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PRVNÍ MĚSÍC NA ZÁMKU!

Datum 1. 5. 2014 by se mělo stát důležitým historickým milníkem v historii
nejen zámku, ale hlavně obce.
Je to už měsíc, co se zámek v Adršpachu poprvé otevřel veřejnosti a pokud se
vrátím k prvním dnům otevření zámku,
chtěla bych zmínit pár mých osobních
pocitů. Velice mě zaujalo a potěšilo,

jak velký byl zájem z řad místních lidí. Tak neváhejte a přijďte se podívat i vy.
S přáním hezkého dne,
Je moc fajn, že Vás přišlo tolik a hlavně
Bc. Petra Odleváková
jsem moc ráda, že se k nám vracíte, už
Vedoucí regionálního turistického
jen třeba se podívat do informačního
informačního centra na zámku
centra, jaké akce se dějí v okolí.
Velice nás potěšila kladná odezva od všech,
kteří odcházeli se slovy, že to předčilo jejich
očekávání a že se jim to moc líbí. Jsem zvyk- Má vize:
lá i na kritické občany, ale opravdu jsem se Zámek je dlouhodobým projektem,
který se nedá hodnotit po pár měsících
na zámku zatím nesetkala ani s jediným.
Shrnu-li celkově měsíc květen. Počasí fungování, jak si někteří myslí. Bude to
nám moc nepřálo, ale i přesto navštívilo chtít dlouholeté úsilí dostat zámek do
podvědomí návštěvníků. Mé představy
zámek už přes tisíc návštěvníků.
Ukázalo se, že mnoho návštěvníků si jsou takové, že do 5 let bychom měli
v deštivém počasí zvolilo návštěvu zám- oslovit aspoň pravidelné návštěvníky
ku, jako alternativu ke skalnímu okruhu, Adršpachu, tak aby se zámek stal soucož byl víceméně cíl, kterého jsme chtěli částí jejich plánované dovolené. Byla
dosáhnout. Největší odměnou jsou pro bych ráda, kdyby se stal zámek i cennás návštěvníci, kteří odchází plni nadšení trem kulturního dění. Chtěli bychom
pár akcí zrealizovat ještě v letošním roce
a spokojenosti a že jich byla většina.
Budeme se snažit, aby i nadále odcháze- a přes zimu zpracovat kvalitní kalendář
li návštěvníci s pocitem příjemně strá- akcí na příští léto. Stejně tak, bychom se
chtěli zapojit do různých projektů, tak
veného času.
A díky instalaci informačních tabulí abychom v příštím roce mohli nabídv obci a skalním okruhu, očekáváme nout návštěvníkům zase o něco „víc“.
v červnu návštěvu ještě větší.

HOROLEZECKÉ MUSEUM V ADRŠPACHU

Distribuční místa Adršpašského zpravodaje:
H. Adršpach: Obecní úřad, Obchod Bicanovi, Restaurace U Špalku. D. Adršpach: Infocentrum, Pohostinství U Tošováka, Penzion U Peňáka.
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Letos v květnu se nám starším horolezcům přeci jenom uskutečnil starý sen Dr.
Karla Šmída, mít jednou lezecký archiv
a museum. Někdy v roce 1957 se dostavil
na naší horolezeckou schůzi v Náchodě,
tehdy politicky pronásledovaný právník
Karel Šmíd. Byl starší než většina z nás
a nebyl to žádný extrémní lezec, ale vnesl
do naší činnosti určitý organizační řád, na
což jsme my mladí lezci moc nebyli. Hlavně si stěžoval na to, že nezaznamenáváme
vůbec nic o tom, co jsme vylezli a že to jednou nebude již možné podchytit. Mluvil
o založení horolezeckého archivu a nastínil
nám, že jednou se bude muset vybudovat
i museum lezení, jako mají všechny obce
v Alpách, které něco znamenají. Přiznám
se, že mě jeho nápady tehdy připadaly jako
neuskutečnitelný sen. Hlavně mě tehdy zajímalo, že je v adršpašských skalách dosud
nevylezená Gilotina a ze které strany na
prvovýstup půjdeme.
Časem nás však Dr. Šmíd přesvědčil a začali jsme mu pomáhat s vydáním prvního psaného lezeckého průvodce, což byl
základ i pro okresní horolezecký archiv.
Největším problémem bylo zjistit, co
vlastně všechno u nás vylezli staří, sasští horolezci před válkou, neboť většina

z nich již nežila. Nakonec se nám to přes
velké úsilí podařilo. Na této gigantické
práci však spolupracovala po roce 1960
i celá řada nových mladých Sasů, bez jejichž pomoci by jsme nebyli schopni staré údaje získat. Za všechny lze jmenovat
Fritze Eskeho, Herberta Richtra, Dietricha Hasseho a Wernera Rumpa.
Po smrti Dr. Karla Šmída byl jeho archiv
z nepochopitelných důvodů rozdělen na
několik dílů. Díky lezcům Mírovi Šmídovi, Zdeňkovi Matějkovi a Vaškovi Brucknerovi, byl však archiv zachráněn. Také
Véna Hornych který posbíral 23 starých
vrcholových knížek, nesmírně přispěl ke
zpracování původních údajů o dávných, sasských prvovýstupech.!! Mimořádně
kvalitně jsou také zpacovány lezecké průvodce o adršpašských skalách od Standy
Lukavského a teplické skály
od Pavla Lisáka. Nebojím se
napsat, že tyto tiskem vydané práce mají světovou úroveň, posoudím-li průvodce
německé, anglické a americké. Zde náš dík za to, že
můžeme při lezení používat
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takovéto kvalitní lezecké průvodce, patří také všem jejich spolupracovníkům.!!
Dnešní náš lezecký archiv a jeho uložení, je dílem hlavně Pavla Lisáka. A náš
dík za to, že z mnohaleté práce tolika
dobrovolníků smíme v současné době
sestavit horolezecké museum, patří současnému vedení obce a i všem občanům
Adršpachu. Naše více jak padesátileté
úsilí přeci jen nezapadlo v niveč a obec
Adršpach se zařadila k důležitým evropským střediskům, která se po mnoho let
zabývají turistikou i horolezectvím.
Bohumil Sýkora

Veřejné schůze

Věci Obecní

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ADRŠPACH č. 40/2014 ZE ZASEDÁNÍ
ZE DNE 29. 4. 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 1/40/2014
Zastupitelstvo schvaluje zadání výběrového řízení na akci „Adršpach – chodník z Horního Adršpachu do Dolního
Adršpachu I. etapa“ firmě Trade JM
s.r.o., Hradec Králové ing. Mařáček za
cenu 35 000 Kč (není plátce DPH)
Usnesení č. 2/40/2014
Zastupitelstvo schvaluje firmu MK
PROFI Hradec Králové s.r.o. na zajištění
Projekční, inženýrské a autorské činnosti na akci „ČOV a splašková kanalizace
Dolní Adršpach a Intenzifikace ČOV
a splašková kanalizace Horní Adršpach“
firmu MK PROFI Hradec Králové s.r.o.
za cenu 630 000 Kč bez DPH
Usnesení č. 3/40/2014
Zastupitelstvo schvaluje a pověřuje starostku uzavřením smlouvy na zajištění
Projekční, inženýrské a autorské činnosti na akci „ČOV a splašková kanalizace
Dolní Adršpach a Intenzifikace ČOV
a splašková kanalizace Horní Adršpach“
mezi Obcí Adršpach a MK PROFI Hradec Králové s.r.o.
Usnesení č. 4/40/2014
Zastupitelstvo schvaluje Uzavření smlou-

vy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene a smlouvy o právu provést stavbu mezi Obcí Adršpach a ČEZ Distribuce
a.s. – přípojka k budoucí rodinné zástavbě
v Horním Adršpachu
Usnesení č. 5/40/2014
Zastupitelstvo schvaluje dohodu o postoupení práv a povinností z investorství
uzavřená mezi Obcí Adršpach a ČEZ
Distribuce – přípojka k rodinné zástavbě
Usnesení č. 6/40/2014
Zastupitelstvo schvaluje uzavření nové
smlouvy o zajištění zpětného odběru
a využití odpadů z obalů mezi Obcí
Adršpach a EKO-KOM, a.s.
Usnesení č. 7/40/2014
Zastupitelstvo schvaluje uzavření
Smlouvy o společném postupu mezi
Obcí Adršpach a FIZZ s.r.o.
Usnesení č. 8/40/2014
Zastupitelstvo schvaluje žádost RM –
STAVEBNÍ FIRMA Teplice nad Metují
o odpuštění sankce dle smlouvy o dílo
na akci „Stavební úpravy zámku v Dolním Adršpachu čp. 75“
Usnesení č. 9/40/2014
Zastupitelstvo schvaluje a vydává souhlasné stanovisko vztahující se k žádost

PB, Trutnov k vybudování dočasného dřevěného přístřešku o rozměrech 6x4m na
pozemku p.č. 519/1 v k.ú. Dolní Adršpach
Usnesení č. 10/40/2014
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč PB, Trutnov na
pořádání 9. ročníku horolezeckého fotbalu v Dolním Adršpachu
Usnesení č. 11/40/2014
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků p.č. 119 o celkové výměře 101 m2 v k.ú.
Horní Adršpach za cenu 20 Kč/1m2 a pozemku p.č. 122 o celkové výměře 696 m2
v k.ú. Horní Adršpach za cenu 20 Kč/1m2
paní PS, Liberec
Usnesení č.12/40/2014
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 228 o celkové výměře 240 m2 v k.ú.
Dolní Adršpach a 1/5 stavby občanské
vybavenosti též v k.ú. Dolní Adršpach
Usnesení č.13/40/2014
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje
pozemku p.č. 1156 o celkové výměře
178 m2 v k.ú. Dolní Adršpach
starostka Obce Adršpach Dana Cahová
místostarosta Obce Adršpach Michal Kozár

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ADRŠPACH č. 41/2014 ZE ZASEDÁNÍ
ZE DNE 27. 5. 2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č. 1/41/2014
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové
č.3/2014 viz příloha usnesení
Usnesení č. 2/41/2014
Zastupitelstvo schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za
rok 2013 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku hospodaření obce za
rok 2013 bez výhrad
Usnesení č. 3/41/2014
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku
obce Adršpach k 31.12.2013 dle předlohy
Usnesení č.4/41/2014
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku
Základní školy a mateřské školy, Adršpach k 31. 12. 2013 dle předlohy
Usnesení č.5/41/2014
Zastupitelstvo schvaluje úpravu vnitřní
směrnice o cestovních náhradách č. 6/4
ze dne 4. 5. 2014
Usnesení č.6/41/2014
Zastupitelstvo schvaluje a pověřuje starostku D. Cahovou podpisem Smlouvy
o poskytnutí dotace ve výši 140 000 Kč
z rozpočtu Královéhradeckého kraje
mimo režim minimis – účelová neinvestiční finanční podpora z rozpočtu
poskytovatele na realizaci projektu „Stavební úpravy zámku v Dolním Adršpachu, čp. 75, na st.poz.č. 1“
Usnesení č.7/41/2014
Zastupitelstvo schvaluje a pověřuje starostku D. Cahovou podpisem Dohody o

poskytnutí dotace z Programu rozvoje
venkova ČR ve výši 600 000 Kč název
projektu „Stavební úpravy zámku v Dolním Adršpachu, čp. 75, na stav.poz.č. 1“
Usnesení č. 8/41/2014
Zastupitelstvo schvaluje a ukládá místostarostovi Michalovi Kozárovi dokončení prací smluvně zajištěných „Stavební úpravy zámku v Dolním Adršpachu,
čp. 75, st.p.č. 1“ firmou R. Myška, zhotovení tabulí expozice muzea na zámku
J. Bitnarem, malířské práce R. Ságnerem
a předložení konečných objednávek do
30. 5. 2014 a ukončení objednaných
prací nejpozději do 31. srpna 2014 starostce p. Cahové
Usnesení č. 9/41/2014
Zastupitelstvo schvaluje a zprošťuje
místostarostu Michala Kozára zajišťováním veškerých výběrových řízení, prací
a ostatních úkonů týkajících se „ZÁMKU ADRŠPACH“
Usnesení č. 10/41/2014
Zastupitelstvo schvaluje a pověřuje starostku Danu Cahovou kompletním zajištěním chodu zámku v Dolním Adršpachu
Usnesení č. 11/41/2014
Zastupitelstvo schvaluje uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace ve výši
27 000 Kč na realizaci projektu „Keramická dílna“ z rozpočtu Královéhradeckého kraje mezi Základní školou a
mateřskou školou, Adršpach a Královéhradeckým krajem
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Usnesení č.12/41/2014
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1
ke směrnici Zakázky malého rozsahu ze
dne 27. 11. 2013
Usnesení č.13/41/2014
Zastupitelstvo schvaluje a jmenuje starostku obce Adršpach Danu Cahovou
k zastupování obce Adršpach na Valné
hromadě VAK Náchod a.s. dne 12. 6.
2014 a pověřuje hlasováním podle návrhu usnesení programu na pozvánce
Usnesení č.14/41/2014
Zastupitelstvo schvaluje revize hromosvodů a doplnění hromosvodů na
objektech ve vlastnictví obce Adršpach
provedené M. Prokůpkem, Trutnov dle
níže uvedeného rozpisu:
ČOV – oprava stávajícího stavu 2 955 Kč
Hasičská zbrojnice – oprava stávajícího
stavu 6 753 Kč
čp. 141 HA – oprava stávajícího stavu
8 510 Kč
čp. 114 HA – oprava stávajícího stavu
37 843 Kč – bezúdržbové provedení
opravy, byly by prováděny pouze revize
cenové nabídky na hromosvody na budovy, kde hromosvody nejsou.
Cenové nabídka na namontování bezúdržbového hromosvodu na informační centrum v DA (sídlo TS Adršpach)
28 474 Kč
Cenová nabídka na namontování bezúdržbového hromosvodu na márnici
v HA 15 743 Kč

DOTACE V R. 2014

KŘÍŽOVÝ VRCH

Obec Adršpach v letošním roce má přislíbeno několik dotaci:
1) dotaci ze Státního fondu životního prostředí je na kanalizaci a ČOV
v Horním a Dolním Adršpachu
Tato dotace je řádově asi okolo 80
milionu korun - v současné době
se vybírá zhotovitel a snad koncem
června bychom měli vědět, která firma nám bude kanalizaci realizovat.

Na podzim v roce 2013 opravily Technické služby Adršpach s.r.o. přístup na
Křížový vrch. Je to moc pěkné přijďte se podívat. Za to jim děkuji.  
Dana Cahová

2) dotaci na revitalizaci zeleně jsme
obdrželi také ze Státního fondu životního prostředí, dotace je v částce asi 1,4 miliony korun. Jedná se
o čtyři lokality v obci Adršpach
– park v Horním Adršpachu, Odpočinkové místo v Dolním
Adršpachu, - výsadba zeleně okolo bytových domů č.p. 114 a 141
a dětského hřiště, větrolam.
3) dotaci ze Státního zemědělského
fondu v částce 600 000,- korun na
zámek
4) dotaci z Královehradeckého kraje
v částce 140 000,- korun na zámek

pokračování usnesení zastupitelstva ze dne 27. 5. 2014
Usnesení č.15/41/2014
Zastupitelstvo schvaluje výběrové řízení
na akci „Adršpach – chodník z Horního Adršpachu do Dolního Adršpachu
I. etapa“ bude v režimu zakázka malého
rozsahu podle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 ve znění pozdějších
předpisů
Usnesení č.16/41/2014
Zastupitelstvo schvaluje ceník vstupného
na zámek v Dolním Adršpachu od 1. 5.
2014 viz příloha usnesení
Usnesení č.17/41/2014
Zastupitelstvo schvaluje žádost PB,
Trutnov o spolupráci při vytyčování
a realizaci cesty na pozemcích p.č. 519/3
a 519/1 v k.ú. Dolní Adršpach
Usnesení č. 18/41/2014
Zastupitelstvo schvaluje žádost ZŠ, HA
141 žádost o finanční příspěvek ve výši
20 000 Kč na rekonstrukci koupelny
v čp. 141 v HA
Usnesení č. 19/41/2014
Zastupitelstvo schvaluje žádost OW, Meziměstí o propůjčení kóty bývalé vojenské hlásky za účelem radioamatérského
závodu ve dnech od 4. 7. do 6. 7. 2014
Usnesení č. 20/41/2014
Zastupitelstvo schvaluje prodeje pozemku obchodní společnosti SKALNÍ
MLÝN a.s. p.č. 1156 o celkové výměře
178 m2 v k.ú. Dolní Adršpach za cenu
20 Kč/1m2

Usnesení č. 21/41/2014
Zastupitelstvo schvaluje parkovné ve výši
40 Kč/1 automobil dne 22. 6. 2014 na
záchytném parkovišti u vlakové zastávky v Dolním Adršpachu pro závodníky
Mistrovství ČR v orientačním běhu na
krátké trati 2014
Zastupitelstvo obce zamítá
Usnesení č.22/41/2014
Zastupitelstvo zamítá žádost p.Č o snížení nájemného v provozovně pedikůry
v Horním Adršpachu
Zastupitelstvo bere na vědomí
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu
o hospodaření v obecních lesích k 13. 5.
2014
Zastupitelstvo bere na vědomí rezignaci
na zastupitele Dany Slowakové k 21. 5.
2014
Zastupitelstvo bere na vědomí rezignaci
na zastupitele Milana Jirmanna k 21. 5.
2014
Zastupitelstvo bere na vědomí schválení
finančního příspěvku ve výši 1 173 000 Kč
na výstavbu chodníku od SFDI Praha
starostka Obce Adršpach Dana Cahová
místostarosta Obce Adršpach Michal Kozár
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5) dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury v částce 1,1 milionu korun na chodník od začátku
parku k urnovému hřbitovu v Horním Adršpachu.
Myslím si, že tyto práce v průběhu
dvou let budou největší zátěží pro
obec a pro děvčata na obci.
Letos se budou dělit pozemky na
deset parcel za bytovkou čp. 114/
bývalá kasárna/
V příštím roce bychom chtěli žádat
o další dotaci na chodník od stávajícího chodníku ve vilové čtvrti ke
škole.
Jednáme s VAKem v Náchodě
ohledně vodovodu, který v části
obce není.
Prioritou je také sehnat peníze na
místní komunikace.
Dana Cahová, starostka

PODĚKOVÁNÍ

Pan Erhart Müller prostřednictvím zpravodaje
děkuje paní starostce Daně Cahové za milou návštěvu a dárek
u příležitosti jeho 75. narozenin.

Události, komentáře

Události, komentáře

JARO PLNÉ ZÁBAVY A DOBRODRUŽSTVÍ.

Máme za sebou opět mnoho nových
dobrodružství a podle reakcí i vydařených akcí. Společně s dětmi jsme byli
na poznávací stezce, kde jsme vidě-

li zahánění oveček, hladili si týdenní
jehňátka a pozorovali koně. Děti zdolávaly různé přírodní překážky a plnily úkoly, ve kterých si bystřily postřeh,

hbitost, zručnost, rychlost a zároveň
jsme se dozvěděli něco o místní fauně.
Např. jak vypadají stopy jelena, divočáka či co jsou to grandle.
Také jsme se začali zúčastňovat akcí
v MŠ Adršpach, naše děti si to vždy
moc uživají a už teď se těšíme na další
návštěvu či nějaký společný výlet.
Koncem května jsme byli autobusem
v zoo ve Dvoře Králové. Počasí nám
neuvěřitelně přálo, ještě ráno to vypadalo na déšť, ale nakonec jsme byli
rádi, že jsme si výlet nerozmysleli, protože jsme měli krásný slunečný den.
Pro letošní rok měl největší úspěch
vodní svět a svět dinosaurů. Všichni jsme si to moc užili a tentokrát se
ani žádné z našich dětí nekoupalo
v okrasném bazénku, tak jako tomu
bylo v loňském roce. Zato jsme měli
ztrátu boty u žiraf, ale vše dobře dopadlo a hodný pan ošetřovatel nám jí
vyndal :-).
V průběhu léta plánujeme již zmiňovaný příměstký kemp, keramiku “pod
širým nebem“ a kromě pár výletů
po okolí také návštěvu Štastné země
v Radvánovicích.
Bližší informace o akcích atd.
a-dracek@seznam.cz
Krásné léto za všechy z MC Á-dráček,
Barbora Brabcová

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Ten čas tak utíká. A nám přímo sprintuje, protože se stále něco děje. Představte si, že jednoho dne jsme měli
školku plnou kouzel. To si u nás udělali slet malé čarodějnice a čarodějové.
A přitáhli si i nějakou havěť v podobě
pavouků, žab a hadů. Na naší zahradě
se pak učili čarovat. A i když byli ještě
velmi nezkušení, tak se jim dařilo.
Za pár dnů po čarodějnickém sletu jsme
byli pozváni na slavnostní otevření zámku. Připravili jsme si k této příležitosti
muzikálovou pohádku O zamilovaném
adršpašském vodníčkovi. A i když nám
jedna z hlavních představitelek onemocněla, premiéru jsme zvládli na jedničku.
Jedno plačtivé odpoledne jsme strávili u dobrovolných hasičů. Ti se na nás
opravdu parádně připravili. Nejdříve
nám ukázali svojí klubovnu, pracovní
oblečení a hasicí přístroje. Pak jsme si
zasoutěžili a vyzkoušeli si skutečné hašení. Také nás povozili v pravém hasičském automobilu se zapnutými majáky.
Nakonec nám upekli výborné párky.
Děkujeme za krásné odpoledne.
A jelikož první týden v červnu jedeme
na týdenní ekologický pobyt do Horního Maršova, s mírným předstihem
jsme oslavili náš svátek - Mezinárodní
den dětí. Ten nám připravily paní učitelky ze školky a pomoc přišly i ma-

minky z mateřského centra.
Museli jsme plnit různé úkoly
a za to dostlali malý dáreček
a něco dobrého na zub.
O tom, jak jsme si užili ekologický pobyt, jak se líbila výstava v Broumově a co na nás
čeká v novém školním roce, se
dozvíte v dalším zpravodaji.

CO NOVÉHO PŘIPRAVILY SENIORKY
Mandala. S tímto záhadným slovem jsme
se seznámily na minulém setkání seniorek ve škole v Dolním
Adršpachu. Možná,
že to není pro vás
nic nového a běžně
si doma mandaly kreslíte, ale pro nás
to byl objev. Zprvu jsme se o ně moc
nezajímaly, ale pak nás doslova uchvátily a po dvě pondělní odpoledne jsme
malovaly a malovaly. Chceme tyto obrazce použít na zhotovení stolní lampy
a k tomu je potřeba minimálně třech
výkresů. Každá si proto ještě potřebné
výkresy podle předlohy vymalujeme
a pak si zřejmě na posledním setkání
v tomto pololetí krásnou lampu slepíme
a také rozsvítíme. Bude to taková pěkná tečka za prvním půlrokem 2014.
Byly jsme i jinak pilné – po velikonočním tvoření /drátkování velikonočních
vajíček a jarní aranžmá/ jsme zkoušely
jiné ruční práce z vlny a drobné ozdoby
z různých materiálů.
5. května 2014 mezi nás přišel opět pan
Hůlka s pokračováním svého vyprávění o cestě do Indie. Beseda doplněná
krásnými fotografiemi byla velice zajímavá, děkujeme mu za ni a těšíme se
na další setkání.
Největším zážitkem nejenom pro nás
byl zájezd do Prahy, který 14. 4. 2014
pořádal Obecní úřad Adršpach. Autobus vyjel před polednem a jeho cílem
bylo Národní divadlo, kam jsme měli
zakoupené vstupenky na představení
Naši furianti od Ladislava Stroupež-

nického. Toto drama z vesnice i po více
jak sto letech má stále co říci dnešnímu člověku. Herecké obsazení bylo
hvězdné: představitelé svárlivých sedláků byli Miroslav Donutil a Jiří Štěpnička, jejich zamilované děti Verunku a Václava hráli Magdaléna Borová
a Jan Dolanský. Dobře sehrané role byl
krejčí Jana Hartla, který se ponocným
chtěl stát, ale nestal a vysloužilý voják
v podání Ondřeje Pavelky, který se po
zásluze ponocným stal.
Uvítali jsme i možnost prohlédnout
si zázemí Národního divadla s doprovodným výkladem od podzemí, kde
jsou uloženy základní kameny, až po
střechu. Základní kámen za náš kraj
byl odeslán z Branky u Náchoda a pohled ze střechy divadla vidíte na přiložené fotografii. Za tento nevšední zážitek rádi děkujeme nejen paní starostce
Cahové, ale i pracovnicím Obecního
úřadu a celému zastupitelstvu obce
Adršpach bez jejichž vstřícného přístupu by se tento zájezd neuskutečnil.
Další díky si zaslouží i za to, že nám
zprostředkovali návštěvu nově vybudovaného zařízení Centrum Walzel
v Meziměstí. Je přestavěné z bývalé
tkalcovny a nabízí řadu možností jak
využít volný čas: střelnice, lezecká stěna, bowling a restaurace. My jsme tam
měli zajištěný hodinový pobyt v solné
jeskyni. Dozvěděli jsme se, že tato doba
nahradí 2 - 3 dny pobytu u moře. Tak
nevím, že bychom letos zůstali doma?
Květa Musílková

Karolína Gottsteinová
Z Horního Maršova posíláme
fotografii do zpravodaje

PODĚKOVÁNÍ
DĚTSKÝ DEN

PODĚKOVÁNÍ

Moc bych chtěla poděkovat všem
co se podíleli na dětském dni
v Adršpachu
Hasiči, vojáci z Prostějova, Technické služby Adršpach a ostatní.
Děkuji také všem sponzorům za
sladkosti a párky pro děti.

Chtěla bych poděkovat paní ředitelce Gottsteinové a paní učitelce
Veronice, že měly takovou odvahu a vzaly si malé děti na týden
do Horního Maršova. Sledovali
jsme na internetu jak si děti ten
týden krásně užívaly a když se
vrátily domů, jejich nadšené vyprávění nebralo konce. Za své dítě
ještě jednou moc děkuji.

Cahová Dana

Halina Jánská.
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ODPOVĚĎ

KONTEJNERY

na kritiku z článku
Důvod rezignace zastupitelů
z čísla 18 zpravodaje:
Jelikož ještě nebyla oprava zámku
účetně uzavřena, prosím o strpení
s mým slíbeným hodnocením.
Děkuji za pochopení a jsem
s pozdravem.

Obec Adršpach zařídila
2 kontejnery na oblečení.
Jeden kontejner je v Horním
Adršpachu a druhý je v Dolním
Adršpachu.
Prosím dávejte čisté oblečení,
které již nebudete používat do
těchto kontejnerů.

Michal Kozár

Moc děkujeme.
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TIC INFORMUJE

Před pár týdny se
u mě v informačním centru zastavila paní průvodkyně, která pracuje
pro C.K. iWi tour
a přiváží k nám do
Adršpašských skal
německé návštěvníky.
Měla jednu netradiční prosbu. Cíleně říkám netradiční, protože jsem
se s něčím takovým za celou dobu
mého působení v Adršpašských
skalách ještě nesetkala.
Jedna paní ze skupiny za ní přišla
a dávala jí 30 EUR se slovy, aby je
použila podle svého uvážení, protože zná místní poměry a tak bude
nejlépe vědět, kam alespoň malou
částkou přispět na něco, co bylo
v poslední době opraveno, nebo co by
opravit potřebovalo. Paní průvodkyně ráda navštěvuje křížové cesty po
celé republice a tak má opravdu přehled o jejich rekonstrukcích a změnách. Rozhodla se tedy rozdělit tuto
částku na tři díly a věnovat příspěvek 10 EUR třem různým místům,
která jí učarovala. Jedním z nich je
také naše křížová cesta na Křížový
vrch, která už je opravená a tak jsem
nevěděla, jak přímo tady peníze použít. Nechala mi tedy v informačním
centru finanční částku s tím, že jistě
budu vědět, jak s ní naložit. Proč to
vlastně píšu? Byla jsem tak mile překvapena, vlastně i zaskočena, že ještě existují lidé, kterým záleží na tom,
aby byly zachovány přírodní i historické památky v co nejlepší „formě“
a jsou ochotni na dobrou věc přispět
i z vlastních zdrojů. Musela jsem se
o tento zážitek podělit a doufám,
že nebude poslední, ale spíše by se
mohl stát inspirací pro ostatní lidi,
kterým záleží na tom, aby památky
už dále nechátraly.
Každopádně závěr je ten, že jsme se
rozhodli použít tuto částku na zhotovení informačního ukazatele, který
zavede návštěvníky např.na Křížovou
cestu, na zámek, nebo jim ukáže další zajímavá a krásná místa o kterých
mnoho turistů ještě ani neví. :-)
Beata Radoňová TIC Adršpach

OZNÁMENÍ

Od 11. 8. do 24. 8. 2014
MUDr. Červenka v Horním
Adršpachu neordinuje-dovolená.
(červenec a srpen 2014 ordinace
pouze ve středu)

Broumovsko

Broumovsko

ZÁMEK ADRŠPACH A VÝSTAVA PLAY BROUMOVSKO

PLAY NA ZÁMKU V ADRŠPACHU.
Co jsou ony interaktivní předměty sloužící k zábavě a poznání? Pokusím se Vám je přiblížit.
V prvním velkém sále nás uvítá objekt s názvem „Sensorium 12 smyslů“. Chuť, čich, hmat, ale i slovo, smysl pro
porozumění, rovnováhu. Vše je pro Vás k očichání, ohmatání, přečtení, ochutnání atd. Jeden velmi důležitý smysl
prý chybí. Přijdete na to, který?
Že není jednoduché stát na hraně, ví snad každý. Možná
i proto je mnoho lidí, kteří to ještě nezkusili. Na dřevěných
kolech můžete tuto technickou, ale i životní disciplínu vyzkoušet všichni. Není snadné balancovat bez opor.
Opodál na kovové točně si vyzkoušíte princip piruety.
Rozpažit- točíte se pomalu, připažit- točíte se rychleji.
Někteří nadšenci se cítí jak po válení sudů. Ne v pivovaru,
ale na stráni.
A jdeme do kaple. Hraní na tibetský vodní zvon- největší svého druhu odlitý v celku, Vám při hraní rozvibruje
i palec u nohy. Voda ve zvonu je v tisíci kapičkách vystřelována do prostoru a Vy svým pohybem ruky určujete
míru „příjemného“. Ne každý to však zvládne. Vyžaduje
to trpělivost a Filipa.
V další temné místnosti můžete malovat i když si téměř
nevidíte na špičku nosu. Stačí zatlačit na promítací plátno a už se to děje. Vytváříte roztodivné obrazce pestrých
tvarů a barev a pohybem je vodíte z místa na místo. Celou dobu přemýšlíte, jak je to možné? Co je to za kouzla
a čáry? Když tlak povolíte, vše pomalu zmizí. Nezůstane
vůbec nic.
Opodál plátna stojí světelná studna. Při pohledu na její
dno uvidíte nádhernou hru barev. Neustále se mění, pohybují a podbarvené jemnou hudbou pracují s Vaší fantazií.
Představit si můžete třeba výprask za špatné vysvědčení,
rozlitou limonádu, zmrzlinu a nebo vznik vesmíru. I když
bych řekl, že se při velkém třesku na housle nehrálo. Ale
kdo ví? Nebyl jsem tam.
Jste srdečně zváni. Malí, velcí, hubení i tlustí, chytráci
i ti druzí, mladí i staří, smutní i veselí, prostě všichni. Pro
radost, hru, poučení i zábavu.
Michal Kozár

Jako v říši divů spředené z vláken
fantazie, snů i hravosti si bude moci
připadat každý návštěvník, který zavítá do továrny Veba v Broumově,
jejíž dvě haly se proměnily v originální výstavní prostor. Od 28. března
zde probíhá výstava Play, která jitří a baví smysly všech návštěvníků,
ať už je jim pět anebo desetkrát víc.
Prostory staré tovární haly plné sloupů inspirovaly autory konceptu Petra Nikla a Jiřího Walda k tomu, aby
zde vytvořil obří labyrint z 1200 metrů čisté látky, která byla vyrobena
právě v továrně Veba. Na více než
4 500 m2 je umístěno více na 50 interaktivních objektů, které rozvíjí tvořivost,
fantazii. Do prostor mezi sloupy se
však nevešel unikátní objekt s názvem
Sensorium – Dvanáct smyslů a další
objekty, které jsme chtěli v regionu do
dalších výjimečných prostor usadit tak,
aby měl návštěvník regionu, ale i místní
obyvatel možnost co nejvíce „playovat“.
S majitelem výstavy panem Jiřím Waldem jsme dlouho hledali v regionu
Broumovska prostor, kterému by ob-

jekty seděli a zároveň je mohlo spatřit
co nejvíce návštěvníků. Ve chvíli, kdy
nám byly na společné schůzce nabídnuty prostory v rekonstruovaném zámku v Adršpachu, byli naprosto nadšeni.
Umístit malou část výstavy do prostor zrekonstruovaného zámku vedle
prvního horolezeckého muzea v České republice a nabídnout tak turistům další možnosti strávení volných
chvil ve skalní oblasti i za deštivého
počasí byla jedinečná, a rádi jsme
nabídky od obce Adršpach využili.
Díky konceptu Jiřího Walda vznikla,
dle mého názoru, krásná ukázka výstavy Play Broumovsko, která celou
expozici zámku v prvním roce jeho
otevření ještě více oživuje. Jsme velmi potěšeni, že výstava Play Broumovsko není jen v Broumově a že se
nám podařilo díky báječné spolupráci s obcí Adršpach instalovat výstavu i v turistickém centru regionu.
Markéta Hanušová
AGENTURA PRO ROZVOJ
BROUMOVSKA o.s.

ŽÁDOST
O SPOLUPRÁCI

PROGRAM DEVÁTÉHO FESTIVALOVÉHO ROČNÍKU
28. června 2014
Broumov, kostel sv. Vojtěcha
Symfonický orchestr hl. města Prahy FOK
Dirigent: Tomáš Brauner
Hoboj: Liběna Sequardtová
5. července 2014
Šonov, kostel sv. Markéty
Cappella Mariana (stará hudba)
Umělecký vedoucí: Vojtěch Semerád
12. července 2014
Vižňov, kostel sv. Anny
Petr Špaček, violoncello
Miroslav Sekera, klavír
19. července 2014
Heřmánkovice, kostel Všech svatých
České trio
Dana Vlachová, housle
Miroslav Petráš, violoncello
Milan Langer, klavír
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9. srpna 2014
Božanov, kostem sv. Máří Magdaleny
Kateřina Englichová, harfa
16. srpna 2014
Ruprechtice, kostel sv. Jakuba Většího
Stamicovo kvarteto
František Malý, klavír
23. srpna 2014
Martínkovice, kostel sv. Jiří a Martina
TRIO Martinů
Petr Jiříkovský, klavír
30. srpna 2014
Vernéřovice, kostel sv. Michaela
Pavel Šporcl, housle
Petr Jiříkovský, klavír
Začátek festivalových koncertů 18:00.

26. července 2014
Otovice, kostel sv. Barbory
Karel Vrtiška, klavír

DOPROVODNÝ PROGRAM
HUDEBNÍ DÍLNA, lektor Lumír Hrma,
termín: 19. července 2014, místo:
VEBA Broumov, výstava Play

2. srpna 2014
Adršpach, kostel Nejsvětější trojice
Lucie Silkenová, soprán
Markéta Janoušková, housle
Miroslav Sekera, klavír
Ondřej Kepka, mluvené slovo

Dramaturg festivalu: Tereza Kramplová
Výkonné řízení festivalu: Marcela Lilingová,
kontakt: marcela.lilingová@broumovsko.cz,
tel.: +420 731 610 652
Změna programu vyhrazena
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Vážení obyvatelé Adršpachu, zastupitelstvo Vaší obce v loňském roce rozhodlo
o koncepčním řízení cestovního ruchu
v Adršpachu. Vzhledem k významu turistické destinace, která je mezi 25 nejnavštěvovanějšími v České republice,
jde určitě o krok správným směrem.
Zpracovává se proto Strategie rozvoje
a udržitelnosti turistické oblasti Adršpašsko, která má určit směřování obce
v oblasti turismu na dalších 5-10 let.
S ohledem na důležitost tohoto dokumentu bych byl rád, kdyby se do jeho
přípravy zapojila i široká veřejnost. Vy,
občané, zde žijící víte nejlépe, co by se
dalo zlepšit, co je třeba pro trávení volného času v Adršpachu ještě připravit.
Své návrhy, prosím, posílejte na na
moji adresu: holman@skalyadrspach.cz
Mgr. Martin Holman
vedoucí cestovního ruchu Adršpach

VTIP DNE

Na rodičovském sdružení:
A co náš Pepíček, také se zlepšil ?
Zlepšil. Teď už váš podpis falšuje
bez pravopisných chyb !

