Návrh rozpočtu na rok 2011 - hlasovat
1.7 Žádost Skalní záchranné služby o příspěvek - 10.000 Kč
- hlasovat
1.8 Ukončení inventarizace 2010 - na vědomí
1.9 Návrh na vyřazení movitého majetku ve výši 82.922,72 Kč
- hlasovat
1.10 Změna provozovatele parkoviště
- Obec Adršpach od 1. 4. 2011 - hlasovat
1.11 Aktualizace „Zakladatelské listiny“ - hlasovat
1.12 Vytvoření rezervního fondu ve výši 10.000 Kč - hlasovat
1.13 Navýšení mezd o 3.5 % ze základu mzdy od 1. 4. 2011
- na vědomí
1.14 Odvolání stávajícího daňového poradce ing. Krále - hlasovat
1.15 Ostatní, různé

3. TSA bere na vědomí :
1.1 Ekonomickou a daňovou analýzu TSA
od daňového poradce ing. Janákové
1.2 Vyjádření daňového poradce ing. Krále
k ekonomickému rozboru
1.3 Výkaz hospodaření za únor 2011
1.4 Výkaz návštěvnosti za únor 2011
1.5 Výkaz využití mechanizace za únor 2011
1.6 Ukončení inventarizace rok 2010
1.7 Navýšení mezd o 3,5 % ze základu mzdy od 1. 4. 2011
3.8 Oslovit daňového poradce ing. Janákovou ke spolupráci
Předseda: Kozár Michal
Starostka: Cahová Dana
Zapsala: Balínová Anna
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Věci Obecní

Věci technické

JARNÍ ZPRÁVIČKY O ŠKOLCE

TŘÍDĚNÍ ODPADU v obci Adršpach

Mateřská škola Adršpach se nachází v překrásném přírodním prostředí v obci Adršpach. Budova mateřské školy je dvoupodlažní vila
situována na okraji obce.
Budova slouží jen potřebám MŠ. V prvním podlaží se nacházejí tři
prostorné herny, jídelna, kuchyň, šatna, hospodářská místnost, sociální vybavení pro děti i dospělé, sklad potravin.
Ve druhém podlaží je velká a malá ložnice, pracovna pro nespavé
děti, tělocvična, ředitelna, sociální vybavení a příslušné skladovací
prostory. Herny jsou vybaveny hracími koutky, hračkami, různými
pomůckami a materiály pro děti. Všechny potřebné věci pro děti se
kvalitně doplňují.
Mateřská škola má školní zahradu, která je součástí objektu. Její uspořádání a vybavení – travnatá plocha, pískoviště, lavičky, stolky, houpačky, zahradní altánek umožňují realizaci aktivních činností dětí
především v letních měsících. V budově je rovněž umístěna školní Jarní sluníčko vytvořené dětmi a učitelkami při karnevalovém rejdění
kuchyně, která zabezpečuje stravování dětí a zaměstnanců školy.
Kapacita mateřské školy je 25 dětí. Mateřská škola má celodenní provoz s provozní dobou od 6,15 hodin do 14,45 hodin. V mateřské škole
pracují dvě učitelky, dvě provozní pracovnice a je zde zajištěna logopedická péče logopedickou asistentkou.
Děti jsou zařazeny do jedné třídy s názvem Skaláčci. Název třídy přibližuje prostředí, v němž se mateřská škola nachází. Díky umístění
mateřské školy je možné lépe využívat konkrétní poznávání života v přírodě a podporovat kladný přístup k soužití s přírodou.
Cílem naší mateřské školy je přispívat k všestrannému rozvíjení osobnosti dítěte, respektovat cíle předškolního vzdělávání, které vycházejí
z Rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání.
Naším úsilím je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů a možností získalo věku
přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy pro jeho rozvoj a učení v životě.
V mateřské škole se konají různé aktivity, akce, výlety, seznamování se s tradicemi.
Naposledy proběhlo rozloučení se zimou spojené s vynášením Morany k místnímu potůčku, kde se po menších potížích podařilo, aby
Morana odplula pryč a mohlo přijít tolik očekávané jaro. V souvislosti s příchodem jara a blížícím se Velikonocům přejeme všem jménem
školky bohatou pomlázku a hodně jarního sluníčka.
Děti a zaměstnanci školky

Děkujeme všem občanům, kteří třídí odpad do nádob k tomu určených, neboť tříděním se do rozpočtu obce vrací peníze. V katastru obce
je celkem 8 míst, kde jsou kontejnery na tříděný odpad (plasty, sklo, papír).
Obec Adršpach na základě uzavření smlouvy z roku 2006 o odběru tříděného odpadu, získává za tříděný odpad nemalé finanční částky.
Pokud budete i nadále třídit odpad do kontejnerů k tomu určených, nebude obecní úřad nucen přikročit k navýšení ceny pro občany
za odvoz odpadu.
Děkujeme, že odpad třídíte a budete třídit i nadále.
Finanční zhodnocení likvidace odpadu v obci:

Další informace o naší školce, včetně fotogalerie najdete na webových stránkách www.skalyadrspach.cz. Děkujeme panu Fulkovi, panu
Cohlovi a zaměstnancům TS Adršpach, díky kterým jsme získali dřevěné sezení vyrobené při akci Dřevorubec roku. Sezení bude využíváno
dětmi při hrách na školní zahradě.

MLADÍ HASIČI

rok

náklady

2006

312 130,97 Kč

2007

348 294,70 Kč

2008

368 992,97 Kč

2009

361 545,21 Kč

2010

380 000 Kč

příjmy
občané
239 411 Kč
EKO-KOM
19 740 Kč
občané
248 984 Kč
EKO-KOM 44 213,40 Kč
občané
237 144 Kč
EKO-KOM 52 425,30 Kč
občané
260 096 Kč
EKO-KOM 55 597,80 Kč
občané
249 600 Kč
EKO-KOM
79 855 Kč

příjmy celkem
259 151 Kč
293 197 Kč
289 569 Kč
315 693 Kč
329 455 Kč

Seznam míst, kde jsou kontejnery na tříděný odpad:
Horní Adršpach
1. u čp. 114
2. u čp. 142
3. u budovy Obecního úřadu v HA
4. u garáží v HA u bývalých kasáren
5. u obchodu v HA
Dolní Adršpach
1. u „hasičárny“ v DA
2. na centrálním parkovišti v DA
Dana Cahová – starostka

Malé připomenutí pro občany
V budově obecního úřadu je umístěn sběrný box na drobný elektroodpad, který mohou občané kdykoliv do boxu odložit. (monočlánky,
fény, žehličky, varné konve, rádia, atd)

SBĚR ŽELEZNÉHO
ODPADU

UPOZORNĚNÍ
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU dne 18. 4. 2011
Odpad uložte u sběrných nádob ( popelnice ) u domů
Tento svoz provede několik vozidel a každé vozidlo odveze určitý druh odpadu.
Proto je důležité, aby jednotlivé druhy byly uloženy u sběrných nádob viditelně odděleně
a tak, aby je bylo možné naložit. Netvořte nepřehledné haldy odpadů .

Na obecním úřadu v Adršpachu mohou občané využít služby

CZECH POINTU.
Tato služba je zpoplatněna, vždy podle vybraného druhu výpisu.
-

Výpis z bodového hodnocení řidiče
Výpis z insolventního rejstříku
Katastr nemovitostí
Obchodní rejstřík
Rejstřík trestů
Seznam kvalifikovaných dodavatelů
Živnostenský rejstřík

Dále mohou občané využít:
VIDIMACI (ověření pravosti listiny)
LEGALIZACI (ověření pravosti podpisu)

V minulém čísle Zpravodaje jsme uveřejnili článek
o úspěších mladých adršpašských hasičů.
Dodatečně uveřejňujeme i slíbenou fotografii.

KNIHOVNA V ADRŠPACHU
V knihovně je zaregistrováno 28 aktivních čtenářů což není mnoho. Nové knihy se dokupují z příspěvku obce dvakrát do roka. V roce 2010
bylo zakoupeno 31 nových knih. Žánry knih odpovídají zájmu čtenářů, kteří knihovnu navštěvují pravidelně. Nelze mít v knihovně pouze
milostné romány jak by si někdo přál. Jsou čtenáři kteří mají rádi detektivky, scifi, naučnou literaturu atd. V knihovně je i veřejný internet,
který byl využit v minulém roce 68 krát. Otvírací doba v knihovně je v úterý a ve středu od 16 do 18 hodin. Paní Zdena Brádlová by ráda
přivítala v místní knihovně nové čtenáře.Rozšíříte právě vy jejich řady? Na konci roku 2010 bylo v knihovně 619 knih.
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Popelářské auto bude sbírat:
Odpad, který se nevejde do popelnice - staré matrace, starý nábytek, koberce, atd,
Ostatní odpad musí být v pytlích , krabicích nebo svázaný tak, aby jej obsluha vozu
mohla naložit - drobný odpad volně pohozený na zemi nebude posádka vozu sbírat.

Vážení spoluobčané,

v sobotu 16. dubna 2011
od 8:00 hod.
bude provádět SDH Adršpach
sběr železného odpadu.
(V případě potřeby Vám rádi
pomůžeme s manipulací z méně
přístupných míst).
SDH Adršpach

Avia bude sbírat:
Papír - noviny a časopisy dohromady pevně svázané, kartonový papír zvlášť pevně svázaný
Pneumatiky z osobních vozidel - včetně disků
Železo (drobné části v sudech, kbelících atd)
Noviny, časopisy a kartonový papír chraňte před případným deštěm.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
vytříděného z komunálního odpadu dne 17. 5. 2011
Speciální svozové vozidlo bude sbírat tyto druhy odpadů:
Motorové, převodové a mazací oleje, barvy, ředidla, pryskyřice, lepidla, rozpouštědla, odmašťovací přípravky, fotochemikálie (všechny
tyto odpady v uzavřených nádobách), léky, pesticidy, (zahradní chemie včetně obalů ), baterie (suché články), akumulátory, zářivky a ostatní
odpad s obsahem rtuti, televizory, monitory, lednice a ostatní elektrozařízení (PC,mikrovlné trouby,mobily, rádia, vysavače, žehličky apod.)
SVOZOVÁ TRASA PRO SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU.
Adršpach u bývalých kasáren
15.30 - 15.40
u zastávky ČSAD
15.45 - 15.55
u bývalé základní školy
16.00 – 16.10
u bývalého obecního úřadu
16.15 – 16.25
Správným nakládáním se všemi druhy odpadů pomáháte šetřit přírodu ve Vašem okolí.
Další podrobnosti najdete na vývěskách OÚ.
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Sport

Kultura

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA JISKRA ADRŠPACH
čení těchto závodů se jde do krytého bazénu, kde pokračuje soutěž
v plavání. Končí se v odpoledních hodinách. Na 1. místě se umístili:
Chalupová Lucie, Šnajdr Karel a Balínová Hana. Na 2. místě Balínová Jitka a na 3. místě Cirok Tomáš.
V říjnu se konalo noční plavání v krytém bazénu v Náchodě při
účasti 10 sportovců.
Opět jsme dosáhli ocenění na 1. , 2. i 3. místech.
Závěr sportovní sezóny končí během Hronov – Náchod na 10 km.
Naši organizaci reprezentovali: Cohla Tomáš, Šnajdr Karel, Kunc
Láďa, Krecbach Jakub,
Mrázek Standa, Mrázek Martin, Kročil Vláďa, Rus Ríša a Chalupová
Lucka.
Za rok 2010 se soutěžilo v 5-ti kolektivních a 9-ti individuálních
sportech.
V konečném pořadí v rámci okresu se TJ JISKRA Adršpach umístila na 3. místě s počtem 2288 bodů z 23 vesnických organizací.
Dále jsme zajišťovali:
Dlouhodobou soutěž ve stolním tenisu, kde muži postoupili v základní
části bez porážky a v nadstavbové části playoff z druhého místa, do vyšší soutěže regionálního přeboru.
V únoru proběhlo výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace na přístřešek k hale TJ.
Ve spolupráci s obcí a hasiči jsme zajišťovali pálení čarodějnic. Při této
akci každoročně vyhlašujeme nejlepší sportovce roku předcházejícího.
Tím se pro rok 2009 stala Chalupová Lucka. Obdržela putovní pohár
a věcnou cenu. Na 2. místě se umístil Šnajdr Karel a na místě 3. Cohla
Tomáš.
Věcné ceny obdrželo dalších 16 sportovců v konečném pořadí.
V dubnu začaly každoroční tenisové soutěže, byly přihlášeny 2 družstva
veteránů a 2 družstva mužů, z nichž jedno postoupilo bez porážky do
vyšší soutěže!Během celé tenisové sezony se pořádaly satelitní turnaje
za účasti nejen členů TJ, ale i tenistů z okolí.
Za finanční účasti obce byl v září opět pořádán volejbalový turnaj
O pohár Adršpachu.
Dne 11. září firma Continental pořádala ve sportovním areálu oslavy 100. výročí závodu. Celý areál se proměnil v duchu oslav. Po celý
den byly k vidění kulturní a společenské akce. Nechyběly atrakce pro
děti. O půlnoci ohňostroj v doprovodu hudby. Závěr celé akce ukončila
v nočních hodinách kvalitní revivalová (čti rivajvlová) skupina ABBA.
V říjnu byla zahájena investiční akce - výstavba přístřeší haly. Po výběrovém řízení vyhrála firma: NoWork - Hronek Michal. Celá akce
proběhla bez problému a kvalitně postavený přístřešek bude sloužit
sportovcům a občanům obce.
Na závěr roku proběhl tradiční vánoční turnaj, rozložený do čtyř
dnů. O tom již bylo psáno ve zpravodaji obce. Za výbor TJ bych rád
poděkoval zastupitelům obce za schválené finanční prostředky na
provoz a investice. Dále TSA za realizaci oplocení sportovního areálu a finanční prostředky. V neposlední řadě velké poděkování všem
sportovcům, kteří naši organizaci, ale také obec reprezentují.

Nejlepší sportovkyně roku Lucie Chalupová
Vyhodnocení vesnické soutěže a činnost VV roku 2010
Jako již každý rok, tak i loni naše organizace pořádala a zajišťovala
sportovní akce v místě, ale i v širším okolí našeho okresu.
Mezi stěžejní a sportovci nejvíce obsazovanou akcí je dlouhodobá
soutěž vesnických jednot regionu Náchod. Nyní ve zkratce přiblížím
průběh soutěží a uvedu některé sportovce na předních místech.
V lednu byl pořádán běh na lyžích v Bezděkově, kde se 9 sportovců
popralo s tratí.
Na 1. místě se umístila Chalupová Lucka, získaly se také 2. a 3 místa.
V březnu se konaly závody ve stolním tenise družstev a jednotlivců. V družstvech se na 1. místě umístily naše dorostenky, 2. místo získaly ženy. V jednotlivcích se na 1. místě umístil Lulek Radim
a Balínová Hana.
V dubnu proběhla soutěž ,,Gymnastický čtyřboj“ v Novém Městě
nad Metují .
Discipliny: akrobacie, přeskok, šplh a člunkový běh. Tady za naši TJ
soutěžilo11 sportovců. Na 1. místě se umístil: Šnajdr Karel, Chalupová Lucka a Balínová Hana.
Účast 5 sportovců byla také v Duatlonu. Z našich sportovců se na
1. místě umístila Chalupová Lucka.
V květnu se ve Starkoči pořádala soutěž v nohejbalu a dorostenci se
umístili na 2. místě.
V červnu již tradičně jezdíme na atletické závody do Náchoda. Soutěží se tam v disciplínách : sprint na 60 a 100 m, skok daleký, hod
kriketovým míčkem, hod granátem, a vrh koulí. Z přítomných 15
soutěžících z naši organizace se na prvních místech v atletických
disciplínách umístili tito sportovci: Lulek Jakub, Chalupníková
Míša, Hatašová Justýna, Balínová Jitka, Vajda Jan, Balínová Hana.
V červnu se pořádal turnaj volejbalu žen v Jezbinách, kde při účasti
8 družstev skončil Adršpach na 1. místě. Ženy v malé kopané vyhrály kontumačně a získaly 1. místo.
Dne 19. září se přespolního běhu ve Velké Jesenice účastnilo 10
našich sportovců.
Jmenovitě: Muller Patrik, Požár Radim, Lulek Jakub, Tolg Marek,
Konečný David, Habart Martin, Šnajdrová Nikolka, Cirok Tomáš,
Cohla Tomáš a Chalupová Lucka.
Tady patří zvláštní poděkování všem, neboť soutěž proběhla ve
vzdálené části regionu a byla časové náročná.
Na závěr měsíce září se konal ,,Víceboj zdatnosti“ v Náchodě. Této
soutěže se jmenovitě účastnili sportovci: Tolg Marek, Cirok Tomáš,
Cohla Tomáš, Šnajdr Karel, Chalupová Lucka, Balínová Jitka a Balínová Hana.
Tato soutěž je fyzicky i časově nejnáročnější, neboť se soutěží po celý
den. Ráno šplh na tyči nebo laně v tělocvičně. Potom se sportovci
přemístí na stadion, kde se pokračuje v soutěžích: běh 60 a 100m,
skok daleký, hod granátem, běh na 800 m a běh na 1500 m. Po ukon-

V Adršpachu 17. 3. 2011

Vichr Jiří – předseda TJ

UPOZORNĚNÍ
Žádáme členy TJ Jiskra Adršpach,
aby zaplatili členské příspěvky pro rok 2011
do 15. dubna u pani Balínové.
Kdy: v pondělí - čtvrtek od 18:00 do 19:00 hodin
v bytovce č.p. 142 horní internát – zadní vchod.
Nebo: v hale TJ každou neděli od 16:00 do 18:00 hodin.
Jiří Vichr, Předseda TJ
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Co se událo...
O NEJLEPŠÍ GULÁŠ

Co se bude dít...
1. MÁJ

Myšlenka této soutěže v Adršpachu vznikla přibližně před 15 lety
v hospůdce u Peňáka, a to ve společnosti Ludvy Jánského, Karla
Krecbacha, Václava Pelikána a Josefa Semerada. Společně vymysleli pravidla , pokrm atd. Soutěžilo se nejen o nejlepší guláš, dokonce
v některých ročnících to byla i svíčková nebo chlupaté knedlíky.
Letos probíhala již tradičně
soutěž o nejlepší guláš a jedinou podmínkou
bylo, že musí být
připraven z hovězího masa.
Pětičlenná porota ochutnávala 17
gulášů. Ty byly
nas er vírovány
všechny najednou, abychom se mohli k jednotlivým porcím vracet a porovnávat
různé chutě.
Každý z gulášů vynikal rozmanitostí chutí, barev a charakteru.
Porota ze všech prezentovaných vzorků vybrala 10 nejzajímavějších
a ty se posléze známkovaly od nejchutnějšího se známkou č. 1
po ten nejméně výrazný. Porota jsme se pak celkem jednoznačně
shodla na prvních třech nejlepších.
Vítězové:
1. místo Marie Kollertová,
2. místo Tonda Novotný,
3. místo Tereza Šafránková.
Další účastníci:
Věra Foglová, Jana Szimanská, Jana Rudolfová, Karel Krecbach st,
Karel Krecbach ml, Lukáš Krecbach, Jakub Krecbach, Hynek Brabec, Michal Kozar ml., Květa Matějková, Jana Bartoňová, Petr Kopřiva, Petr Mocek, Alena Dulíková
Marek Fichtner

První Máj ve mne vyvolával vždy příjemný a nekonfliktní pocit.
Den volna po poviném sčítání u alegorických vozů, K. H. Mácha
svojí překrásnou sbírkou veršů, hlavně pak den předchozí, den
čarodějnic a symbol nočních posezení u ohně a piva s kamarády.
V letošním roce se v Adršpachu vyvíjí docela bohatý předmájový
program. Posuďte sami .
V 10.00hod začíná v pohostinství U špalku klasický mariášový
turnaj. Již tradiční kolorit této povznášející akce dává tušit příjemnou zábavu okořeněnou duchem vítězství i prohry. Věčné dohady o ideálním řešení karetních konstalací, renoncy, kybicové,
nečekaná rozuzlení, to vše těší duši mariášníka a dělá tuto hru
zcela vyjímečnou.Od 18.00 následuje výroba čarodějnic, lampionky, zapálení hranice a to hlavní na závěr – párečky v hasičárně.
Když koukám na poslední větu, vidím jak důkladně probíhá mým
životem. V dětsví byl lampionový průvod symbolem hořící svíčky,
následně i lampionů. Na to se nezapomíná. S věkem se začínalo
lítat okolo ohně s hořícími košťaty, pod rouškou tmy, bez dozoru
rodičů. Časem do rána a něco k pití. A dnes? Zkrátka dnes už se
těším na ty párečky. A to není vše!
Od 20.00hod začíná v Pohostinství u Tošováka vyhrávat cimbálová muzika. Cimbálová?! Bez reproduktorů? Tak to tu ještě nebylo.
Tímto jste srdečně zváni do milé hospůdky, k příjemnému posezení u adršpašských netradičností.
Docela pestrý trojboj. Řekl bych, že kdo ho zvládne, zaslouží vyznamenání. A určitě nemusí být v průvodu na prvního máje.
Program tohoto dne byl prezentován pořadateli pouze ústně.
Změna vyhrazena.
S pozdravem Michal Kozár

BESEDA U ŠPALKU
Dne 5. 3. 2011 se uskutečnila v restauraci U Špalku beseda s posádkou závodní truck trialové a rally tatry.
Téměř dvouhodinové vyprávění plné zážitků, adrenalinu, videí ze
závodů nasbíraných za 6 let závodění Svoboda teamu se velice líbilo, což bylo znái i na reakcích posluchačů a mnoha dotazech.
Děkujeme restauraci U Špalku za příležitost, dozvědět se něco více
o zákulisí Track trialu a rally.
Michaela Nováková

VÝCVIK PSŮ V ADRŠPACHU
Dne 1. dubna v 10 hodin dopoledne na prostranství před
sochou v parku proběhla první
hodina výcviku psů v uklízení
exkrementů. Každý pes obdržel
potřebné nářadí. Proběhl výcvik
psů v úklidu jak vlastního, tak
i cizího hovínka. Využijte i vy
mimořádné příležitosti naučit
svého miláčka této dovednosti.
Pro velký úspěch se bude kurz
opakovat. Technické služby přislíbily, že nejšikovnějšího pejska
přijmou do pracovního poměru na úklid obce. Bližší informace na infocentru a v T. S. Kurzovné je 200 Kč.
(apríl)
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