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KONČÍ VOLEBNÍ OBDOBÍ
- BLÍŽÍ SE VOLBY DO NOVÉHO ZASTUPITELSTVA
OTEVŘENÝ DOPIS STAROSTCE A ZASTUPITELŮM – NYNĚJŠÍM

TENISTÉ NEPŘEHLÉDNĚTE !
TENISOVÝ VÍKEND
na ukončení sezony 2014

Zveme všechny tenisty na tenisový víkend.

Jiskra Adršpach Jiřího Vichra. Pozváni jsou všichni kdo si
chtějí zahrát, členství v TJ není podmínkou.
Občerstvení bude po dobu turnaje zajištěno.
Pokud se tenisový víkend uskuteční, vyhlásíme jej „Memoriálem Zdeňka Pouznara“, bývalého dlouholetého člena TJ
Jiskra, který měl právě nejraději takové turnaje, kde šlo o zábavu a dobrou partu, než o palmu vítěze.
Podmínkou uspořádání je přislíbení dostatečného počtu zájemců. Pokud by více zájemců bylo pro termín 20. 9. kdy je
v Adršpachu běh – nic by tomu nebránilo.

Navrhujeme uspořádat tenisový víkend ještě do konce září
pravděpodobně 27. 9. 2014.
Měl by se zúčasnit každý, kdo
ještě najde doma raketu a bude
si chtít zavzpomínat na staré
zlaté adršpašské tenisové časy
ZÁJEMCI HLASTE SE NEJLÉPE IHNED
a s kamarády si zapinkat. PoPO PŘEČTENÍ
zváni jsou i diváci, příznivci
nejpozději ale do 17. září na tel. č. 723 333
tenisu.
990, nebo email „jadr.adr@seznam.cz“
Hrací systém se dohodne až na
a uveďte pro vás vhodnější termín, nebo
místě, podle počtu zúčastněných.
termíny oba.
Vyhradí se skupiny a kurty pro
aktivní hráče, gaučáky i veterány, Každý přihlášený bude informován zda a kdy se akce bude
případně i děti.
konat stejnou formou – buď telefonem, nebo e-mailem !
Tenisový víkend by se konal
pod patronací předsedy TJ
Vladimír Jadrníček

Distribuční místa Adršpašského zpravodaje:
H. Adršpach: Obecní úřad, Obchod Bicanovi, Restaurace U Špalku. D. Adršpach: Infocentrum, Pohostinství U Tošováka, Penzion U Peňáka.
ADRŠPAŠSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Adršpach (IČ: 006 535 60) nákladem 500 výtisků. Odpovědná redaktorka: Dana Cahová. Redakční rada: Michal
Kozár, Marie Jirmannová. Adresa redakce: Obecní úřad Adršpach, Horní Adršpach 128, 549 52 Horní Adršpach. E-mail: cahova.adrspach@seznam.cz.
Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevrací. Grafická úprava a tisk: Datadrink s.r.o. Adršpašský zpravodaj vychází od března 2011.
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Vážení přátelé!
Před minulými volbami mne
přinutila dlouholetá a slabá produktivita vedení naší vesnice vylézt z lesa, kde jsem se pohyboval
a živil téměř od 15 let. S několika
kamarády jsme vytvořili kandidátku a řekli všem lidem, o co se budeme snažit. Když jsem získal s Lukášem (taky z lesa)
mandát, zasedli jsme „do lavic“, byli jsme jako
školáci. A nyní jsem u toho, proč Vám píšu.
Statut místostarosty mi přinesl do života
spoustu nových poznání. Asi nejdůležitější je,
že demokracie není pouze o respektování většiny, ale hlavně o týmu, který ji tvoří. Ideál
neexistuje, to však neznamená, že ho nebudeme hledat. A to je pro mne velmi podstatné.
Hledali jsme ho společně, upřímně a já jsem to
věřil každému z Vás. Co na tom, že jsme se ve
všem neshodli, či nestihli udělat víc. Jsem hrdý
na to, co jsme dokázali, a že jsme dodrželi slib,
který jsme složili do rukou starostky.
Na letáku před 4 lety jsem uvedl, že neděláme
věci proto, aby se o nich mluvilo, ale proto,

aby byly. Jedno chci však připomenout, abyste nezapomněli.
Díky Vaší podpoře jsme opravili, ať již úplně,
či částečně, kulturní památky v naší vesnici
za 2 844 690,50 Kč. Co považuji za obrovský úspěch, je, že jsme na to sehnali dotace ve
výši 970 tisíc korun. Smekám. Celkem dotace
sehnané námi pro vesnici – téměř 75 miliónů
korun. Smekám. Nejnižší 35 tis. na naučnou
stezku na Křížový vrch při ročním rozpočtu
obce 80 miliónů. To už je systém. Smekám.
Nalezli jsme cestu, jak neinvestovat „drahé“,
zdaněné peníze, navíc bez dotační spoluúčasti. Smekám. Smekal bych se dlouho. Opakuji
znova. Jsem hrdý na svou práci. Buďte i Vy.
Vím, paní starostko, že bych měl vyjmenovat
víc věcí, které jsme pro obec udělali. Tyto jsou
pro mne však zásadní, a lidé, i když nechodí
na schůze, nejsou slepí. Stejně nikomu nevysvětlíte dril, nervy a probdělé noci, které Vás
se mnou provázely. Když to znám, o to víc
si cením Vaší schopnosti udržet u devíti individualit stabilitu a perfektně vedený úřad
s veškerou agendou. Málokterá firma má své

věci v pořádku, tak jako obecní úřad. O tom
svědčí i nespočet kontrol, které si zde téměř
podávaly dveře a vždy skončily na jedničku.
V mnoha věcech jsme se neshodli, však byli
jsme schopni nalézt kompromis a řešení, které posouvalo věci kupředu. Chci Vám poděkovat za to, že jste zvládla toto období se ctí,
vždy na straně naší vesnice a jejich obyvatel.
Děkuji Vám.
A ještě jednu osobu bych chtěl z našeho týmu
vyzdvihnout. Je to kamarád Lukáš Jánský,
který svojí logickou, nezabalenou přímočarostí, předvídavostí a s citem pro detail, dokázal
často posunout naše debaty, a přinést zdravý
pohled na věc. Chci Ti, Lukáši, poděkovat
hlavně za to, že ses mne dovedl vždy zastat
proti dementním pomluvám, kterých se na
moji osobu vyrojilo v posledních letech víc než
dost. Není to snadné a spousta, dnes již bývalých kamarádů a kamarádek, to nedokázala.
Jak jsem začal, tak končím. Přátelé, mějte se
hezky, mnoho zdraví a více sluníčka ve Vašich životech.
Michal

OTEVŘENÝ DOPIS ZASTUPITELŮM – BUDOUCÍM
Tyto řádky bude číst asi každý občan
naší vesnice. Jelikož nebyly seznamy
kandidátů do obecních zastupitelstev
ještě zveřejněny a nová volební uskupení
nevyužila možnosti prezentovat své „volební programy“ v tomto čísle zpravodaje, je nepochybné, že voliče bude jistě
zajímat, koho budou volit a co jim nové
tváře přinesou za změny.
Vím, že je to můj osobní pohled, ale
upřímně: Představoval bych si, že se
budou zájemci o členství v obecním
pracovním týmu rekrutovat z lidí, kteří
mají zájem o věci veřejné, kteří se ptali,
zjišťovali, zkoumali, učili se, ale i hádali a
nesouhlasili. Logicky. Kdybyste souhlasili, nekandidujete. Navíc bych očekával,
že se ukážete a aktivně se zapojíte do veřejných schůzí. Ovlivňovat rozhodnutí
zastupitelů před hlasováním jsme umožnili změnou jednacího řádu již před třemi lety. Mohli jste do jednání vstupovat
a výsledky ovlivňovat již na těchto schůzích a v tomto volebním období. Nikdo

se však moc nehádal, málokdo se ptal.
I když …někdo jo.
Ale třeba máte pravdu. Máte na to právo
a třeba i chuť pomoci a být něčím užiteční.
Toho jsem si vždy cenil, když chtěl někdo
dobrovolně pracovat bez nároku na odměnu. To se dnes moc nevidí. A každý z Vás
nebude mít to štěstí jako já, aby pobíral měsíčně odměnu ve výši 10 804 Kč čistého.
Současné zastupitelstvo Vám připravilo
spoustu práce. Máte zpracovánu projektovou dokumentaci včetně stavebních povolení na opravy obecních komunikací, na
výstavbu chodníků, infrastruktury k rodinným domům a domu pro seniory, zeleň
a veřejná prostranství. K tomu kanalizace
a vodovod. Samozřejmě je spousta věcí,
které obec také potřebuje a nejsou vyprojektovány. Do toho vstupují již zaběhnuté,
ale i nové instituce, včetně Technických
služeb a komerčního prostředí v turistickém průmyslu.
Bude záležet jen na Vás a Vašem týmu, který vyberou lidé z vesnice ve volbách. Jen
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na Vás, kterým směrem se vydáte a jaké
budou Vaše priority. To, že je ve věcech
veřejných důležitá stabilita a ne dobrodružství, to Vám připomínat nemusím.
Stabilitu zajistí Vaše jednota a podpora
starosty (tky). Přeji Vám mnoho energie, klidu, odolnosti a odhodlání i chuť
k sebevzdělávání. Také jsem přesvědčen
o Vaší serióznosti a dobrých úmyslech.
Jen bych prosil, nemějte mi to za zlé
a chtějí to všichni voliči, abyste se nám
trochu víc přiblížili. „Odkopali se“. Řekli
nám, co máte v úmyslu, jaký je Váš plán,
čeho byste chtěli během čtyř let dosáhnout a jak, a ulehčili tak voličům rozhodování. A když už ten Zpravodaj máme,
Obec Adršpach vydá jeho dvacátéprvní
číslo jen za tímto účelem, k obecním
volbám. Uzávěrka bude 24. 9. 2014, časopis ve schránkách 3. 10. 2014. Můžete
ho využít!
Přeji Vám mnoho úspěchů.
Michal Kozár, místostarosta

Veřejné schůze

Věci Obecní

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ADRŠPACH č. 42/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZE DNE 24. 6. 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 1/42/2014
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové
opatření č. 4/2014 viz příloha usnesení
Usnesení č. 2/42/2014
Zastupitelstvo schvaluje záměr služebnosti na pozemku p.č. 48/1 v k.ú. Horní
Adršpach
Usnesení č. 3/42/2014
Zastupitelstvo schvaluje počet členů
Zastupitelstva obce Adršpach na volební
období 2014-2018 na 9 členů v souladu
s § 67 a § 68 zákona o obcích
Usnesení č. 4/42/2014
Zastupitelstvo schvaluje zadávací dokumentaci na akci „ Adršpach – chodník z Horního do Dolního Adršpachu
– I. etapa“
Usnesení č. 5/42/2014
Zastupitelstvo schvaluje Výzvu k podání nabídky na akci „ Adršpach – chodník z Horního do Dolního Adršpachu
– I. etapa“
Usnesení č. 6/42/2014
Zastupitelstvo schvaluje seznam firem

na akci „ Adršpach – chodník z Horního
do Dolního Adršpachu – I. etapa“
Usnesení č. 7/42/2014
Zastupitelstvo schvaluje komisi na otevírání obálek a posuzování došlých nabídek ve složení: členové – Dana Cahová,
Jiří Hýbl, Tomáš Koníř, Pavel Cohla, Petr
Fichtner
náhradníci – Michal Kozár, Lukáš Jánský,
Marie Jirmannová, Eva Vajsarová na akci
„Adršpach – chodník z Horního do Dolního Adršpachu – I. etapa“
Usnesení č. 8/42/2014
Zastupitelstvo schvaluje p. J. Hýbla za
cenu 34 600 Kč (není plátce DPH) na
technický dozor na akci: „Adršpach –
chodník z Horního do Dolního Adršpachu – I. etapa“
Usnesení č.9/42/2014
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu
č. 13143736 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí a pověřuje starostku D. Cahovou podpisem smlouvy

Usnesení č.10/42/2014
Zastupitelstvo schvaluje rozhodnutí Ministerstva životního prostředí Praha o poskytnutí dotace č. 115D122003105
Usnesení č. 11/42/2014
Zastupitelstvo pověřuje starostku D.
Cahovou jednáním s panem Bergmanem
ohledně uzavření smlouvy o vystavované
sbírce na zámku v Dolním Adršpachu
Usnesení č. 12/42/2014
Zastupitelstvo schvaluje zadání výroby
stolních kalendářů pro rok 2014
Usnesení č. 13/42/2014
Zastupitelstvo schvaluje otevření změny
č. 2 Územního plánu obce Adršpach
Zastupitelstvo obce zamítá
Zastupitelstvo bere na vědomí
starostka Obce Adršpach Dana Cahová
místostarosta Obce Adršpach Michal Kozár

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ADRŠPACH č. 43/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZE DNE 8. 7. 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 1/43/2014
Zastupitelstvo schvaluje zhotovitele
Stavební společnost s.r.o. Hostinné na
akci „Adršpach – chodník z Horního
do Dolního Adršpachu – I. etapa“ za vysoutěženou cenu 1 848 325 Kč bez DPH
a zmocňuje starostku p. Cahovou podpisem smlouvy o dílo
Usnesení č. 2/43/2014
Zastupitelstvo schvaluje úvěr od Komerční banky Náchod a.s. ve výši
6 500 000 Kč na akci „ČOV a splašková kanalizace Dolní Adršpach a rekonstrukce ČOV a splašková kanalizace
Horní Adršpach“ z důvodu dofinancování nákladů na výstavbu z vlastních
peněžních prostředků Obce Adršpach
a pověřuje starostku p. Cahovou podpisem úvěrové smlouvy a zajištění úvěru
bianko směnkou
Usnesení č. 3/43/2014
Zastupitelstvo schvaluje prodej 1/5 budovy WC na pozemku st.p.č. 228 v k.ú. Dolní
Adršpach + pozemek st.p.č. 228 o celkové

výměře 240 m2 v k.ú. Dolní Adršpach dle
znaleckého posudku č.: 1147/21/214 vypracovaného p. Jirmanem, Náchod Technickým službám Adršpach s.r.o.
Usnesení č. 4/43/2014
Zastupitelstvo schvaluje finanční nabídku ve výši 20 000 Kč bez DPH od
ERV s.r.o., Jaroměř za přípravu, zpracování a kompletaci žádosti o dotaci akce
Vodovod Adršpach do Seznamu akcí
MZe 129 250 + finanční nabídku ve výši
50 000 Kč bez DPH za přípravu, zpracování a kompletaci žádosti o evidenci
a registrace akce Vodovod Adršpach pro
program MZe 129 250
Usnesení č. 5/43/2014
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o poskytování služeb č. 120052/2013 uzavřenou mezi Obcí Adršpach ERV s.r.o., Jaroměř na akci „ČOV a splašková kanalizace Dolní Adršpach a rekonstrukce ČOV
a splašková kanalizace Horní Adršpach“
Usnesení č. 6/43/2014
Zastupitelstvo schvaluje přijetí účelové
investiční dotace z Královéhradecké-

ho kraje „Naučná stezka Křížový vrch“,
„14ZPD05 – Environmentální výchova,
vzdělávání a osvěta“ ve výši 35 000 Kč
Usnesení č. 7/43/2014
Zastupitelstvo schvaluje a pověřuje M.
Holmana k vedení projektu „Naučná
stezka Křížový vrch“ – obec Adršpach
obdržela dotaci od Královéhradeckého
kraje ve výši 35 000 Kč
Usnesení č. 8/43/2014
Zastupitelstvo schvaluje firmu Profesionálové, a.s., Hradec Králové včetně finanční nabídky ve výši 4 780 Kč včetně
DPH na činnost související s realizací
záměru „Obnova retenční nádrže, odbahnění a oprava hráze (CHKO)“
Zastupitelstvo bere na vědomí
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis Finančního výboru z provedené kontroly
ze dne 1. 7. 2014
starostka Obce Adršpach Dana Cahová
místostarosta Obce Adršpach Michal Kozár

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ADRŠPACH č. 45/2014
ZE ZASEDÁNÍ ZE DNE 26. 8. 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 1/45/2014
Zastupitelstvo schvaluje žádost firmy Continental Automotive Czech Republic s.r.o.,
Horní Adršpach 109 o schválení smlouvy
„Smlouva o právu provést stavbu“
Usnesení č. 2/45/2014
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 6/45/2014 viz příloha usnesení
Usnesení č. 3/45/2014
Zastupitelstvo schvaluje snížení vstupného na zámek v Dolním Adršpachu na
30 Kč pro členy ČHS po předložení průkazu po dobu horolezeckého festivalu
od 28. 8. 2014 do 31. 8. 2014
Usnesení č. 4/45/2014
Zastupitelstvo schvaluje na základě podání žádosti na vybudování vodovodu
na Ministerstvo zemědělství ČR zadání
vypracování prováděcí dokumentace na
vodovod a zadávací řízení na zhotovitele, které zajistí Ing. Rostislav Matyska
tender pro s.r.o. Ostrov čp. 1 Zruč nad
Sázavou za cenu 49 610 Kč včetně DPH
Usnesení č. 5/45/2014
Zastupitelstvo schvaluje zřízení služebnosti na prodávaném pozemku p.č. 48/1
v k.ú. Horní Adršpach manželů C, HA 9
Usnesení č. 6/45/2014
Zastupitelstvo schvaluje na základě žádosti Honebního společenstva Adršpach
připojení pozemků p.č. 643, 653, 538/4,
538/3, 641/1, 641/2, 641/7, 539/1 v k.ú.
Dolní Adršpach o celkové výměře 70,8
ha k honebnímu společenstvu Adršpach
Usnesení č. 7/45/2014
Zastupitelstvo schvaluje žádost Ing. TM,
Náchod o okamžitém informování při
zjištění správního řízení a činnosti spojené s povolováním a umísťováním staveb atd na pozemcích p.č. 519/3, 522/7,
522/6, 519/1 v k.ú. Dolní Adršpach
Zastupitelstvo bere na vědomí
Zastupitelstvo obce Adršpach bere na
vědomí a potvrzuje souhlas se zapojením školy do projektu „Škola na dotek
v Královéhradeckém kraji“ reg. Číslo
projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0042 jako
partnera s finančním příspěvkem
starostka Obce Adršpach Dana Cahová
místostarosta Obce Adršpach Michal Kozár

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ADRŠPACH č. 44/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZE DNE 15. 7. 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 1/44/2014
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové č.
5/2014 viz příloha usnesení
Usnesení č. 2/44/2014
Zastupitelstvo schvaluje zhotovitele firmu GASCO spol.s.r.o., Pardubice – Pardubičky akce „ČOV a splašková kanalizace Dolní Adršpach a rekonstrukce ČOV
a splašková kanalizace Horní Adršpach“
za vysoutěženou cenu 79 516 398,08 Kč
bez DPH. V případě, že bude vše vyřešeno
ÚOHS v Brně do termínu daného posky-

tovatelem dotace, pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo se zhotovitelem.
Usnesení č. 3/44/2014
Zastupitelstvo schvaluje přípravu a podání přihlášky na kandidátské území Národního geoparku Broumovsko
Usnesení č. 4/44/2014
Zastupitelstvo schvaluje dokončení expozice horolezeckého muzea na zámku
v Dolním Adršpachu firmou LD Print
s.r.o., Náchod a navýšení nákladů o 30 000
Kč, celkem náklady ve výši 120 000 Kč
včetně DPH včetně 2 ks vitrýn
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Usnesení č. 5/44/2014
Zastupitelstvo schvaluje zajištění 1ks
modřínu z obecních lesů Adršpach na
zámek v Dolním Adršpachu pro řezbáře
+ odměna ve výši 5 000 Kč za řezbářské
dílo
Zastupitelstvo obce zamítá
Zastupitelstvo bere na vědomí
starostka Obce Adršpach Dana Cahová
místostarosta Obce Adršpach Michal Kozár

UPOZORNĚNÍ

NA SPLATNOST POPLATKŮ

Dovolujeme si Vás upozornit, že
splatnost složenek na úhradu poplatků
(kabelová televize, odpady, internet)
končí 30. 9. 2014.
Ověřte si, zda jste již poplatky uhradili.
Kdo tak neučiní k výše uvedenému
datu, bude mu kabelová televize, internet odpojen a na popelnici vylepena známka nevyvážet.
Děkujeme za pochopení

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Obec i svozová firma má zájem na tom, aby jste měli možnost zbavit se legálně
odpadu, který se nevejde do sběrných nádob (matrace, koberce, nábytek atd.)
a odpadu, který nepatří do sběrných nádob jako např. papír, železo, plastové
výrobky, pneumatik. Odpad uložte u sběrných nádob (popelnice) u domů.
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.
ODPAD PŘIPRAVTE 29. ZÁŘÍ V 7.00 HODIN.
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.
Správným nakládáním se všemi druhy odpadů
pomáháte šetřit přírodu ve Vašem okolí.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
vytříděného z komunálního odpadu
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.)
NEBEZPEČNÉ ODPADY ZE STAVEBNICTVÍ (ETERNIT apod.)
DO TOHOTO SVOZU NEPATŘÍ.
Svoz proběhne zastávkovým způsobem. Obsluhou svozového vozidla bude odpad přebírán přímo od občanů.
Občan předloží obsluze vozidla doklad o zaplacení svozu tuhého komunálního
odpadu na rok 2014.
SVOZOVÁ TRASA PRO SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU.

Čtvrtek 9. 10. 2014
Adršpach u bývalých kasáren
u zastávky ČSAD
u bývalé základní školy
u bývalého obecního úřadu

15.30 - 15.40
15.45 - 15.55
16.00 - 16.10
16.15 - 16.25

OZNÁMENÍ O PRONÁJMU
Obecní úřad v souladu s § 39 odst. 1
zákona č. 2/2003 Sbírky o obcích oznamuje záměr Obce Adršpach o pronájmu části bytového domu čp. 128 st.p.
č. 162 v k.ú. Horní Adršpach.

1. předplacené nájemné
2. trvalý pobyt v obci Adršpach
Předplacené nájemné zohledňuje nájemní poměr na dobu určitou od 1.
11. 2014 do 31. 7. 2020.

Charakteristika: byt č.2/D v 1. podlaží domu čp. 128 Horní Adršpach, se- Žádáme uchazeče, aby své návrhy k prostávající z kuchyně + 1 pokoje a pří- nájmu předložili do 31. října 2014.
slušenství o celkové výměře 42,75 m2. Informace o ceně nájemného Vám
Byt je vybaven elektrickým vytápěním, poskytneme na telefonu 491 586 038
zařízením na dodávku teplé vody, elek- nebo osobně na OÚ Adršpach.
trickým sporákem a kuch. linkou.
V Adršpachu vyvěšeno dne: 27. 8. 2014. Dana Cahová, starostka
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Sport

TECHNICKÉ SLUŽBY 2014

Letošní rok se v Technických službách
Adršpach nese v duchu personálních
změn. Vše začalo už na podzim loňského
roku, kdy bylo vyhlášeno výběrové řízení na vedoucího cestovního ruchu, ve
kterém jsem byl vybrán. Od září se ruší
pozice správce skalního okruhu, kterou
dlouhodobě zastával pan Juraj Polák. Zastupitelstvo rozhodlo o jeho odchodu až
po sezóně, abych měl možnost sledovat

jeho práci a mohl na ni plynule navázat,
aniž by se ohrozil chod firmy. Pan Polák
předává turistický okruh ve výborném
technickém stavu, kdy za jeho působení
byla předělána téměř všechna schodiště
na okruhu, vybudované nové mostky,
vylepšena zábradlí, realizována protierozní opatření a vybudován nový vstup.
Během doby byly zdokonaleny pracovní
postupy, jak okruh udržovat a při používání vhodných, odolných materiálů je
životnost jednotlivých prvků zajištěna na
další roky, což je i zásluhou pravidelných
kontrol a případných průběžných oprav
pracovníky Technických služeb přímo
na turistickém okruhu. Nabízí se nám
tak prostor pro další činnosti, které mají
být ku prospěchu návštěvníků Adršpachu. Na okruhu jsou instalovány nové
navigační prvky, které mají napomoci k
lepší orientaci ve skalách, aby si každý

mohl užít návštěvu skal dle svých představ. Po skončení letní sezóny se plánujeme zaměřit na propagaci Adršpachu, ať
už vybudováním vlastních internetových
stránek nebo kvalitní prezentací na turistických portálech, oslovením cestovních
kanceláří a celkově snahou o prodloužení turistické sezóny. Do začátku té příští
připravit kvalitní zázemí pro cykloturisty,
kteří míří do Adršpachu, protože na ty se
v posledních letech zapomínalo, přitom
jde o nejvíce rostoucí klientelu v turismu
v České republice.
A co si přát do příští sezóny? Navázat na to dobré, co se udělalo, vylepšit
mediální prezentaci, udržet kvalitní pracovní kolektiv a pokud možno
beze ztrát přežít plánovanou stavbu
kanalizace.
Martin Holman

ZA POKLADY BROUMOVSKA

PÁTEK TŘINÁCTÉHO
Chtěl jsem se s Vámi podělit o zážitek, který se mi stal
uprostřed června. Seděl jsem na lavičce našeho domu
v Dolním Adršpachu a popíjel jsem kávu.
Když jsem si všimnul, že po cestě z Horního do Dolního
Adršpachu chodí skupinky německých důchodců. Jedna paní si dokonce nesla kousek kamene. Nedalo mi to
a tak jsem se zeptal, jestli nejsou náhodou adršpašští rodáci z dob, kdy byl Adršpach ještě sudetský. Odpověď
byla jednoznačná. Vysvětlil jsem jim, kdo jsem já a kdo
byla moje matka. Slovo dalo slovo a já jsem jim nabídnul,
že jestli chtějí, ukážu jim náš kostel. Souhlasili a tak jsme
šli. Hned po příchodu zasedli všichni do lavic a udělali si
takovou svoji malou mši v němčině. Poté se šli podívat do
věže, kde jsem jim pootevíral, kvůli krásnému výhledu,
vikýře. Moc se jim líbilo, jak teď naše vesnice vypadá a že
se v kostele dějí každoročně různé koncerty. Při odchodu
mi dali 300€, abych je použil na nějaké drobné opravy
kostela a tak jsme se rozhodli, po dohodě s paní Šrámkovou, že necháme v rámci možností vyrovnat schody
před kostelem.
Jsem rád, že jsem tuto německou skupinku oslovil a dozvěděl se tak spoustu různých zajímavostí.
Mohu konstatovat, že ne vždy je pátek třináctého smolným dnem.
Václav Novák st.

Dne 2. 8. 2014 od 18.00 hodin se konal v Adršpašském kostele Povýšení sv. Kříže v pořadí již šestý koncert .
Vystupovali: Lucie Silkenová – soprán, Markéta Janoušková
– housle, Miroslav Sekera – klavír, mluvené slovo měl Ondřej
Kepka.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem za
projevenou soustrast při
úmrtí našeho syna Bobana Diviše, za vlídná slova,
která pomáhají zmírnit
naši bolest. Děkujeme
motorkářům a všem kamarádům a kamarádkám,
kteří se s ním přišli 26. 7.
14 rozloučit na místo neštěstí.
Rodiče Bohumil a Mirka
Očím jsi odešel,v srdcích jsi zůstal…
Divišovi

Vystoupení bylo velice pěkné a zajímavé. Na koncert přišlo
380 návštěvníků. Kostel byl zcela zaplněn a někteří posluchači seděli i před kostelem na schodech. Děkuji všem, kdo se
k nám do Adršpachu na koncert přišel podívat. Děkuji také
hasičům za přestěhování piana.
Cahová Dana
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FOTBALOVÝ TURNAJ HOROLEZECKÝCH
MUŽSTEV
První sobotu v červnu proběhl již devátý
ročník fotbalového turnaje horolezeckých mužstev. I přes malou propagaci na
internetu se přihlásilo osm družstev. Hrálo se až do pozdního odpoledne na hřišti
v Dolním Adršpachu. Vzhledem k počtu
zúčastněných se hrálo systémem ,,každý
s každým”. Družstva měla zejména mužské obsazeni a každé pod vedením svého
vlastního kapitána. Raritou turnaje bylo
i ženské družstvo, reprezentující místní hostinec ,,U Tošovských”. Holky byly
profesionálky a dobře věděly, že horolezci jsou gentlemani. Proto jim procházela
spousta věci, které by rozhodčí u mužů
okamžitě pískal. Hoši ale neprotestovali a byli za ženské fauly vděční. Hlavně
horolezec ,,MÁJA” z Horního Adršpachu dívkám pravidelně za jejich fauly
děkoval, zvlášť když se na něj svalily. Zaslouženým vítězem celého turnaje se stal
tým horolezců z Prachovských skal, pod
vedením ,,VLAŠÁKA”, zkušeného lezce
i fotbalisty. Druhé místo obsadila skupina místních borců, vedených kapitánem
Lukášem Jánským a slavným brankářem
nadporučíkem Stanislavem
Mrázkem. Na třetím místě
skončili sportovci lezoucí
zejména v Adršpachu, které
vedl majitel firmy ,,ÁDR DESIGN” Pavel Toman ,,KOŘALA”. Zakončení celého dne
proběhlo večer v hospodě
,,U Tošovských”. Při hudbě
a tanci se vyhlásily výsledky
a předaly ceny. Každý účastník turnaje obdržel tričko
od firmy ,,ADR DESIGN”
a hlavni cenu dvanácti kilovou šunku rozdělil vítěz
mezi všechny účastníky.

Program pokračoval pivní štafetou.
Z šesti zúčastněných družstev se nejrychleji do tříčlenného finále propili horolezci z Adršpachu, kteří ho poté i vyhráli.
Ženské reprezentantky skončily druhé.
Chtěly si finále zopakovat, ale protože
jedna členka stihla pozvracet svého trenéra i hlavního rozhodčího, z opakovaného finále sešlo. To byla jediná kaňka
na celém programu. Jinak se tančilo do
ranních hodin a spokojení účastníci se
těší na další ročník...
Velký dík patří sponzorům, a to jsou:
OBEC ADRŠPACH
Ondra Nádvorník (horský vůdce)
ADR design (Kořala)
Ladislav Drda (Hostinec u Tošovských)
Pete Blahna
Děkujeme Technickým službám Adršpach, p. J. Hatašovi a ,,ALTÁN TEAMU” za pomoc na přípravě hřiště
v Dolním Adršpachu.
S pomocí Křížového Kukučkina (trenéra adršpašských horolezců)
Sepsal Pete Blahna a Stanislav Mrázek

Mužstvo z Adršpachu

POHÁR STAROSTOVÉ A STAROSTY
V sobotu 26. července se na tenisových kurtech TJ
Jiskra v Adršpachu
uskutečnil tradiční tenisový turnaj ve čtyřhrách,
v jehož názvu
jsou jména dominantních adršpašských
skal.
Za účasti hráVítězná dvojice
čů z Adršpachu,
z Broumova
Teplic nad Metují, Broumova, Pece p. Sněžkou, Malých
Svatoňovic, Nymburka, Mladé Boleslavi, Bělé p. Bezdězem, Čisté p. Bezdězem,
Trnova a Prahy, zvítězila dvojice tenistů
z Broumova, pánové Černý a Vojtěch.
Na druhém místě skončila až do finále neporažená dvojice Ludvík Jánský
a Dušan Porubský (Adršpach, Pec pod
Sněžkou).

Adršpašský tenis ještě reprezentoval Jirka
Vichr, který společně se Standou Doležalem z Teplic n.Metují vybojovali 5. místo,
když po slabším začátku suverénně vyhráli skupinu o 5. až 8. místo. Turnaj zorganizoval předseda tenisového oddílu Ludvík
Jánský, turnaj řídil Vladimír Jadrníček.
-ja-
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SLACKLINEŘI
Z CELÉHO SVĚTA
přijeli už
po druhé
balancovat mezi
Adršpašskými věžemi.
Třetí červencový
víkend
v Adršpachu začíná už tradičně patřit
milovníkům chození po slackline. Občanské sdružení Adr Lines team uspořádalo, stejně jako minulý rok, akci nazvanou Adršpach highline meeting, kam se
sjelo přes 200 slacklinerů z celkem 15
zemí světa. Nejdelší cestu měli do Čech
Američané, Brazilci, Izraelci a Australané. Na fotbalovém hřišti v Dolním Adršpachu byl vybudován areál, kde panovala po celou dobu konání akce přátelská pohoda, při které se míchaly jazyky
od polštiny přes němčinu, francouzštinu
a samozřejmě angličtinu.
Návštěvníci festivalu měli k dispozici
bohatý program na celé tři dny. Každé ráno proběhl workshop akrojogy
pod vedením zkušených cvičitelů, kteří
přednášeli ve dvou jazycích. Lajny na
hřišti byly nataženy už od 6 m, takže si
tento sport mohli vyzkoušet i úplní začátečníci a děti. Na Křížovém vrchu mezitím turisti sledovali úchvatné výkony
sportovců na lajnách nataženými mezi
pískovcovými věžemi.
Nadšenci měli možnost zhlédnout slacklinové a horolezecké filmy při večerním
promítání a na samotný vrchol akce zahrála v sobotu kapela Adept blues band.
K dispozici byl po celé dny i noci „Bar
U Rezavýho šeklu“, který nabízel spoustu alkoholu a také něco k snědku.
„Ádr má prostě obrovskou duši, jeho
lidé obrovské srdce a tahle akce má obrovské koule,“ říká nejlepší česká highlinerka Anče Kanče Kuchařová. Večery
byly dlouhé, plné tance, zpívání u ohně
a povídání s přáteli, kteří se shledají
pouze na podobných festivalech, konaných jen na pár místech po celé Evropě.
Akce se nadále bude držet v podobném
pohodovém duchu, nikdo nemá zájem
sklouznout do konání nějakých exhibicí, soutěží, masivního prodeje stánkařů,
ani dalších komerčních kroků.
Slackline team Adrlines děkuje adršpašské mládeži, rodině Krecbachovým
a Nešporovým, kteří se zásadně podíleli na vytvoření zázemí festivalu. Dále
patří obrovské díky Nálevně U Peňáka,
outdoorové firmě Ádr design, Technických službám Adršpach, obci Adršpach,
TJ Jiskře Adršpach, městu Teplice nad
Metují, Hotelu Skalní město, Keramičce Karče, českému výrobci Equlibrium
slacklines, Petemu, Slack.cz a žlutému
Penzionu Adršpach.
Jakub Krecbach

Naše škola a školka
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Před rokem
jsem nastoupila
coby
ředitelka Základní a mateřské školy
v Adršpachu
s tím, že školu od září
2013 otevřeme. Bohužel
zájem o výuku v nové
a krásně rekonstruované škole byl
téměř nulový. Proto jsem na rok malinko pozměnila
profesi a ocitla se u maličkých dětí. Říkala jsem si: přeci to nebude taková změna,
děti jako děti, a navíc pocházím z veliké
rodiny, kde není o maličké nouze.
Jak jsem se mýlila! Práce ve školce je velmi náročná a smekám před všemi, kdo
tuto práci dělají celý život a mají stále
stejné pracovní nasazení a nevyhoří.
Za ten rok jsem zažila mnoho situací
nelehkých, ale také velmi zábavných.
Ráda bych se s Vámi podělila o některé
z nich.

JAK JSME CESTOVALI NA
PLAY BROUMOVSKO
PLAY BROUMOVSKO je interaktivní expozicí navazující na dlouhodobý
projekt ORBIS PICTUS PLAY autorů
Jiřího a Radany Waldových, připravený podle umělecké koncepce Petra
Nikla ve spolupráci s českými a zahraničními umělci. Návštěvník výstavy se
díky své fantazii stává aktivním spolutvůrcem expozice - exponátů se může
dotýkat, hrát si s nimi a dokonce je
přímo měnit. Rozvíjí svou imaginaci,
tvořivost a fantazii, prostřednictvím
interaktivních exponátů se stává součástí hry.
To bude bezva výlet pro naše děti! Ale
raději jsem se vydala s celou rodinou
zmapovat terén, abych lépe odhadla strávený čas na výstavě. S kolegyní
jsme se rozhodly, že cestu budeme
s dětmi absolvovat linkovým autobusem a zpět si děti užijí cestu vláčkem.
Děti rády jezdí vláčkem a navíc ušetříme peněženky rodičů.
A tak v den určení jsme se s dětmi vydaly do Broumova. Ranní sraz na zastávce autobusu stihli všichni, i když
pravda někteří měli odřené uši a já
dvakrát přikupovala již k zakoupeným
lístkům další. A hurá jedeme! Po projetím Zdoňova mi pípá telefon. Zpráva
od maminky: omlouvám se, ale nedala jsem Jeníčkovi kinedryl a ani pytlík
na zvracení. Otočím se a Jeník je bílý
jako stěna. Vytahuji z kabelky žvýkačku a dávám Jeníkovi. Rázem je zle všem

dvaceti. Ne ne ne, tolik žvýkaček přeci
nemám a bonbonky přeci na rozhoupaný žaludek není zrovna dobrý nápad. A jedeme dál. „Prosím, zastavte
autobus,“ volá kdosi vzadu. Autobus
zastaví a kolegyňka vybíhá s Jeníkem
ven. Tam notnou chvíli rozdýchávají
nevolnost. Lidé začínají být lehce nervózní, ale Jeník to ustál, a tak si děti
hrají na škatulata a Jeníka se tak po
chvíli podaří umístit dopředu. Sedám
si vedle něho a stále mu cosi vyprávím, Jenda mlčí a do hovoru se nezapojuje. A už jsme v Jetřichově. „Prosím, počkejte na nás chvilku,“ volá
kdosi zezadu. Ano, je to moje kolegyně a vytahuje Matýska ven. Potřebuje
čůrat. Než Matýsek vykoná potřebu,
přidávají se postupně další a další děti.
„Odkud jsou?“ někdo se ptá. A jedna
naše babička odpovídá pyšně: „To jsou
přeci naši, z Adršpachu.“
Děcka jsou vyčůraná a můžeme pokračovat. Hurá, jsme v Meziměstí, za
chvíli už tam budeme! „Zastavte, prosím, zastavte,“ volá zoufale kolegyně.
Autobus zastaví a paní učitelka vybíhá
s Kryštofem ven. Ten má barvu srovnatelnou s tou Jeníčkovou. Také to
zvládá a rozhoupaný žaludek uklidní.
Nastupuje zpátky do autobusu a řidič
na mne mrká „Můžeme?“ „Můžeme,“
odpovídám a vedu Kryštůfka dopředu
k Jeníkovi. Řidič ale už nečeká na další
škatulata a rozjíždí se. Autobus cuká
a já Kryštůfka chytám v letu za bříško… To je okamžitě prázdné.
Řidič brzdí, staví a vylézá ven. Otevírá
kufr a vytahuje vodu, kyblík a hadru.

Je opravdu zřejmě připraven na všechno. Za nervózního brumlání cestujících uklízíme Kryštůfkovu snídani.
Jsme v Broumově a já děkuji řidičovi za velkou trpělivost, byl na nás
opravdu moc milý a jedním dechem
se ptám na spoje na další týden. Jedeme s dětmi na Ostaš. S ujištěním,
že jedeme stejnou linkou pouze do
Teplic, nám řidič poskytuje potřebné
informace.

I po malých peripetiích byly výlety parádní a my si je s dětmi užily.
„Co se vám nejvíce na Ostaši a v Broumově líbilo?“ zjišťujeme zpětnou vazbu. „Hasičííí,“ křičí děti.
Děkujeme hasičskému sboru a paní
starostce za záchranu časového rozvrhu výletu a my tak děti předaly rodičům jen s malým zpožděním.
Jména dětí nejsou skutečná, ale události ano.
Karolína Gottsteinová

DOBRÁ VĚC SE PODAŘILA
Tak jsme 1. září
otevřeli dveře nově
opravené školy pro
první prvňáčky.
Celé dopoledne probíhalo v uvolněném
duchu a v dobré náladě.
Ráno děti společně
s rodiči přivítala
s dárečky paní starostka, a pak žádné
otálení, prvňáčci
se šli ve svůj první
den učit! A myslím,
soudě podle jejich
ohlasů, že se jim
jejich první hodina líbila. V deset hodin si děti vyzvedla děvčata z informačního centra a odvedla si je na zámek. Tam na ně čekaly úkoly, které děti musely splnit, aby vysvobodily smutnou princeznu Elišku z věže.
A jestli se jim to povedlo? Zajisté, děti v Adršpachu jsou přeci moc šikovné.
Všechno, co v prvních měsících děti v nové škole prožijí, Vám napíši v dalším čísle.
Karolína Gottsteinová
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VZPOMÍNKA NA LÉTO

ZHODNOCENÍ SEZÓNY 2014
Chtě nechtě jsme se přiblížili k závěru sezóny
a myslím, že jsme opět
moudřejší o spoustu
nápadů, námětů a postřehů od našich návštěvníků.
Pokud budu jmenovat pouze některé, tak nejvíce dotazů
a vlastně i stížností jsme zaznamenali ze strany cykloturistů, kterým chybí
„použitelné“ stojany na kola u vstupu
do skal. Někdy bývají tyto rozhovory
velmi nepříjemné, protože se náš region chlubí samolepkou „cyklisté vítáni,“
ale samotní návštěvníci mají pochybnosti o tom, zda-li tomu tak opravdu je.
Věřte, že je velmi těžké na tyto dotazy
odpovídat a přitom by řešení problému
bylo velmi jednoduché.
Další nejčastější stížností je absence záchodů na okruhu. S tímto problémem
se potýkají nejen děti, ale i dospělí.
Několikrát denně si v našem informačním centru stěžuje čím dál více lidí na
nepříjemný zápach, který se line z některých skalních zákoutí. Je naprosto
pochopitelné, že lidé, kteří přijedou
z celého světa obdivovat krásu našich
skal a kochat se vůní přírody, jsou po
návštěvě (zvláště v letních měsících)
velmi rozčarováni. Ano, je to problém,
který nás trápí už spoustu let, ale přiznejme si fakt, že návštěvnost roste
a s ní také potřeby turistů a návštěvníků. My jsme tady od toho, abychom jim
pomáhali jejich problémy řešit a přání
vyřizovat.
O dalších námětech se zmíním jen
v kostce. Při velkém počtu turistů nemáme v obci bankomat, v Dolním Adršpachu chybí obchod, v informačním
centru postrádáme úschovnu zavazadel

- KOVBOJOVÉ V ADRŠPACHU

a další služby, kterými bychom mohli
zpříjemnit pobyt návštěvníkům, kteří
k nám přijedou třeba jen na jeden den.
To jsou opodstatněné připomínky,
a proto se o nich zmiňuji. V další části
bych mohla vyjmenovat velké množství
těch neopodstatněných, nebo dokonce nesmyslných stížností, o které také
nemáme nouzi. Je až neuvěřitelné, na
co všechno si člověk dokáže stěžovat
a kvůli čemu všemu je ochoten zkazit
celý den zaměstnancům, ale i sám sobě.
Poslouchám tady dnes a denně různé takové názory a přemýšlím o nich.
Jedině od lidí „zvenčí“ se dozvím, co
bychom měli změnit, zlepšit, čím se zabývat.
Abych nepsala jen o samých problémech, jsou tu samozřejmě i pozitivní
věci. Přibývá návštěvníků, kteří přijdou
pochválit vzornou údržbu okruhu, pořádek a čistotu veřejných prostranství,
kvalitu služeb v oblasti ubytování i stravování, snahu o zpřístupnění dalších
památek veřejnosti (zámek Adršpach,
Křížový vrch), otevření Vlčí rokle.
Kladné ohlasy dostáváme i na naši
průvodcovskou službu, a to nejen od
vedoucích zájezdů a cestovních kanceláří, ale i od jednotlivých návštěvníků,
kteří měli možnost služby využít. I v letošním roce nám zůstala věrná cestovní
kancelář ze Slovenska (IwI tour, Trends
tour), která přiváží německé turisty
a díky ní stejně jako loni i letos budeme mít prodlouženou sezónu téměř do
konce listopadu. Nechci předbíhat událostem, ale ještě jsem rozesílala nabídku
několika německým C.K. a pevně doufám, že i oni projeví zájem o naše skalní
město a průvodcovské služby, které jim
nabízíme.
Beata Radoňová

Á-DRÁČKUJEME..
me hudební a kreativní kroužek pro naše
nejmenší, kde budou moci děti zůstávat
i bez dozoru rodičů. Těšíme se na Vás.
Za celý Á-dráček přejeme paní ředitelce Gottsteinové, Kristýně Šretrové a našim prvňáčkům, hodně štěstí a úspěšný
školní rok.!
Barbora Brabcová

Vzhledem k tomu, že se od září opět rozzáří naše adršpašská škola a do lavic usednou první žáčci, tak se naše á-dráčkovské
setkávání přesune na odpolední hodiny.
Naší představou je, že jeden den v týdnu
budeme navazovat na konec družiny, aby
se našeho programu mohly účastnit i děti
ze ZŠ či MŠ Adršpach. Začínat budeme
v druhé polovině října, bližší informace
budou uvedeny v příštím zpravodaji, na
nástěnce v MŠ a ZŠ Adršpach. Připravuje7

Prázdniny jsou již za námi a za námi
je i druhý ročník příměstského kempu, který s finanční pomocí obce Adršpach pořádalo MC Á-dráček. Poslední týden v červenci ožila naše škola
jásotem a Adršpachem se prohánělo
spousty malých kovbojů. Kemp, který
se tentokrát odehrával v kovbojském
stylu, byl v plném proudu. Pro děti
byl každý den připraven pestrý program. Malí kovbojové měli možnost
si vyzkoušet mnoho nových věcí: od
rýžování zlata, chytání ryb, pouštění
lodí, lezení po skalách, spouštění se
po lanovce, výrobu koníků, kovbojských soutěží, tvoření z keramické
hlíny, výrobu náramků až po ježdění
na koních a ještě mnohem více :-).
Druhý ročník kempu jsme zakončili
s úsměvem na tváři a velkou spokojeností všech zúčastněných. A tak to
vypadá, že bude i do třetice všeho
dobrého... ale na to máme ještě mnoho času. Velké díky patří hlavně Šárce Duháčkové a Lence Šretrové, které
strávily nemálo času nad přípravou
a organizací celého kempu.
Dále děkujeme všem, kteří nám jakkoliv pomohli. Ať už manželům Jandáčkovým za vypůjčení týpí, Dominice Sedláčkové a Ivetě Tomanicové
za výpomoc s dětmi, vedení zámku
Adršpach za možnost využití zámecké
zahrady, S. Mrázkovi a K. Krecbachovi za výpomoc s dětmi ve skalách (byli
jste skvělí), hospůdce u Tošovských za
možnost stravování, K. Krecbachovi za
svezení na koních a manželům Kozárovým za výbornou zmrzlinku atd.. Bez
Vaší pomoci by to nešlo, děkujeme.
Krásné babí léto za celý Á-dráček
Barbora Brabcová

Dění na zámku

Informace

JSME NEJLEPŠÍ „ÍČKO“ V KRAJI !

Asociace turistických informačních
center České republiky, jako každý
rok, uspořádala soutěž o nejoblíbenější
a nejlepší informační centrum v kraji.
O soutěži jste se mohli dozvědět v tištěných regionálních titulech Deníku nebo
na internetových stránkách www.denik.cz
Informační centrum ohodnoceno nejvíce
hlasy muselo poté projít ještě dvěma etapami, tak aby utvrdilo svoji vítěznou pozici.
Druhou etapou byl telefonní rozhovor
potenciálního návštěvníka, který neohlášeně zavolal a měl několik otázek, týkajících se místních služeb a akcích.
Hodnocení: „Líbila se mi prezentace aktuálně probíhající akce. Také se mi líbilo
pozvání infocentra, kde dostanu konkrétní
informace pro lepší představu. Prezentace
nabízených míst, která jsou možná navštívit, byla perfektně doplněna vřelým a laskavým hlasem“.

Třetí, tedy i poslední etapou byl mystery shopping, což
je návštěva tajného
zákazníka. Tento
tajný návštěvník
nás, jak jsme posléze zjistili, navštívil 12. 8. 2014
Hodocení: „Velice
se nám líbil objekt
TIC, který má své
kouzlo.
Interiér
také perfektní, je
zde dostatek informačních materiálů
a pracovnice TIC
s absolutním přehledem o okolí, která mi dávala i svá osobní doporučení. Velice pěkné TIC s osobním
přístupem“.
Konečné stanovisko je tedy takové, že
jsme úspěšně zvládli všechny etapy
a jsme tedy nejoblíbenějším a nejlepším „íčkem“ v Královéhradeckém
kraji. Oficiální předání certifikátu
a hodnotných cen proběhne 9. 10. 2014
v Plzni.
Děkujeme všem za podporu, moc si
toho vážíme.
Turistické informační centrum
na zámku v Adršpachu
Petra Odleváková, Anna Tučková,
Martina Dianová, Slávka Šikutová

HOROLEZECKÉ
MUZEUM
V minulém týdnu byly instalovány poslední panely připravené Historickou
komisí ČHS v horolezeckém muzeu na
zámku v Adršpachu.

Pro velký úspěch akci budeme opakovat i v září.
Nově otevřená další část výstavy horolezeckého
muzea
Nová výstava ve 3. patře (od 13. 8. do 28. 9. 2014)
Velmi vydařená akce pro rodiny s dětmi
Krásná akce pro malé i velké. Plánujeme letos
i další společné akce.
Přednáška o vzniku skalních útvarů

Jde o první stálou prezentaci historie
horolezectví připravenou Českým horolezeckým svazem. Zpracovány jsou
úplné prvopočátky organizovaného českého horolezectví. Věděli jste, že ve druhé polovině 19. století a začátkem 20.
století byla Praha jedním z center organizovaného alpinismu v Evropě? Expozice mapuje činnost Pražské sekce Německého horolezeckého svazu, Českého
odboru Slovinského planinského družstva, prvního zcela samostatného českého spolku - Lezeckého kroužku Prachov
a Klubu alpistů československých.

Druhá část expozice mapuje všechny
významné československé himálajské
prvovýstupy, které jsou doplněny řadou
velkoformátových fotografií např. M.
Albrechta, M. Holečka, J. Nováka, J. Rakoncaje, L. Sulovského, B. Svatoše.
V přízemí zámku je expozice historie
pískovcového lezení v Adršpašsko-teplických skalách připravená místními
lezci.
Zámek je v Dolním Adršpachu a je otevřen denně od 10 do 18 hodin.
Petra Odleváková

VTIP DNE
Zkoušel jsem žít bez piva,
bez kafe a bez cigaret.
Musím říct, že to byla nejhorší
půlhodina v mém životě!

Dřevosochání a obecenstvo divadla na Toulavém baťohu
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České dráhy oznamují, že u příležitosti Dne železnic bude v neděli 14. září
projíždět Adršpachem zvláští historický
rychlík z Hradce Králové do Svobody
nad Úpou. Podle vydaného jízdního
řádu bude rychlík zastavovat i v Adršpachu a to v 10.40 hodin směrem z Teplic
n. M. do Trutnova. Jízdné zdarma.
-ja-

Jízdní řád historického
rychlíku 14. září

CO SE DĚLO V SRPNU NA ZÁMKU?
1.-3. 8. 2014 Dřevosochání
Horolezecké
11. 8. 2014
muzeum
13. 8. 2014 INTERACTIVE II.
16. 8. 2014 Toulavý baťoh
Prázdninový den
21. 8. 2014
s PLAY Broumovsko
Kouzlo tvarující
26. 8. 2014
pískovcové skály
1. 9. 2014 Vítání prvňáčků
6. 9. 2014 Dřevosochání

HISTORICKÝ VLAK

TEPLICKO-ADRŠPAŠSKÁ TŘIATŘICÍTKA
LETOS SLAVÍ 25 LET
Novinkou letošního ročníku je přidání, ke tradičním pěším trasám 33 km,
25 km, 16 km, 8 km (pro rodiny s malými dětmi), jubilejní trasy 50 km. Pro
cyklisty máme připraveny standardně
dvě trasy: cyklo 50 km a cyklo 30 km.
Krátká trasa 8 km bude upravena ve stylu pohádkového lesa. Malé děti si budou
moci na několika zastaveních zasoutěžit
si s pohádkovými bytostmi.
Další novinkou je pro startující zvýhodněné startovné a možnost zakoupení jubilejního trika pochodu k tomuto výročí.
Podmínkou je online registrace na stránkách www.ta33.cz do 20. srpna 2014.
Start letošního ročníku je průběžný, od
7:00 do 9:30 a to z koupaliště v Teplicích
nad Metují dne 20. 9. 2014. Start 50 km
trati lze již od 6:00. Pro účast na slavnostním otevření rozhledny doporučujeme odchod v 8:00.
Startovné na místě 33 Kč, pro děti do 12
let zdarma. Lze si zapsat i své čtyřnohé
miláčky.
Na cestu bude každý vybaven propozicemi s popisem trasy a přehlednou mapou.
Všechny trasy budou dodatečně vyznačené naším značením. Po zdolání vytyčené
trasy každý dostane v cíli diplom a letos
naposledy ručně vyráběnou keramickou
medaili. V areálu koupaliště bude připraven doprovodný program a občerstvení.
Pavel Borna

SLIBY SE MAJÍ PLNIT … .
Dnes Vám již
mohu předložit
pár konečných
čísel ohledně financování našeho zámku. Dřív
jsem to udělat
nemohl, protože
byly některé zásadní věci nedořešeny.
Například teprve 22. 8. 2014 proběhla na zámku poslední ze tří
kontrol Státního zemědělského intervenčního fondu, ze kterého jsem
sehnal přes Místní akční skupinu
Broumovsko + dotaci na stavební
úpravy kulturní památky ve výši
600tisíc korun. Proběhla bez závad, takže korunky budou do konce
tohoto roku na účtu obce. 140 tis.
korun, které jsem sehnal na opravu
oken a vchodových dveří z dotace
Královéhradeckého kraje tam již
jsou. Celkem jsem dal tedy narychlo dohromady 740 tisíc korun. Narychlo proto, že jsem 29. 10. 2013,
tedy v den, kdy mne zastupitelstvo
pověřilo touto prací, neměl hotovou
žádnou projektovou přípravu, ba
i hrubé studie byly pouze částečné.
Zde patří poděkování zastupitelům
a starostce, kteří záchranu kulturní
památky podpořili. Vše bylo časově
i objemově náročné a bez většinového
schválení zásadních kroků bych byl
nucen celý proces obnovy zastavit.
Rekonstrukce budovy - stavební práce celkem – 2 544 630,50 Kč. Po odečtení dotace stály obecní pokladnu
1 804 630,50 Kč.
Zařízení interiéru – 693 464,72 Kč

Celkem – stavební úpravy + vybavení
= 2 498 095,22Kč z rozpočtu obce.
Bylo odpracováno přes 600 brigádnických hodin, vykomunikoval jsem přes
900 e-mailových kontaktů, ostatní nezmiňuji. Má odměna za tuto činnost
činila 10 tis. Kč hrubého po dobu sedmi
měsíců.
Veškeré daňové doklady jsou součástí
účetnictví obce, kdykoliv doložitelné,
kontrolovatelné, jasné a transparentní a během realizace nebyly porušeny
žádné zákony České republiky. O to
víc mne mrzí falešné prohlášení odstoupivších zastupitelů, kteří tendenčně ovlivnili Vaše mínění o celé akci.
Dovolte mi ještě veřejné poděkování.
Výčet institucí, firem i jednotlivců by
byl dlouhý. Přesto si dovolím poděkovat
své milované ženě Lucii, která si to se
mnou pěkně „užila“ a bez jejíž podpory
a trpělivosti bych tuto věc nezvládl. Vypíchnout chci i firmu Datadrink pana
Radovana Kvapila, která spolupracovala, koordinovala a technicky vytvořila
horolezecké expozice. To ve spolupráci
s Jirkou Novákem a p. Procházkou, al.
Chroustem z ČHS, s pískaři Pavlem
Lisákem a Bohoušem Sýkorou. V neposlední řadě chci poděkovat i vedoucí
zámku sl. Odlevákové, vedoucímu turistického ruchu Martinu Holmanovi,
a všem zaměstnancům, kteří dokázali
tak brzy novou a zásadní věc zapasovat
do infrastruktury naší vesnice. A i když
letošní návštěvnost nedosahuje předpokládaných hodnot, je hlavně jejich zásluha, že zámek potěšil řadu místních
i turistů. A to má smysl. Děkuji.
Michal Kozár, místostarosta

VÍTE, ŽE

A
DRŠPAŠSKÝ
ZPRAVODAJ
Adršpašský zpravodaj vychází od
března roku 2011, tedy přesně 3 a půl
roku?
Dnes vychází jeho jubilejní
číslo.
Když už to neudělal nikdo jiný, dovolte mi, abych mu popřál k jubileu
alespoň já, který ho spolu s grafičkou
Jolanou Jánskou z článků od redakční
rady a dopisovatelů vytvářím.

20.

Přeji mu, aby tady ještě chvíli byl a plnil svůj účel informovat své čtenáře –
občany Adršpachu o tom, co se děje
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v obci.
b Věřím, že i budoucí zastupitelstvo
si vytvoří tvůrčí redakční radu a bude ve
vydávání zpravodaje pokračovat..
Přeji mnoho zajímavých článků a postřehů ze života obce i všem jeho dopisovatelům, protože oni spolu s redakční radou vytvářejí obsahovou kvalitu
časopisu. A kvalita, jak jistě víte, se dá
stále a stále zlepšovat.
V. Jadrníček – editor
Adršpašského zpravodaje

