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AKTUÁLNÍ INFORMACE
Z RADNICE
Firma GABRIEL s.r.o. z Litoměřic vyhrála výběrové řízení naa
úpravu zámecké zahrady, která spočívá ve výsadbě zeleně,
vybudování mlatových cestiček. Pro zázemí bude zhotoveno
o
nové posezení v parku a celý areál zámecké zahrady budee
nově oplocen. Na tuto akci jsme dostali dotaci.
Náklady ve výši 3.557.211,21 Kč bez DPH budou částečně
hrazeny z dotace OPŽP 1.037.202 Kč, zbytek bude z rozpočtu obce.
Firma Re.s.r.o. vyhrála výběrové řízení na opravu východní
fasády zámku (to je vstup do zámku).
Náklady ve výši 3.332.792,35 bez DPH, podali jsme dvě žádosti o dotace.

Nejdůležitější akcí je pokračování chodníku směrem do Horního Adršpachu. Soutěž vyhrála firma MATEX HK s.r.o.
Za cenu 10.744.974,89 Kč bez DPH. Na dotaci od SFDI
bychom měli dostat 85%, zbytek bude hradit obec. Takže
letos je práce až nad hlavu.
Dana Cahová, starostka

JARNÍ POZDRAVY ZE ZÁMKU
Po letošní krásné, na sníh bohaté, ale pro zámek nepříznivé zimě, bychom Vám alespoň krátce chtěly dát zprávičku
ze zámku. Letošní akce jsou zatím ve hvězdách, ale jakmile se situace uklidní, tak pro Vás jistě budeme mít nějaké
to zpestření nachystané nejspíše v podobě přednášek v zámecké kavárně. Venkovní akce pro letošní léto nebudou
možné, jelikož přední část zámku dostane nový kabátek a zároveň se moc těšíme na novou krásnou zahradu.
Přejeme vám krásné Velikonoce a rádi vás uvidíme na přednášce, únikové hře nebo třeba jen na kávičce.
Andrea a Jolana

Informace z radnice

VÁŽENÍ OBČANÉ,
chtěla bych napsat, pár řádků o nárůstu výdajů
za odpady. V návaznosti na novou úpravu zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů došlo ke zvýšení poplatků za
skládkování směsného komunálního odpadu. Od
01. 01. 2021 je poplatek na občana na celý rok
200 kg, což je norma, kterou zákon předpokládá
jako běžnou. Poplatek činí 500,- Kč na občana,
jakmile překročíme 200 kg, budeme platit 800 Kč.
Poplatek reaguje na zvýšení nákladů na svoz a likvidaci odpadů. Počet kg na občana se bude každý rok snižovat.
Zvýšení plateb za svoz a likvidaci odpadu znamená do budoucna danému zdražení poplatku za odpad.

„Pojďme spolu více třídit odpad“.
Tříděním odpadu lze zpětně získat peníze z EKO-KOMu na snížení výdajů z rozpočtu obce.
Dana Cahová, starostka

OBECNÍ LESY ADRŠPACH
– CENY JEHLIČNATÉHO PALIVOVÉHO DŘÍVÍ

Jehličnaté palivo
Jehličnatá samovýroba
Jehličnaté surové kmeny

500 Kč/prm
50 Kč/prm
250 Kč/prm

Uvedené ceny jsou včetně DPH a bez dopravy.
Bližší informace zájemcům sdělí
Ing. Jirmann Ondřej (mob. 728 360 690)

Grafy k tabulce
na vedlejší straně 

PŘIPOMENUTÍ
Prosím občany, kteří ještě nedodali vyplněné smlouvy na stočné, které jsem rozesílala, aby tak učinili. V případě, že si nevíte rady, neváhejte mne kontaktovat a spolu smlouvu vyplníme. Zároveň Vám chci poděkovat za velké množství vyplněných smluv, které jste mi doručili. Možnosti doručení: úřední dny po-st 8.00-17.00,
e-mailem: ou2@obecadrspach.cz nebo do schránky před obecním úřadem.
Vendula Miewaldová, účetní

Informace z radnice
Přehled příjmů a výdajů za odpady 2016-2020
Přehled příjmů (Kč)
Vybrané poplatky od občanů
Vybrané poplatky od podnikatelů
Odměna za třídění EKO-KOM
CELKEM PŘÍJMY

2016
236 770,00 Kč
55 400,50 Kč
119 822,73 Kč

2017
181 016,00 Kč
68 822,00 Kč
132 464,36 Kč

2018
174 853,00 Kč
39 985,00 Kč
118 020,00 Kč

2019
182 357,00 Kč
53 903,00 Kč
114 064,50 Kč

2020
167 560,00 Kč
51 354,50 Kč
130 818,73 Kč

411 993,23 Kč

382 302,36 Kč

332 858,00 Kč

350 324,50 Kč

349 733,23 Kč

Přehled výdajů (Kč)
Odvoz směsného komunálního
odpadu
Nebezpečný odpad
Odvod objemového odpadu
Odvoz tříděného odpadu
CELKEM VÝDAJE
Rozdíl, který doplácí obec

2016
224 599,00 Kč

2017
201 896,00 Kč

2018
186 713,00 Kč

2019
169 670,37 Kč

2020
205 390,37 Kč

8 411,00 Kč
21 164,00 Kč
181 520,00 Kč

27 310,00 Kč
27 966,00 Kč
159 509,74 Kč

31 054,00 Kč
18 876,00 Kč
218 594,52 Kč

47 138,66 Kč
31 943,30 Kč
290 259,34 Kč

8 103,32 Kč
47 642,55 Kč
346 647,60 Kč

435 694,00 Kč

416 681,74 Kč

455 237,52 Kč

539 011,67 Kč

607 783,84 Kč

23 700,77 Kč

34 379,38 Kč

122 379,52 Kč

188 687,17 Kč

258 050,61 Kč

Množství vyprodukovaného odpadu (t)
Směsný komunální odpad
Objemný odpad

90,51
7,39

73,10
10,59

84,80
5,63

95,34
15,55

99,20
13,54

CELKEM ODPAD

97,90

83,69

90,43

110,89

112,74

Sběr skla
Sběr papíru
Pneumatiky
Obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek
Barvy
Kompozitní obaly
Sběr plastů
Stavební materiály obsahující
azbest
Směsné stavební a demoliční
odpady
Asfaltové směsi
Směsi nebo oddělené frakce
betonu
Kaly
Oleje a tuky
Cihly
Sběr drobných kovů

15,47
9,26
0,52
0,25

12,17
9,54
0,50
0,14

11,87
10,92
0,59
0,15

18,99
11,85
0,50
0,14

17,48
14,26
0,77
0,03

0,09
0,26
12,62
0,00

0,23
0,25
12,22
0,19

0,36
0,36
12,77
0,00

0,53
0,26
11,41
0,00

0,19
0,21
14,14
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,64

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,51

0,65
14,36

0,00
0,00
0,00
10,35

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,24

70,77
0,07
9,96
0,26

59,48
0,32
34,18
0,37

244,62

202,62

CELKEM TŘÍDĚNÝ ODPAD

218,12
347,03
402,56
Vypracovala: Vendula Miewaldová, účetní
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SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Obec Adršpach a společnost Marius Pedersen a.s.

29. 3. 2021

si Vás dovoluje upozornit, že dne
pro Vás zajistili 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, pneumatiky.
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.

1.

Popelářské auto bude sbírat

2.

Avia bude sbírat

Odpad, který se nevejde do popelnice - staré matrace (velikost max. na jednolůžko), starý nábytek (maximálně do velikosti šatní skříně),
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.
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.
Posádky jednotlivých vozů naloží ručně denně několik tun odpadu a proto Vás tímto prosíme o dodržení podmínek uložení.
Dbejte prosím i o bezpečnost silničního provozu.

Odpad připravte u sběrných nádob v 7.00 hodin.

Neodvezeme lednice, televize, elektrozařízení a nebezpečné odpady.
Termín svozu nebezpečného odpadu ještě není znám, ale bude včas zveřejněn.
Případné dotazy ke svozu velkoobjemových odpadů zodpoví:
Za Marius Pedersen a.s. Josef Hamerský telefon: 431 646 150, 606 632 232

Správným nakládáním se všemi druhy odpadů pomáháte šetřit přírodu ve Vašem okolí.

Informace z radnice
www.scitani.cz

OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oﬁciální
internetové adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

Příspěvky veřejnosti

TRÉNINKOVÁ HOROLEZECKÁ STĚNA PRO ADRŠPACH

Již druhým rokem pokračuje budování tréninkového zázemí
pro horolezce nejen Adršpachu a blízkého okolí.
Co projekt doposud přinesl? Například obnovení horolezeckého oddílu Adršpach, kterému bude po dokončení stěna sloužit jako zázemí. Již na začátku jsme souběžně
s projektem nabídli místním dětem horolezecký kroužek.
Ukázalo se, že má velký potenciál a že zájem místních dětí
a rodičů dokonce překračuje kapacity, které jsme zatím byli
schopni nabídnout. V současné době se naše snahy podpořit místní lezeckou komunitu a její soudržnost završili obnovením horolezeckého oddílu, jehož členy jsou jak nadšenci pro tento sport, tak rodiče, kteří chtějí děti vést k úctě
k přírodě a radosti z lezení. Obnovení oddílu tak považujeme za důkaz toho, že je zde komunita lidí, pro které bude
projekt smysluplným doplněním občanské vybavenosti obce.
V průběhu práce na projektu probíhá souběžná snaha
o jeho financování. Kromě prvotní 300 tis. podpory obce
Adršpach, které chceme tímto velmi poděkovat, bylo do
této doby prostavěno dalších 730 tis., které se nám podařilo získat z jiných zdrojů. Na jaře loňského roku jsme
na krajské úrovni získali příslib podpory půl milionu korun,
který by nám umožnil projekt zdárně dokončit. Nejen myšlenka projektu, ale také prezentace fyzických výsledků práce nám zajistila podporu a náklonnost na úrovni královéhradeckého kraje. S příchodem nečekané covidové situace
byly ovšem tyto krajské finance pozastaveny. Naštěstí jsme
na podzim dostali druhou šanci využít sice menší, ale přesto nemalou podporu KHK - 200 tis. Také jsme se tehdy
opět obrátili na nejbližšího partnera, obec Adršpach, která
nám v nelehké situaci vyšla vstříc a podpořila naší žádost
o finanční příspěvek k dostavbě v hodnotě 200 tis.. Díky
těmto dvěma nedávným úspěchům pokračují práce na stavbě a podstatnou měrou nás přiblížili k vytyčenému cíli.

Nemalé skupině dobrovolných pracovníků, sponzorů a finančních přispěvatelů se nyní povedlo dostat projekt do
fáze, kdy jsme schopni dostavět v obci budovu, která nastálo zvýší občanskou vybavenost obce. Téměř poslední
etapou, která před námi leží, bude zbudování samotné horolezecké stěny uvnitř stavby.
Budova, kterou vidíte vznikat, v sobě nese stovky hodin
dobrovolné práce jak úřední, tak fyzické. Materiální hodnota stavby je tak mnohonásobně zvýšena o práci, kterou
jí desítky dobrovolníků po více než dva roky věnují. Obec
Adršpach tak na svém území získává sportoviště, které do
místa s horolezeckou tradicí bezpochyby patří.
Ádrboulder tým
Více info nalezente na FB stránkách Ádrboulder

Příspěvky veřejnosti

9\XåLMWHSĜLFHVWRYiQtPRELOQtDSOLNDFL

&(678-7(61È0,
9,'6,5('2

2'%$9(1Ë1$632-Ë&+
+RWRYRVW

ýLSRYiNDUWD
,5('2

3ODWHEQtNDUWD

45NyG

.ý

0RELOQtDSOLNDFHMHNHVWDåHQt]GDUPDGRFK\WUêFK
WHOHIRQĤVRSHUDþQtPV\VWpPHP$QGURLGDL26

,QIRUPDFHSURFHVWXMtFt
9HãNHUpDNWXDOLW\DLQIRUPDFHRYHĜHMQpGRSUDYČQDOH]QHWH

9é+2'<7$5,)8,5('2
=OHYQČQp
YtFHGHQQtMt]GQp

6OHYDSODWERX
VþLSRYRXNDUWRX

6tĢRYiMt]GHQND

3ĜHVWXSQt
Mt]GHQND

ZZZGRSUDYDNKNF]
9HĜHMQiGRSUDYD.UiORYpKUDGHFNpKRNUDMH
5iGLYiPSRPĤåHPHSĜLFHVWRYiQtQDWHOHIRQQtOLQFH

&$//&(17580,'6,5('2

ZZZGRSUDYDNKNF]

'ċ.8-(0(ä(-67(9<8ä,/,1$â,&+6/8ä(%

,'6,5('2

7HQWRVSRMMHREMHGQiYiQ.UiORYpKUDGHFNêPNUDMHP

Skály

OD 1. DUBNA BUDE SPUŠTĚN ONLINE PRODEJ VSTUPENEK
I PARKOVNÉHO DO ADRŠPAŠSKÝCH SKAL
Adršpašské skály a samotnou obec Adršpach v minulosti
trápily návaly návštěvníků a časté prázdninové kolapsy dopravy.
Zavedení nového rezervačního systému má za cíl těmto situacím
zabránit. Díky tomu, že si návštěvníci budou moci zakoupit
online vstupenku i online parkovné na určitý den a hodinu,
očekáváme nejen rozprostření návštěvnosti do celého dne, ale
i zmírnění dopravní zátěže.

na pokladnách. Cena vstupenky na místě bude vyšší než
v předprodeji. Návštěvníci bez online vstupenek nemohou
spoléhat na to, že se do skalního města v danou hodinu a den
dostanou. Může se stát, že budou muset počkat několik hodin
nebo přijet do Adršpašských skal až další den. Aktuální počet
volných vstupenek a parkovacích míst si mohou návštěvníci
ověřit prostřednictvím nových webových stránek.

Jak bude online prodej vypadat
Návštěvníci si na nových webových stránkách koupí online
vstupenku a pokud budou chtít, tak i online parkovací místo.
Během nákupu bude možné zvolit datum a čas návštěvy skal.
Každá online vstupenka i parkovné budou obsahovat speciální
QR kód pro snadnou kontrolu ve skalním městě i pro otevření
vjezdové brány parkoviště pro řidiče. Platba bude bezpečná přes
online platební bránu. Nákupem vstupenky i parkovného přes
rezervační systém návštěvník zároveň ušetří.

Podpora alternativní dopravy a ochrana přírody
Pod doménou adrspasskeskaly.cz, která se spustí na začátku
dubna, se zaměříme také na osvětu v ochraně přírody. Stránky
budou návštěvníky zároveň motivovat, aby při cestě do
Adršpašských skal využili alternativních forem dopravy a dorazili
na místo vlakem, autobusem nebo na kole.

Prodej na místě zůstává zachován, hrozí ale vyprodání
vstupenek
Stávající prodej na místě zůstane zachován. Vstupenky, které
nebudou vyprodány přes online systém, budou k dispozici

Jak se do skal dostanou ubytovaní hosté v Adršpachu a okolí
Společně s městem Teplice nad Metují a obcí Jívka připravujeme
slevový produkt, díky kterému získají hosté ubytovaní na
katastrálním území Adršpachu, Teplic nad Metují a Jívky
zvýhodněný vstup do Adršpašsko-teplických skal. Tato sleva
bude fungovat nezávisle na online nákupu vstupenek, zároveň
však nebude zajišťovat parkovací místa u vstupů do skalních
měst. Chceme motivovat ubytované k využití cyklostezek,
turistických pěších tras nebo vlakové dopravy. Zajímavou slevu
poskytne Důl Bohumír, Zámek Adršpach a další. S ohledem
na měníce se vládní opatření budeme aktualizovat nabídku
slev na ostatní atraktivity prostřednictvím webových stránek.
Ubytovatele budeme informovat emailem.
Novinky sdělíme prostřednictvím informační kampaně
Máme nachystanou mezinárodní informační kampaň v polštině,
němčině a angličtině. Zaměřujeme se na tři zásadní témata.
První téma informuje o tom, že se od 1. dubna spustí online
prodej vstupenek do Adršpašských skal a online parkovného.
Druhé téma se věnuje ochraně přírody. Třetí téma se zaměřuje
na možnosti dopravy do Adršpachu a podporuje využití
alternativních forem dopravy.
Spuštění nového systému je naplánováno na 1. 4. 2021, kdy
zpravidla začíná hlavní turistická sezóna. Bohužel, v těchto
dnech je nejen cestovní ruch ovlivněn vládními opatřeními
proti pandemii Covid-19. Ze dne na den se mění podmínky pro
soukromý, pracovní i veřejný život nás všech. Doufejme, že toto
období bude brzy minulostí. Jisté však je, že jakmile se opatření
uvolní, s radostí přivítáme návštěvníky, kteří přijedou s předem
zakoupenou vstupenkou. Věříme, že tím výrazně zvýšíme
návštěvnický komfort a přispějeme k ochraně jedinečného
přírodního dědictví, které chceme zachovat pro další generace.
* Vstupenka - náhrada za užití okruhu
Za Technické služby Adršpach
Kateřina Menšíková

Skály

NOVINKY Z INFOCENTRA ADRŠPAŠSKÝCH SKAL
Od 1. 4. budou mít návštěvníci Adršpachu možnost koupit si
online vstupenku do skal. Spolu s online nákupem vstupenek
spustíme i nový web adrspasskeskaly.cz se zcela novou grafikou
a s přehlednými informacemi a aktualitami. Webem budou
provázet fotografie od Jirky Bendy a Honzy Šimánka.
Stále vylepšujeme komunikaci na Facebooku a Instagramu
a nově jsme založili i Youtube kanál.
Pokud k nám zavítáte, věříme, že na vás pozitivně zapůsobí
odstranění reklamních cedulí před infocentrem u Indiána.
Čistší výhledy a prostory bez tzv. vizuálního smogu jsou dalším
úkolem, který chceme postupně řešit, a to nejen u vstupu do
skalního města.
Doufejme, že budeme moci v blízké době otevřít. Těšíme se
na vás v infocentru a tentokrát s rozšířenou nabídkou o kávu
z trutnovské kavárny Volkafe.

Držte se ve zdraví,

Foto: Jiří Benda

Linda, Hanka a Kačka

Příspěvky veřejnosti

LYŽOVÁNÍ V ADRŠPACHU

Po loňské zimě, kdy téměř nepadal sníh a teploty se držely často
nad nulou, málokdo věřil, že letošní zima nabídne v Adršpachu
a okolí skvělé podmínky pro běžecké lyžování. Celé vánoční
prázdniny se obešly bez sněhové nadílky a v Adršpachu se dalo
chodit akorát na procházky. Poslední den prázdnin se však počasí
otočilo, začalo chumelit a mrznout a podmínky pro lyžování se
během pár dnů zlepšily natolik, že jsme mohli začít s úpravou
lyžařských tratí. S krátkou pauzou kvůli oteplení jsme tratě
udržovali téměř sedm týdnů. Poslední úprava pětikilometrového
okruhu pod Křížovým vrchem, upraveného pro styl bruslení,
proběhla 18. 2.
Pro klasické lyžování byl upravován okruh od Horního
Adršpachu, přes Krčmov k hodkovickému přejezdu, podél
železnice zpět k rybníku a kolem bývalého internátu bylo možné

pokračovat dál k cestě směrem na Vypich a přejet pod Bukovou
strání ke Zdoňovskému rybníku a kolem kapličky přes Křižák do
Dolního Adršpachu. Prodloužit si tuto trasu bylo možné ještě
ze Zdoňova přes Hejdu ke Skalnímu mlýnu a po cyklostezce
zpět do Adršpachu. Pro krátkou lyžovačku byl upraven okruh
u Havraního města a Ozvěny.
V předešlých 11 ti letech jsme upravovali lyžařské tratě skútrem
Ski-doo, který byl pořízen z druhé ruky na základě finanční sbírky
ubytovatelů a příznivců lyžování iniciované Petrem Kohoutkem
a Lukášem Jánským a doplatkem přibližné poloviny celkové ceny
z obecní kasy. Po 5 ti letech provozu v majetku obce byl skútr
po předešlé dohodě převeden do vlastnictví Spolku pro rozvoj
Adršpachu. V posledních dvou lyžařských sezonách byl již nutný
servis starého skútru a po návrhu a debatě se zastupiteli o koupi
nového stroje byl pro letošní sezónu pořízen do vlastnictví
obce Adršpach nový skútr Lynx Ranger s úspornějším a méně
hlučným 4taktním motorem Rotax 600ccm, který má Spolek od
obce propůjčený pro úpravu lyžařských tratí, náklady na provoz
a palivo jsou hrazeny z dotace Kladského pomezí a ostatní výdaje
hradí Spolek. Za letošní sezonu nový skútr najezdil necelých 700
km s průměrnou spotřebou 20,6 l/100 km. Obsluha ve složení
Lukáš Jánský, Jirka Menšík a Petr Kohoutek strávila za řídítky
stroje 46 hodin.
Doufejme, že zimy budou pro lyžování alespoň tak příznivé,
jako tomu bylo letos a že nový skútr bez potíží najede spoustu
dalších kilometrů pro potěšení z lyžování v okolí Adršpachu pro
místní i přespolní běžkaře. Dobrá kvalita upravovaných tratí
může výrazně přispět k návštěvě Adršpachu v zimních měsících,
využití ubytovacích kapacit, parkoviště i restaurací a podpořit
tak turistiku i v období mimo hlavní turistickou sezónu.
Za Společnost pro rozvoj Adršpachu
Jirka Menšík

Školství

ŠKOLA NA DÁLKU
Ve čtvrtek 11. března 2021 jsme si
připomněli smutné roční výročí, kdy
byly poprvé uzavřeny všechny školy
kvůli pandemické situaci. Naše škola
ihned zareagovala a spustila on-line
hodiny přes aplikaci Skype. Rodinám,
které nebyly vybaveny potřebnou
technikou zapůjčila školní tablety
a notebooky, pořízené ze Šablon II
(dotace EU).
Koncem května 2020 se situace zlepšila
a mohli jsme se vrátit do školy. Účast
žáků byla dobrovolná. Oproti jiným
školám měla naše škola devadesáti procentní účast ve výuce!
Měli jsme ohromnou radost, že se děti do naší školy nadšeně
vracely. Byla to pro nás, po velmi náročném on-line období,
veliká satisfakce a pochvala.
Bohužel konec školního roku nebyl takový, na jaký jsme zvyklí.
Nemohli jsme pořádat Festival malotřídních škol, neproběhl
Běh pod Křížovým vrchem, neuskutečnila se Zahradní slavnost,
kde probíhá tradiční pasování čtenářů a nových školáků.
Po letních prázdninách jsme se vraceli do školy s nadějí, že
situace z jara se již nebude opakovat.
Jak jsme se ale mýlili!

V půlce října se školy opět plošně uzavřely a my najeli na naši
starou známou, ale bohužel ne příliš oblíbenou on-line výuku.
V listopadu se na chvíli do škol vrátili žáčci prvních a druhých
ročníků, v prosinci pak i děti z třetích až pátých tříd. To bylo
radosti! Bohužel jsme přišli o tradiční akce, jako Svatomartinský
průvod, vánoční dílničku, rozsvěcení vánočního stromu,
vystoupení pro seniory a naši oblíbenou vánoční besídku.
V lednu jsme měli odjíždět na lyžařský pobyt do Orlických hor.
Neodjeli…
V lednu se vrátily pouze děti prvních a druhých tříd. Ostatní byli
odkázáni na on-line výuku.
Epidemiologická situace se v naší republice velmi zhoršila a na
konci února se uzavřela škola celá, včetně školky.
Snažíme se, aby on-line výuka byla co nejvíce efektivní. Hledáme
nové cesty, stávají se z nás „IT specialisté.“ Žáky máme rozdělené
do menších skupinek (3 – 6 dětí), kterým se věnujeme dvě až tři
hodiny denně. Držíme tak trend individuálního přístupu, který
je pro naši školu prioritní.
Bohužel má on-line výuka mnoho úskalí a nemůže i při vší snaze
plně nahradit klasickou výuku. Proto část naší práce přechází
na rodiče a je na nich, jakou prioritou je pro ně vzdělání jejich
potomka. Velké díky těm, kteří nám pomáhají. Jenom společně
jsme schopni překonat toto složité období.
Závěrem bych velice ráda poděkovala obci, za stálou podporu
naší školy a školky.
ředitelka školy Karolína Gottsteinová

Fota z on-line výuky, aneb když jsme dělali básničku Červená Karkulka od Františka Hrubína

Vzkaz do příštího
tisíciletí
Věděli jste, že v Pelhřimově mají kromě Muzea
rekordů i obrovskou poštovní schránku určenou pro
vzkazy do příštího tisíciletí? Tady jsou některé ze
vzkazů budoucím generacím od našich páťáků:
připravila Daniela Mikešová
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Školství

TÝDENNÍ BOJOVÁ VÝZVA
Od začátku března se děti
mohou pravidelně zúčastnit
školní akce s názvem
„Týdenní bojová výzva“.
„Výzva“ je dobrovolná,
s cílem děti obohatit
o dobrodružství a tvořivost
při hledání schránky podle
zadaných údajů. Pokud se jim podaří schránku nalézt, uvnitř
objeví úkoly. Jeden je vždy tvořivý (například zdobení prázdné
šnečí ulity nebo tvorba náhrdelníku z připravených materiálů
– přírodnin) a druhý „sportovně – myslitelský“. Děti mají za
úkol při výstupu na hradní vyhlídku spočítat schody nebo splnit
sportovní úkony – přelézt konstrukci, oběhnout stanoviště,
provést určitý počet dřepů s výskokem či hlubokých předklonů.
U každého stanoviště zároveň získají části věty, které postupně
poskládají a správné znění pošlou paní učitelce. Každý týden se
místo i zadání mění.
Jsme potěšeni hojnou účastí dětí, v mnoha případech i rodičů
a doufáme, že si výzvu společně užívají…
Máme připravena další nová dobrodružství…. TĚŠTE SE
připravila Kristýna Šretrová

ZÁPIS
DO 1. ROČNÍKU
ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ADRŠPACH
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, ADRŠPACH
NA ŠKOLNÍ ROK 2021/22
Zápis do MATEŘSKÉ ŠKOLY, Adršpach proběhne
12. 5. 20201 od 8.00 – 14.30 v budově mateřské
školy (Horní Adršpach 115)
Co je potřeba:

Zápis do prvního ročníku proběhne 22. 4. 2021
od 8.00 – 16.00 v budově základní školy (Dolní Adršpach 71)
Pro:
¾ děti narozené od 1. 9 . 2014 do 31. 8. 2015
¾ děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku
¾ přesáhne-li dítě ve školním roce 2021/2022 hranici 8 let, nemůže žádat o
odklad školní docházky
¾ děti, kterým bude 6 let po 1. 9. 2015, mohou rovněž absolvovat zápis, je
však zapotřebí doporučení z poradny.

Co je potřeba:
¾ OP zákonného zástupce a rodný list dítěte
¾ žádost o přijetí a další formuláře obdržíte při zápisu
¾ rodič, který bude žádat o odklad školní docházky, se musí dostavit
k zápisu v řádném termínu
Pokud se nemůžete dostavit ve stanoveném termínu, informujte nás
telefonicky na čísle 720 962 822 nebo na e-mail: ms.adrspach@seznam.cz

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ:
¾ Trvalé bydliště v obci Adršpach
¾ Sourozenec v ZŠ Adršpach
¾ Ostatní zájemci

Počet žáků, které je možné přijmout: 9

¾ Vyplněná Žádost o přijetí dítěte k předškolního vzdělávání
(k vyzvednutí v MŠ nebo je možno stáhnout na
www.skolaadrspach.cz)
¾ Občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte
KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ:
1. Trvalé bydliště v obci Adršpach (pro děti starší tří let v den
nástupu)
2. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
(předškoláci)
3. Sourozenec v ZŠ, MŠ Adršpach
4. Věk dítěte (sestupně od starších po mladších)
5. Děti mladší tří let
Počet dětí, které je možné přijmout: 15

Podpořme zvířátka z Wenetu!

Vážení přátelé naši farmy, milí návštěvníci a milovníci zvířat. Naše farma
Wenet v Broumově je díky vládním nařízením stále uzavřena, a to takřka
neustále od listopadu loňského roku, kdy jsme i vloni museli mít několik
měsíců zavřeno.
Jako spolek, který chová a stará se o zvířata, nemáme od státu nárok na
žádnou podporu, ta je cílená pouze na zoologické zahrady, ale s obdobnými
„zookoutky“ a „zoofarmami“ jako jsme i my, se vůbec nepočítá.
Prázdná farma bez návštěvníků působí zvláštně a jde vidět i na zvířátkách, že
jim „ten ruch“ kolem nich schází. A věřte, že i nám kontakt s ostatními lidmi
schází. Bohužel jsme nuceni některé chovy redukovat, nebo úplně rušit a
stojíme před otázkou, co vše nás ještě čeká.
Proto se na vás obracíme se žádostí o podporu naší farmy a zvířátek, která
zde chováme. Pomoci můžete např. KRMIVEM PRO ZVÍŘÁTKA, jako je
ovoce, zelenina, usušené pečivo, kukuřice, obilniny, apod., nebo můžete
vámi vybrané ZVÍŘÁTKO ADOPTOVAT, ať už pro sebe, anebo jako dárek
pro někoho blízkého (více informací k adopci je na našich webových
stránkách www.wenet.cz/adopce), anebo můžete libovolnou částkou
PŘISPĚT NA TRANSPARENTNÍ ÚČET, který jsme založili u České spořitelny
a.s., číslo účtu: 5931091329/0800.
Vaši pomoci si velmi vážíme a těšíme se, až se opět budeme moci na farmě u
zvířátek setkávat. Všem vám přejeme zejména zdraví, to je v této době to
nejdůležitější.
Za farmu Wenet v Broumově, Martin Weber a Martin Netík

Farma Wenet, Kladská 346, 550 01 Broumov, tel.: 777 699 588
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