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Vážení občané,
rok 2020 nám uběhl jako voda a my máme jeho konec.
Tento rok byl v mnoha směrech úplně jiný, než roky předcházející.

Chtěla bych Vám všem popřát krásné Vánoce,
hodně štěstí a zdraví v novém roce 2021.
Dana Cahová, starostka obce Adršpach

PÁR INFORMACÍ CO SE NÁM PODAŘILO UDĚLAT
V LETOŠNÍM ROCE 2020

PF2021

V Horním Adršpachu se nám podařilo opravit část splaškové
kanalizace, která byla v havarijním stavu. Rekonstruovali jsme
část místní komunikace u obecního úřadu. V roce 2021 chystáme
další rekonstrukce místních komunikací. Ve škole v Dolním
Adršpachu jsme nechali zrekonstruovat půdní prostor, kde
vznikla další prostorná místnost pro potřeby školy. Ve spolupráci
s Technickými službami byly provedeny rekonstrukce chodníků
u školy a urnovém hřbitově. Vybudování průjezdného parkoviště
a oplocení u mateřské školky s místem parkování pro zaměstnance.
Touto cestou bych zaměstnancům TS chtěla poděkovat za jejich
práci.
Dostali jsme dotaci na obnovu zámeckého parku a na vybudování
chodníku z Dolního do Horního Adršpachu III. etapa, které budou
realizovány v roce 2021. Máme naplánované další akce, uvidíme, jak
se nám je bude dařit realizovat.
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE ADRŠPACH Č. 22/2020 ZE ZASEDÁNÍ ZE DNE 25. 11. 2020
Zastupitelstvo obce schvaluje:
Usnesení č.1/22/2020
Zastupitelstvo schvaluje návrhy č.: 1, 2, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,
18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 do znění Návrhu Rozšíření obsahu
Změny č. 5 Územního plánu Adršpach dle předložené předlohy, viz
příloha usnesení
Usnesení č.2/22/2020
Zastupitelstvo zamítá návrhy č.: 3, 4, 6, 7, 9, 16, 19 do znění Návrhu
Rozšíření obsahu Změny č. 5 Územního plánu Adršpach dle předložené
předlohy, viz příloha usnesení
Usnesení č.3/22/2020
Zastupitelstvo schvaluje Plán inventur na rok 2020
Usnesení č.4/22/2020
Zastupitelstvo schvaluje výběrové řízení na komunikaci k zahrádkám a od
úřadu k zrcadlu v Horním Adršpachu
Usnesení č.5/22/2020
Zastupitelstvo schvaluje uzavření a podpis smlouvy o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene – služebnosti uzavřená mezi obcí Adršpach a
CITRON GROUP ELEKTRO, s.r.o., Radvanice k akci „Dolní Adršpach –
knn pro p.č. 519_3, IV-12-2021101“, za jednorázovou náhradu 1 000,- Kč
Usnesení č.6/21/2020
Zastupitelstvo schvaluje uzavření a podpis Příkazní smlouvy č. 20045/I
uzavřená mezi obcí Adršpach a firmou DABONA s.r.o., Rychnov nad
Kněžnou k zajištění činnosti koordinátora BOZP a TDS v rámci projektu
„Adršpach - Chodník z Horního do Dolního Adršpachu – III. etapa“ za
cenu 95 000,- Kč bez DPH
Usnesení č.7/21/2020
Zastupitelstvo schvaluje záměr vybudování nové parkovací plochy pro
Continental Horní Adršpach v prostorách vlakové zastávky v Horním
Adršpachu
Usnesení č.8/22/2020
Zastupitelstvo obce Adršpach rozhodlo o vyloučení účastníka
s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou TIMRA s.r.o., se sídlem: Semtín
85, 530 02 Pardubice, IČ:04806859 ze zadávacího řízení na stavební práce
s názvem „Adršpach – Chodník z Horního do Dolního Adršpachu – III.
etapa“, zadaného v režimu zjednodušeného podlimitního řízení výzvou
zadavatele ze dne 24.9.2020, a to v souladu s ustanovením § 122 odst.
7 zákona ve spojení s § 124 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona“), a
to z důvodu neposkytnutí součinnosti účastníka k doložení dokladů jako
bližší podmínky součinnosti před uzavřením smlouvy dle ustanovení §
104 písm. e) zákona, vyhrazených zadavatelem v zadávacích podmínkách
dané zakázky, a to v souladu s ustanovením § 122 odst. 3 písm. b) zákona.
Usnesení č.9/22/2020
Zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení, a to v souladu
s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) zákona, jelikož se v průběhu
zadávacího řízení vyskytly důvody zvláštního zřetele hodné, včetně
důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby
v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody
zadavatel způsobil či nikoliv. Důvodem zvláštního zřetele hodným je
v tomto případě skutečnost, že účastník s ekonomicky nejvýhodnější
nabídkou odmítl zadavateli poskytnout součinnost k uzavření smlouvy
o dílo, čímž byla znemožněna možnost zahájení plnění stavebních prací
bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo a ukončení do května 2021,
která byla zadavatelem jako podmínka plnění stanovena v zadávacím
řízení. Jelikož v daném případě již není možné reálně splnit podmínku

ukončení stavebních prací do května 2021, jelikož se již blíží zimní
sezóna a z důvodu klimatických podmínek, rozhodl zadavatel o zrušení
zadávacího řízení, kdy bude nové zadávací řízení vypsáno bezprostředně
po ukončení stávajícího zadávacího řízení s tím, že zadavatel stanoví
nové termíny plnění stavebních prací tak, aby byly známy pro všechny
případné účastníky v novém zadávacím řízení a nebyly ohroženy dotační
prostředky ze SFDI.
Usnesení č.10/22/2020
Zastupitelstvo schvaluje Rozpočtové opatření č.10/2020, viz příloha
usnesení
Usnesení č.11/22/2020
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci a výběrové řízení na
budoucího zhotovitele na opravu fasády zámku v Dolním Adršpachu –
východní strana budovy
Usnesení č.12/22/2020
Zastupitelstvo schvaluje žádost LJ o dotaci ve výši 200 000,- Kč na
dostavbu tréninkové horolezecké stěny v Dolním Adršpachu
Zastupitelstvo bere na vědomí
Zastupitelstvo bere na vědomí stanovisko orgánu územního plánování
zaslané dne 24.11.2020 (příloha usnesení)
Zastupitelstvo bere na vědomí stanovisko orgánu územního plánování ze
dne 16.6.2020
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis bytové komise č.9/2020 ze dne
9.11.2020 se všemi navrhovanými opatřeními
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis Kontrolního výboru ze dne
20.11.2020 se všemi navrhovanými opatřeními
starostka Obce Adršpach Dana Cahová
místostarosta Obce Adršpach Milan Jirmann

SERPENTINY DO CHVALČE
Od letošního listopadu se nám podařilo se Správou a údržbou
silnic Královéhradeckého kraje vyjednat pravidla, ze kterých bude
v zimním období zajišťována sjízdnost silnice mezi Adršpachem
a Chvalčí. Komunikace číslo 30110 bude pravidelně udržována
pluhováním (ne posypem). Silnice by tedy neměla být uzavřená
celou zimu, ale snažili jsme se o to, aby se uzavírka silnice zkrátila
na co nejkratší dobu. Když napadne čerstvý sníh, úsek bude na
nezbytnou dobu potřebnou pro vyhrnutí sněhu, uzavřen závorami,
a po dokončení údržby bude na pokyn dispečera SÚS otevřen a
závory budou zvednuty. Také v případně extrémních podmínek
(mrznoucí mrholení, náledí, atd.) bude úsek na nutnou dobu
uzavřen. Žádáme řidiče, že pokud budou závory uzavřeny, tak je
úsek nesjízdný a pravděpodobně se v něm provádí údržba, aby do
tohoto úseku nevjížděli a zbytečně tak nepřidělávali starosti sobě
i obsluze. Aktuální informaci o průjezdnosti úseku dle sdělení SÚS
najdeme na webových stránkách www.dopravniinfo.cz. Dále se
jedná, aby zmíněný úsek byl zařazen do zimní údržby.
Milan Jirmann
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ROZVRH SVOZŮ 2021
Rozvrh svozů 2021 - pondělí
počet
svozů Datum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Obec
Obec
Adršpach Adršpach

občané
podnikatelé režimové známky
4. leden
svoz
7
11. leden
svoz
1x7, 1x14
18. leden
svoz
7
25. leden
svoz
1x7, 1x14, 1x28
1. únor
svoz
7
8. únor
svoz
1x7, 1x14
15. únor
svoz
7
22. únor
svoz
1x7, 1x14,1x28
1. březen
7
8. březen
svoz
1x7, 1x14
15. březen
7
22. březen
svoz
1x7, 1x14, 1x28
29. březen
7
5. duben
svoz
1x7, 1x14
12. duben
7
19. duben
svoz
1x7, 1x14, 1x28
26. duben
7
3. květen
svoz
1x7, 1x14
10. květen
7
17. květen
svoz
1x7, 1x14, 1x28
24. květen
7
31. květen
svoz
1x7, 1x14
7. červen
7
14. červen
svoz
1x7, 1x14, 1x28
21. červen
7
28. červen
svoz
1x7, 1x14
5. červenec
svoz
7
12. červenec svoz
1x7, 1x14, 1x28
19. červenec svoz
7
26. červenec svoz
1x7, 1x14
2. srpen
svoz
7
9. srpen
svoz
1x7, 1x14, 1x28
16. srpen
svoz
7
23. srpen
svoz
1x7, 1x14
30. srpen
svoz
7
6. září
svoz
1x7, 1x14, 1x28
13. září
7
20. září
svoz
1x7, 1x14
27. září
7
4. říjen
svoz
1x7, 1x14, 1x28
11. říjen
7
18. říjen
svoz
1x7, 1x14
25. říjen
7
1. liﬆopad
svoz
1x7, 1x14, 1x28
8. liﬆopad
7
15. liﬆopad
svoz
1x7, 1x14
22. liﬆopad
7
29. liﬆopad
svoz
1x7, 1x14, 1x28
6. prosinec
7
13. prosinec svoz
1x7, 1x14
20. prosinec svoz
7
27. prosinec svoz
1x7, 1x14, 1x28
Statní svátky (mimo 1. 1.) svozy nepřerušeny

PŘÍSPĚVEK OD P. BALÍNOVÉ
Obecní úřad, p. starostka Dana Cahová, Horní Adršpach 128
Žádost k projednání níže uvedených bodů.
1. Místní komunikace: MKH – 27 k Rusovým, v rozpočtu rok 2020
– vyčleněno 2. miliony Kč, nerealizováno a žádná zmíňka o požádaní
dotací. Kdy bude realizace? Stavební povolení na opravu této
komunikace bylo platné již v roce 2014.
2. Místní komunikace MKH – 32 K hornímu internátu, ZO usnesením
č. 12/9/2019, červen, schválilo vypracování projektové dokumentace
na opravu MK na základě žádosti občanů bytového domu čp. 142
s dvanácti bytovými jednotkami. Kdy bude hotový projekt a kdy se
bude realizovat oprava této komunikace.
Již od roku 2019 poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj obcím na
opravu místních komunikací dotaci ve výši 5 milionů Kč a rok. Je tedy
žádoucí tuto možnost co nejrychleji využít. MMR – Podpora obnovy
a rozvoje venkova.
Děkuji za písemné stanovisko. Balínová Hana, zastupitelka obce
Adršpach, 10. 10. 2020
Tato žádost byla projednána na Veřejné schůzi dne 21. 10. 2020. Bohužel
jsem neobdržela písemné stanovisko od vedení obce. Proto jsem znovu
požádala o stanovisko dne 4. 11. 2020.
Níže uvedená odpověď od pana místostarosty Milana Jirmanna:
Vážená paní Balínová,
k Vaší žádosti ze dne 10. 10. 2020 mohu uvést toto:
1. komunikace k Rusovým - v letošním roce se bude realizovat výběrové řízení
na zhotovitele této opravy, samotná oprava této komunikace by se měla
provádět v roce 2021
2. komunikace k č.p. 142 v Horním Adršpachu - Vámi uváděné usnesení
zastupitelstva č. 12/9/2019 se podle mého názoru týkalo komunikace na
Havraní město. Co se týká Vámi uvedené komunikace, tak na pracovní schůzi
zastupitelstva bylo dohodnuto, že se tato komunikace bude opravovat, až
obci Pozemkový úřad ČR převede komunikace, které na tuto komunikaci
navazují a oprava.
To znamená, až budou všechny tyto komunikace ve vlastnictví obce
a oprava se provede v celku.
K dotacím na komunikace uvádím, že veškeré projekty v ČR, které jsou
financovány z dotací jsou nehorázně předraženy a vše trvá moc dlouho.
Můj názor je takový, že pokud obec disponuje dostatečnými finančními
prostředky, tak by si to mohla zafinancovat sama, protože to obec vyjde
levněji a je to rychlejší.
Milan Jirmann
Pan místostarosta píše v bodě č. 2, že Usnesení č. 12/9/201 se týkalo
komunikace Havraní město. Já tvrdím, že nemá pravdu, neboť toto
„Usnesení“, viz výše, bylo předmětem žádosti bytového domu čp.
142 s dvanácti bytovými jednotkami. Havraní město bylo projednáno
v květnu, dne 29. 5. 2019, Usnesení č. 9/8/2019. Pro občany bytového
domu čp. 142 a okálů smutné konstatování, že byť komunikace MKH
č. 32 je ve vlastnictví obce, tak není vůle ze strany vedení obce ji opravit.
Hana Balínová

VÁŽENÍ DŮCHODCI
Z důvodu nařízení vlády a Covidu -19 se v prosinci 2020 nebude
konat Předvánoční posezení v závodní jídelně Continental, jak
tomu bylo již předcházejících 15. let. Chci věřit tomu, že se příští
rok na předvánočním posezení opět setkáme.
Dovolte mi tedy popřát Vám všem hezké a pohodové vánoční
svátky a pevné zdraví po celý příští rok.
Balínová Hana
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VZNIKAJÍ NOVÉ STRATEGICKÉ PLÁNY PRO OBCE
BROUMOVSKA – CO OD NICH MŮŽEME ČEKAT?
DSO Broumovsko aktuálně pomáhá obcím aktualizovat stávající
a vytvářet nové strategické plány podle metodiky Ministerstva
pro místní rozvoj. V následujícím textu bychom Vás rádi seznámili s tím, proč je pro obce důležité mít strategický plán, co jeho
tvorba obnáší a jak je pro jeho podobu zásadní, abyste se Vy
sami zapojili do jeho tvorby.
CO JE TO STRATEGICKÝ PLÁN

Strategický plán je dokument, do kterého se kromě analýzy
stávající situace v obci promítají vize, kudy se rozvoj obce
má promítat; analyzují se silné a slabé stránky a vyhodnocuje se směr, kterým se obec hodlá vydat v horizontu pěti
až deseti let. Jedná se o dokument, který určuje další směřování obce a reaguje i na vizi směřování regionu a kraje. Zpracovává se na základě požadavků občanů vzešlých
z dotazníkového šetření a veřejných setkání. Tak se nejlépe
požadavky těch, kteří v obci žijí, promítnou do dalšího směřování vývoje obce.
Kvalitně zpracovaný strategický dokument dává základ, se
kterým může obec nakládat a využívat jej i jako podklad
pro dotační programy, díky nimž se dnes na úrovni obcí
realizuje celá řada projektů – od výsadby zeleně, opravy
škol a obecních budov po financování výstavby chodníků
a cyklostezek. Je to apolitický, živý dokument, jehož platnost nekončí jedním volebním obdobím; měl by být zpracován na základě přání a připomínek občanů.
DSO metodicky zastřešuje a koordinuje zpracování strategických dokumentů a nechává vypracovat i koncepce, pasporty a generely, které následně budou obcím k dispozici –
například koncepce dopravy v klidu či koncepci odpadového hospodářství; pasport zeleně a dopravního značení nebo
generel obslužnosti mostní sítě.
K ČEMU JE DOBRÝ A PROČ HO OBCE POTŘEBUJÍ?

Vize rozvoje a směřování obce
Bez vize se těžko tvoří. Strategický plán umožňuje sumarizaci myšlenek, představ a nápadů směřování obce. Říká,
jaké vyvstávají potřeby a kde máme slabá místa, která chceme změnit.
Když se obec vyvíjí bez jasného konceptu, je to znát. Strategický plán pomáhá určit směřování a cíle, nastavuje kroky,
kterými je potřeba se ubírat směrem k cíli.
JAK JÁ JAKO OBČAN MOHU PARTICIPOVAT V JEHO
VYTVÁŘENÍ? PROMÍTNE SE NĚKDE MŮJ NÁZOR?

Od ledna 2021 budeme v každé ze zapojených obcí iniciovat
vznik pracovních skupin. Je důležité si uvědomit zásadní věc,

kterou některé obce mají tendenci opomíjet – strategický
dokument si tvoří sama obec. Praxe reflektuje realitu obce
a míru zapojení jejich obyvatel včetně aktivity představitelů
obce. Pokud například obec zadá vypracování dokumentu
externí firmě a sama už se o další kroky příliš nezajímá,
ukazuje to na pasivitu všech zapojených stran. To je příklad
toho, jak by se k vypracování tohoto typu dokumentu přistupovat nemělo. Je to právě obec a její zastupitelé a občané, kdo vytváří vizi toho, jak by se v horizontu pěti až deseti
let v obci mělo/mohlo žít. Zpracovatel – jako v tomto případě DSO Broumovsko, podrží dokument metodicky a dá
mu potřebnou formu, která se musí shodovat s metodikou
vydanou Ministerstvem pro místní rozvoj.
Obsah ale určuje obec sama. A to se netýká jen vedení obce
– starostů, starostek a zastupitelstva, týká se to také širší
skupiny obyvatel – od podnikatelů činných v obci, přes ředitele škol a odborníků na danou problematiku, po širokou
veřejnost.
JAKOU ÚLOHU PLNÍ VE VYPRACOVÁVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU STAROSTA OBCE?

Starostové budou mít za úkol koordinovat v každé své obci
pracovní skupinu tvořenou zástupci veřejnosti, která bude
svými podněty a zkušenostmi dávat obsah návrhové části strategických plánů. Velkou roli hrají pravidelná setkání,
diskuzní platforma, ze které budeme těžit vize a představy
toho, jakým směrem by se obec měla vyvíjet.
Pracovní skupina v každé ze zapojených obcí se také bude
spolupodílet na vytváření dotazníku specifického pro danou
obec. I v tomto místě bude klíčová spolupráce se starosty,
jejichž úkolem je pohlídat návratnost dotazníků a motivovat
občany obce k tomu, aby se jich vrátilo co nejvíce.
Můžete tedy očekávat, že Vám buď přistane seznam otázek
do schránky nebo na emailovou adresu. V tomto místě bych
ráda vyjádřila přání, abyste jeho vyplňování věnovali svou plnou pozornost a energii, vyhodnocení vašich odpovědí se
promítne do strategických dokumentů zapojených obcí.
V JAKÉ FÁZI JSME S JEHO ZPRACOVÁNÍM V DSO,
KDY BUDE HOTOV?

Aktuálně jsou strategické plány v přípravné fázi. Zaregistrovali jsme všechny obce DSO Broumovska na webu Obcepro, ve kterém dokumenty tvoříme. Toto rozhraní poskytuje metodický základ pro tvorbu strategického plánu.
Sbíráme informace, načítáme a třídíme a postupně budeme
vše vkládat do webového rozhraní.
Strategické plány a na ně navázané koncepce budou hotové
koncem března 2022.

Informace z radnice
V ČEM JE SPECIFICKÁ OBLAST BROUMOVSKA?

Je nezbytně nutné umět se podívat na Broumovsko
s nadhledem a zeširoka. Hledat dialog a společnou cestu,
komunikovat a snažit se o propojení sil a vhledů různých
stran, které jsou zde aktivní, ne jejich tříštění v nekonečných sporech.
Broumovsko je naprosto unikátní oblast, která mnohým
z nás velmi učarovala – ať už jsme se zde narodili nebo
se sem přistěhovali.
Význam této lokality bude s velkou pravděpodobností
časem narůstat. Vizí vývoje je mnoho a je důležité uvědomit si, že záleží i na každém z nás, kterým směrem se
bude vše ubírat.
Krom rozvoje turistického ruchu je to rozhodně i vzrůstající potřeba lokálnosti a udržitelnosti.
Oblast je jedinečná svou polohou a přírodním bohatstvím a byla by věčná škoda, kdybychom neuchopili tuto
příležitost, kterou Broumovsko nabízí. Je to zároveň
ohromná výzva, protože jde o to hledat syntézu udržitelnosti a rozvoje. Krása přírodního bohatství je něco, co
se musíme snažit nejen udržet, ale také rozvíjet v souladu s křehkými zákonitostmi přírody. Rozvoj citlivý ke
krajině, ale také k lidem. Mysleme proto při plánování na
jedinečný ráz krajiny Broumovska a veďme rozvoj v souladu s ním, ne proti němu.
Broumovsko je bohatá oblast a má mnoho co nabídnout
– je proto potřeba, aby se spojily síly nás všech, proto
hledejme společný dialog, ne naopak.
Mgr. Anna Plošková
Metodik strategií DSO Broumovsko

Zámek otevírá své brány 8. 12. 2020.
Přijďte si prohlédnout zámek
nebo posedět při kávě a zákusku.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Příspěvky veřejnosti

ROK POTÉ….
Zhruba před rokem, když jsme se dozvěděli první informace o Územní studii Broumovsko, si jistě nikdo z nás nepředstavil, co všechno nás v dalších měsících tady v Adršpachu čeká. Po zjištění míry rozpracovanosti a dalších faktů
o konkrétním vlivu této studie přímo na Adršpach mnoho
z nás strávilo spoustu hodin rozvahami, jak se k celé situaci
postavit a zda bude studie do budoucna opravdu tak výrazně promlouvat do budoucnosti samotného Adršpachu
i Broumovska jako celku. Někdo si studii přečetl, někomu
stačilo se o ní jen pobavit, někdo nad celou věcí jen mávnul
rukou…a jistý výsledek se dostavil. Rozhýbaly se věci, které v minulosti vůbec nebyly zvykem. Mnohem větší množství místních se začalo o dění v obci zajímat, navštěvovat
veřejné schůze zastupitelstva a vyjadřovat se k dění v obci,
zastupitelstvo začalo s obyvateli lépe komunikovat, rozpracovány jsou konkrétní projekty, jejichž podstatou je zkvalitnění úrovně turismu i místního obyčejného života v Adršpachu. Nutno podotknout, že po několikrát odloženém
termínu veřejného představení studie, se autoři rozhodli
1. prosince prezentovat studii pouze on-line přenosem na
Youtube. Jeho úroveň byla, řekněme, dosti chudá, na konkrétní dotazy posluchačů realizační tým nedokázal odpovídat jinak, než vyhýbavým omíláním již řečeného a nemalé
množství dílčích bodů studie by se dalo zařadit do žánru
sci-fi. Zvláště v současné době ovlivněné situací s onemocněním Covid a s tím spojených dopadů do financí ve veřejném i soukromém sektoru.
V průběhu celého letošního roku, který byl poznamenán především průběhem covidové krize, se rozvinul několikanásobně zvýšený zájem o Adršpach v rámci podnikatelských aktivit, nákupu nemovitostí, spekulací, změn
v územních plánech. Nezáleží na tom, zda je tato skutečnost vyvolaná zájmem finančně silných subjektů s čistě
podnikatelskými záměry nebo zájmem obyčejných lidí, kteří by v Adršpachu a okolí chtěli žít, pracovat a vychovávat
děti. Je to důkaz o výjimečnosti a potenciálu Adršpachu,
které je třeba citlivě využít a zároveň o ně pečovat.
Doufejme, že letošní rok byl po všech zde zmíněných
i dalších událostech dobře zvládnutou zkouškou, jak obce,
tak i místních obyvatel a je to základ k řešení dalších záležitostí, které v dohledné době jistě přijdou…
Hezké a klidné Vánoce a do nového roku vše nejlepší.
Za Společnost pro rozvoj Adršpachu Jiří Menšík

Skály

VÝŇATEK Z VÝROČNÍ ZPRÁVY 2020 – SOUPIS PRACÍ
Úkoly koordinační komise pro skalní město Adršpach 2019,
provedené opravy a úpravy
1.1. Úprava zábradlí nad jezírkem
1.2. Realizace dřevěné podesty 30 cm nad terénem
1.3. Nátěr míst poškozených samolepkami
1.4. Instalace směrovky před vyhlídku na jezírko
1.5. Postupná obnova celokovového zábradlí za kovové s dřevěnými madly
1.6. Pokácen 1 ks SM, dohoda s LČR u Dvojčat, výhled na skálu
Soupis prací na okruhu skalního města Adršpach 2020
Opravy a rekonstrukce :
2.1. Nové semaforky – názvy skal
2.2. Nové zábradlí a pažení-plocha nad Malou panoramou
2.3. Nové zábradlí u Slůněte
2.4. Oprava a nátěr zábradlí schodiště k jezírku
2.5. Oprava hráze potoka před Gotickou branou
2.6. Oprava košů na odpadky
2.7. Oprava laviček
2.8. Oprava pažení před Velkým vodopádem
2.9. Oprava pažení potoka na Sloním náměstí
2.10. Oprava pažení potoka u Koberců
2.11. Oprava podia za Sloním náměstím
2.12. Oprava schodů a pažení k vyhlídce Starosta, Starostová
2.13 Oprava mostku na rozcestí ke Skalní kapli
2.14. Oprava pažení u Malého vodopádu
2.15. Odstranění nápisů na skalách

2.12. Oprava schodů a pažení k vyhlídce Starosta, Starostová

Pravidelná údržba :
- výměny dřevěných schodnic na ocelových konstrukcích
- výměna a oprava konstrukcí dřevěného zábradlí
- pravidelný sběr a odvoz odpadků – denně
- kontrola stavu okruhu – denně
- odstranění závad způsobených provozem – denně
- oprava cest

1.2. Realizace dřevěné podesty 30 cm nad terénem

2.14. Oprava pažení u Malého vodopádu

2.5. Oprava hráze potoka před Gotickou branou

Skály

OHLÉDNUTÍ ZA TURISTICKOU SEZÓNOU 2020
Vážení přátelé Adršpašských
skal, nejprve bych ráda shrnula letošní turistickou sezónu
v Adršpachu ovlivněnou pandemií covidu-19. Vládní opatření výrazně zasáhla do odvětví
cestovního ruchu. To znamenalo především úbytek turistů,
omezené příjmy pro ubytovatele, provozovatele restaurací,
omezení kulturních akcí a mnoho dalšího. Na druhou stranu
jsme měli možnost zažít atmosféru liduprázdného Adršpachu s minimálním provozem na silnici. Po uvolnění restrikcí
a zahájením hlavní prázdninové sezóny se stav návštěvnosti opět
razantně navýšil. Kromě několika dní byla ve spolupráci s hasiči
a policií omezována doprava na dotčených příjezdových komunikacích. Informace o dopravě a návštěvnosti byly pravidelně aktualizovány prostřednictvím webových stránek,
Facebooku i pomocí informačních letáků. Nově fungovala
spolupráce s polským Mieroszowem, kde s řízením dopravy
vypomáhali hasiči a policie. Přes zlepšení organizace dopravy
a informovanosti návštěvnické veřejnosti se intenzivně pracuje na spuštění online nákupu vstupenek a parkovacího
místa. Systém bude provázán s novou webovou prezentací
skalyadrspach.cz.

Koupit online vstupenku bude možné již na nadcházející sezónu. Cílem je rozmělnit návštěvnost, odlehčit dopravě
a umožnit komfortní návštěvnický zážitek.
Očekává se tak příznivější dopad na místní obyvatele
a přírodu. Oficiální spuštění nového systému bude zveřejněno
na webových stránkách, prostřednictvím sociálních sítí a informační kampaně. S případnými dotazy se můžete obracet na
email tourism@skalyadrspach.cz
Co se týče posledních týdnů tohoto roku, tak opatření se od
čtvrtka 3. 12. uvolnila a my naštěstí můžeme otevřít infocentrum. Přijďte se
k nám ohřát, rádi Vás
pohostíme
kávou,
čajem nebo svařákem. Pro ubytovatele máme nachystané
k vyzvednutí zimní
propagační materiály.
Touto cestou Vám přejeme krásné prožití vánočních svátků,
klid, pohodu, HLAVNĚ ZDRAVÍ a ten nejlepší vstup do nového roku 2021.
Za Technické služby Adršpach,
Kateřina Menšíková, Hanka Pášmová a Linda Krecbachová

POMÁHÁME OBĚTEM TRESTNÝCH ČINŮ
Stali jste se Vy nebo někdo z vašeho
okolí obětí trestného činu? Potřebujete
informace o vašich právech, o průběhu
trestního řízení či jen psychickou podporu? Od toho jsme tu my! Občanská poradna v Náchodě
je vám plně k dispozici. Najdete nás na adrese Weyrova 3,
přímo v rohu Masarykova náměstí.
Pro koho jsou naše služby určeny?
Občanská poradna je určena lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo jsou takovou situací ohroženi. Služba je určena těm, kteří
si nemohou z problémů pomoci sami například z důvodu vysokého
věku, zdravotních problémů, nedostatku financí, znalostí nebo dovedností apod. Poradenství je bezplatné a může se týkat oddlužení,
problémů v rodině, v zaměstnání, s bydlením, reklamací, sociálních
dávek a také trestných činů.
S jakými situacemi se při pomoci obětem trestných činů
nejčastěji setkáváme a s čím vám můžeme pomoci?
Spektrum situací je opravdu rozsáhlé. Dá se říci, že co případ, to
jedinečný problém. Oblasti, ve kterých poradenství poskytujeme, bychom mohli rozdělit do čtyř kategorií, a sice: vymáhání náhrady škody, pomoc obětem domácího násilí, trestní řízení a psychická podpora. Naše pomoc je komplexní. Zahrnuje jak poskytování právních

a jiných informací, tak i poskytnutí psychické podpory a případného doprovodu k dalším
institucím.
Vstup do Občanské poradny
v Náchodě
Jakou formou jsou služby
poskytovány?
Standardně formou osobní konzultace, po telefonu či e-mailu. V současné době jsme kvůli opatřením proti Covidu-19 zavedli také poradenství formou skypu (termín pro předchozí domluvě) a také prostřednictvím facebooku.
Občanské poradenské středisko o.p.s. je obecně prospěšnou
společností, což je jedna z forem nevládní soukromé neziskové organizace. Byla založena v roce 1999. Organizace má sídlo v Hradci
Králové a kontaktní místa v Náchodě, Jičíně a Kostelci nad Orlicí.
Více o nás najdete zde: http://www.ops.cz/
Rychlý kontakt pro pomoc obětem trestných činů: tel: +420 734 370 960,
e-mail: opnachod@ops.cz, FB: Občanská poradna Online
Provozní doba: Po 9:00 – 12:00 a 12:30 - 18:00 Út, ST 9:00 - 12:00 a 12:30
- 15:00, Čt 9:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00
Adresa: Občanská poradna Náchod, Weyrova 3, 547 01 Náchod

Školství
NA DRUHÉ VLNĚ ANEB ŠKOLA V DOBĚ CO/VIDÍ
Ještě před nedávnem si
nikdo z nás nedovedl
představit, co znamená
distanční, či on-line výuka.
Pokud by nám někdo
před rokem řekl, že nás
v nejbližší době čeká,
pomysleli bychom si, že
se zbláznil. Snad někdy,
v daleké budoucnosti…
Budoucnost se však stala reálnou současností, se
kterou jsme se téměř ze dne na den museli vypořádat
a poradit si s ní. Kantoři, děti i rodiče.
Svět, před kterým jsme chtěli naše děti ochránit a mysleli si,
že se nám to v srdci nádherné a čisté přírody podaří, vytáhl
své eso z rukávu a zahnal nás všechny do kouta. Život je
hra. Současnost je teď a tady a má cenu tu hru hrát. Možná
si díky ní uvědomíme, proč ji vlastně hrajeme a kam míříme.
Pokud je cesta cíl, jakou hru vlastně chceme hrát?
Víc než kdy jindy, je nám jasné, že učit neznamená zahltit
děti nepotřebnými znalostmi, ale připravit je na situace, se

Kuba
Vrátil by ses do školky?
Ne
Co tě ve škole baví nejvíc?
Nejraději píšu do písanky.
Vrátil si se po nucené pauze
do školy rád? Nebo bys raději zůstal doma
a učil se on-line?
Ve škole je to určitě lepší.
Co tě nejvíce bavilo při on-line výuce?
Nejvíc se mi líbilo čtení.
Když si se dozvěděl, že jdeš zpátky
do školy, na co si se těšil nejvíce?
Na kamarády a učení.
Olinka
Vrátila by ses do školky?
Ne
Co tě ve škole baví nejvíc?
Nejvíc mne bavilo, když nás
učili holky ze čtvrté a páté
třídy. A taky si ráda hraju se
svými nejlepšími kamarádkami a s petshopáky.
Vrátila si se po nucené pauze
do školy ráda? Nebo bys raději
zůstala doma a učila se on-line?
Jsem ráda ve škole.
Co tě nejvíce bavilo při on-line výuce?
Nejvíc jsem se těšila, že uvidím
kamarády alespoň přes internet, že
jsme si povídali a taky učení.
Když si se dozvěděla, že jdeš zpátky
do školy, na co si se těšila nejvíce?
Nejvíc jsem se těšila na angličtinu a na matiku.

kterými se v životě budou muset vypořádat, na spolupráci,
ale i kritické myšlení, na to umět vyjádřit svůj názor. Doba
se zrychluje, a tak to, co děláme nyní, bude za deset let
zastaralé. Co však času nepodlehne nikdy, je být dobrým
člověkem a vědomě myslet.
Díky vzájemné spolupráci se můžeme učit jeden od druhého.
Omezený čas výuky nás nutí vypouštět to méně důležité,
nová situace je zároveň výzvou, ze které může vzejít
i něco pozitivního. Školství by si to rozhodně zasloužilo. Obdiv
patří všem vám, kteří musíte zvládnout kromě existenčních
starostí i dohled na výukou svých ratolestí, což vyžaduje zajisté
i obrovskou dávku trpělivosti. Ta nesmí chybět ani nám
kantorům během on-line spojení, při kterém tu vypadne obraz
či zvuk, když si někdo z dětí vypne ať už úmyslně či neúmyslně
mikrofon, odejde na toaletu, nemá úkol, připravené pomůcky
nebo naopak komunikuje v nezvyklou dobu o záležitostech,
které se výuky netýkají. Objevujeme nové možnosti výuky,
technicky se zdokonalujeme. Avšak ze všeho nejvíc myslíme
na to, až nám tato zvláštní doba umožní být opět spolu, tváří
v tvář dětským očím.
za kolektiv ZŠ Adršpach Daniela Mikešová

František
Vrátil by ses do školky?
Ne
Co tě ve škole baví nejvíc?
Mně se nejvíce líbí matematika,
angličtina a taky celoroční
hra Strašidelný hrad.
Vrátil si se po nucené pauze do školy rád?
Nebo bys raději zůstal doma a učil se on-line?
Jo, škola je rozhodně lepší.
Co tě nejvíce bavilo při on-line výuce?
Jak jsme četli a jak jsme počítali.
Když si se dozvěděl, že jdeš zpátky
do školy, na co si se těšil nejvíce?
Že uvidím kamarády, který jsem dlouho
neviděl a moc jsem se na ně těšil.

Evelýnka
Vrátila by ses do školky?
Ne
Co tě ve škole baví nejvíc?
Když se učíme.
Vrátila si se po nucené
pauze do školy ráda? Nebo bys raději
zůstala doma a učila se on-line?
Jsem ráda ve škole.
Co tě nejvíce bavilo při on-line výuce?
Když jsme cvičili písmenka.
Když si se dozvěděla, že jdeš zpátky
do školy, na co si se těšila nejvíce?
Že zase uvidím kamarády a budeme si hrát.

Deniska
Vrátila by ses do školky?
Ne, chci být ve škole. Těším,
že se naučím číst a mám
tu nejlepší kamarádky.
Co tě ve škole baví nejvíc?
Když si hraju s pethsopáky
a taky ráda hraju únikové hry.
Vrátila si se po nucené pauze do
školy ráda? Nebo bys raději zůstala
doma a učila se on-line?
Jsem ráda zpátky ve škole.
Co tě nejvíce bavilo při on-line výuce?
Moc se mi líbilo, že jsem mohla ostatním
ukázat Beníka – to je náš pes.
Když si se dozvěděla, že jdeš zpátky
do školy, na co si se těšila nejvíce?
Na společné učení. A taky že společně budeme
chodit ven a prostě, že budeme všichni pohromadě.
Viktorka
Vrátila by ses do školky?
Neee
Co tě ve škole baví nejvíc?
Matematika a angličtina
Vrátila si se po nucené
pauze do školy ráda? Nebo bys raději
zůstala doma a učila se on-line?
Jsem radši ve škole.
Co tě nejvíce bavilo při on-line výuce?
Nejvíc mne bavila matematika.
Když si se dozvěděla, že jdeš zpátky
do školy, na co si se těšila nejvíce?
Na děti.

Školství
Marek
Co tě ve škole baví nejvíc?
Baví mě matika a čeština.
Vrátil si se po nucené pauze
do školy rád? Nebo bys raději
zůstal doma a učil se on-line?
Ve škole je to lepší.
Co tě nejvíce bavilo při on-line výuce?
Matika, když jsme stříhali a skládali.
Když si se dozvěděl, že jdeš zpátky do
školy, na co si se těšil nejvíce?
Nejvíc jsem se těšil na kamarády. A že nebudu muset
čekat na jídlo, až se maminka vrátí z práce.

Pepa
Co tě ve škole baví nejvíc?
Matematika a angličtina.
Vrátil si se po nucené pauze do školy rád? Nebo
bys raději zůstal doma a učil se on-line?
Tak napůl.
Co tě nejvíce bavilo při on-line výuce?
Nejvíc mě bavila matematika, jak jsme půlili jablíčka.
A když jsme v angličtině pracovali na sešitě, doplňovali a psali.
Když si se dozvěděl, že jdeš zpátky do školy, na co si se těšil nejvíce?
Na Maxíka a na školu.

Roza
Co tě ve škole baví nejvíc?
Asi matika, čeština a tělocvik.
Vrátila si se po nucené pauze do školy ráda?
Nebo bys raději zůstala doma a učila se on-line?
Ve škole je to lepší, učení přes Skype je těžší.
Co tě nejvíce bavilo při on-line výuce?
Asi krájení jablíček, protože jsme je pak mohli sníst.
Když si se dozvěděla, že jdeš zpátky do
školy, na co si se těšila nejvíce?
Na paní učitelky.

Mia
Vrátila by ses do školky?
Ne
Co tě ve škole baví nejvíc?
Angličtina a ještě třídní
hra Strašidelný hrad.
Vrátila si se po nucené pauze do
školy ráda? Nebo bys raději zůstala
doma a učila se on-line?
Vrátila jsem se moc ráda do školy.
Co tě nejvíce bavilo při on-line výuce?
Počítání
Když si se dozvěděla, že jdeš zpátky
do školy, na co si se těšila nejvíce?
Těšila jsem se na učení a povídání.
Max
Vrátil by ses do školky?
Asi ne.
Co tě ve škole baví nejvíc?
Nejvíc učení a nejvíc matematika.
Vrátil si se po nucené
pauze do školy rád? Nebo bys raději
zůstal doma a učil se on-line?
Jsem radši ve škole.
Co tě nejvíce bavilo při on-line výuce?
Nejvíc se mi líbila matematika, stavba z kostek.
Když si se dozvěděl, že jdeš zpátky
do školy, na co si se těšil nejvíce?
Až uvidím své přátelé.

ANKETA

1. ROČNÍK

anketu zpracovala Karolína Gottsteinová

Ráša
Co tě ve škole baví nejvíc?
Výtvarka a angličtina.
Vrátila si se po nucené pauze do školy ráda?
Nebo bys raději zůstala doma a učila se on-line?
Jsem ráda, že jsem ve škole.
Co tě nejvíce bavilo při on-line výuce?
Zpívat písničky při angličtině.
Když si se dozvěděla, že jdeš zpátky do
školy, na co si se těšila nejvíce?
Na kamarády.
Adinka
Co tě ve škole baví nejvíc?
Matika, výtvarka a pracovní činnosti.
Vrátila si se po nucené pauze do školy ráda?
Nebo bys raději zůstala doma a učila se on-line?
Jsem ráda ve škole.
Co tě nejvíce bavilo při on-line výuce?
Stříhání čtverečků.
Když si se dozvěděla, že jdeš zpátky do
školy, na co si se těšila nejvíce?
Na kamarády.
Pavlínka
Co tě ve škole baví nejvíc?
Matika a tělocvik.
Vrátila si se po nucené pauze do školy ráda? Nebo
bys raději zůstala doma a učila se on-line?
Já jsem chtěla do školy.
Co tě nejvíce bavilo při on-line výuce?
Krokování.
Když si se dozvěděla, že jdeš zpátky do
školy, na co si se těšila nejvíce?
Na matiku.
Pavlínka
Co tě ve škole baví nejvíc?
Matika a čeština.
Vrátila si se po nucené pauze do školy ráda? Nebo
bys raději zůstala doma a učila se on-line?
Rozhodně do školy.
Co tě nejvíce bavilo při on-line výuce?
Jak jsme půlili jablíčko.
Když si se dozvěděla, že jdeš zpátky do
školy, na co si se těšila nejvíce?
Na kamarády.

ANKETA

2.ROČNÍK

anketu zpracovala Kristýna Martinovská

Školství
Ema
Těšíš se do školy?
Ano
Proč se těšíš?
Těším se na kamarády. Konečně
tam budeme všichni společně.
Jaká pro tebe byla výuka online?
Podle připojení. Někdy těžká,
protože se mi sekala obrazovka.
Jaký je tvůj nejoblíbenější
předmět?
Pracovní činnosti.
Jaký je tvůj nejlepší kamarád?
Emilka.
Adam
Těšíš se do školy?
Jo.
Proč se těšíš?
Těším se na kamarády a na diktáty.
Jak se ti doma učilo?
Dobře. Všechno bylo fajn.
Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět?
Čeština.
Jaký je tvůj nejlepší kamarád?
Matouš.

Ráďa
Těšíš se do školy?
Jo.
Proč se těšíš?
Na kámoše.
Jak se ti doma učilo?
Nic moc. Radši bych se učil ve škole.
Jaký je tvůj nejoblíbenější
předmět?
Matika.
Jaký je tvůj nejlepší kamarád?
Nevím.

Matouš
Těšíš se do školy?
Ne
Proč ne?
Doma byl větší klid.
Jak se ti doma učilo?
Fajn. Bavilo mě to.
Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět?
Čeština.
Jaký je tvůj nejlepší kamarád?
Adam a Ráďa.

ANKETA 3. ROČNÍK

anketu zpracovala Kateřina Zatloukalová

Matěj V.
Těšíš se do školy?
Ano.
Proč se těšíš?
Škola mně už chybí a těším
se na kamarády.
Jak se ti doma učilo?
Štvalo mně, jak se mně někdy
odpojil internet a najednou jsem
nevěděl, kde jsme. Vadily
mně takové běžné věci, co
můžou naštvat člověka.
Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět?
Všechny předměty s vámi. Takže čeština a pracovní činnosti.
Jaký je tvůj nejlepší kamarád?
Vašek, Ráďa a Matěj T..

Vašek
Těšíš se do školy?
Ano.
Proč se těšíš?
Těším se na kamarády a taky na to,
že nebudu muset řešit zasekávající
se skype a odpojování.
Jak se ti doma učilo?
Být doma mně nevadilo, ale často mně
nefungoval skype a to bylo špatné.
Jaký je tvůj nejoblíbenější
předmět?
Matika, Angličina.
Jaký je tvůj nejlepší kamarád?
Matěj V.
Emily
Těšíš se do školy?
Ano.
Proč se těšíš?
Hlavně na kamarády. Přes skype mně
to nebavilo, protože se často sekal.
Jak se ti doma učilo?
Někdy dobře, někdy špatně.
Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět?
Čeština.
Jaký je tvůj nejlepší kamarád?
Adam.

Matěj T.
Těšíš se do školy?
Ano, ale nejraději bych
tam šel bez roušky.
Proč se těšíš?
Těším se na kamarády a na učení.
Jak se ti doma učilo?
Bylo to náročné.
Jaký je tvůj nejoblíbenější
předmět?
Výtvarná výchova.
Jaký je tvůj nejlepší kamarád?
Matěj V, Vašík, Adam.

Školství
CO/VIDÍ ŽÁCI – 4. A 5. TŘÍDA
Lucka
Do školy se těším, protože nám to paní učitelka bude moct
lépe vysvětlit, a protože tam uvidím kamarády. Online
výuka mě docela baví, ale je to těžší, než když se vidíme a
paní učitelka nám to může vysvětlit. Když jsme ve škole, tak
všichni stíháme. Myslím si, že když je tahle online výuka, že to
všichni asi stíhat nemusí. Ale palec nahoru paním učitelkám,
které nám to dokáží vysvětlit i přes online výuku.!!
Bára
Ve škole se mi líbí výuka víc než doma. Přes on-line
výuku mi učení moc nejde. Do školy se velice těším.
Kačka
Online výuka se mi moc líbí a moc se
těším, až se uvidíme ve škole.
Emča
Těším se do školy na kamarády, paní
učitelky, ale netěším se na roušky.
Lea
Oline výuka byla super a moc se těším do školy :-) :-) :-).
Alan
Mně se online výuka moc líbila. Ve škole je to možná o
trošku více nudné, ale víc se toho naučíme. Takže online
výuka super, ale do školy se taktéž hodně těším :-) :-).
Fanda
Online výuka mě nebavila, ale měl jsem víc volného
času. Do školy se těším na kamarády, a i na učitelky.

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Začátkem nového školního roku jsme v naší mateřské škole
uvítali spoustu nových malých dětiček. I přes plno slziček se
všechny rychle adaptovaly a školku si zamilovaly.
Během září jsme stihli pár lekcí plavání, výlet do skal, kde
i ti nejmenší hravě zvládli dojít z Horního Adršpachu až na
vlakové nádraží u skal. Jsou to prostě naši malí bojovníci a velcí
šikulové. Poté však začala protiepidemická opatření a my tak
museli zrušit veškeré akce pro děti i rodiče.
I přes nepřízeň této doby, jsme se snažili, aby si to tu s námi
děti užily, a veškeré aktivity jsme směřovali do budovy
mateřské školy nebo do jejího nejbližšího okolí. Slavili jsme
s dětmi narozeniny, kde si vždy s dopomocí učitelek upekly
skvělé dorty a poté si na nich pochutnaly.
Využili jsme podzimních povětrnostních podmínek a vydali se

pouštět draky. Užili jsme si při tom spoustu legrace, protože
jeden z draků nám přistál na střeše domu.
Nechyběly ani zvyky a tradice svatého Martina, kde jsme
například pekli svatomartinské podkovičky, zpívali písně, učili
se básničky a hráli divadlo.
Probrali jsme i spoustu témat týkajících se podzimu, lesa skřítků a zvířátek.
A nyní se všichni těšíme na Mikuláše a Anděla, kteří nás navštíví
již tento týden v pátek. Čertíka možná necháme v pekle,
neboť pro něho žádného zlobivce nemáme.
Za celou MŠ Vám přejeme krásné prožití svátků vánočních
s Vašimi nejbližšími, pevné zdraví a do Nového roku všichni
vykročte pravou nohou.
Lea Vavřenová

Pozvánky
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Oslava zimního slunovratu
v Teplických skalách

v ned{li 20. 12. 2020

WHÝXWO¿ǄOSYXOIǄ

/BCÓEOFNF7ÈNLÈWV čBKčJIPSLPVčPLPMÈEV
,UPNVTJNĜäFUFEÈULPVTFLEPSUVOFCPKJOPV
MBTLPNJOV1PLMÈCPTJUTQīÓKFNOPVPCTMVIPV
čJWZVäÓUOBÝJLOJIPWOVBXJmQīJQPKFOÓ
Program: Procházka po energeticky nejsiln{jších místech Teplických skal v jednom z vejvýznamn{jších dní v roce posíleným konjunkcí Jupiteru se Saturnem. Sraz u vchodu do skal v 8:30, návrat
okolo 12. a pǏípadn{ rozlouUení, protože to je jen první Uást. Dále pȶjdeme VlUí roklí do Adršpachu,
kam dojdeme okolo 15. hodiny. Vycházka bude dopln{na netradiUním výkladem o významu skalních
m{st a cestou si zahrajeme na ʪétny (Robert), zvonky a jiné nástroje. Vstupné dobrovolné.
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S sebou: Pohodlné, teplé obleUení, horký nápoj a n{co na zub.
Nekoná se za vytrvalého dešt{.
SrdeUn{ zve Petr Kohl a Robert Furbacher
petr.kohl@tiscali.cz 724 003 490



www.magickyadrspach.cz
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Pomalu nám končí rok 2020.
Byl to rok, který nebyl jednoduchý pro nikoho z nás.
K 30. 11. byla jednotka vyslána k 31 výjezdů a to např. požáry,
technická pomoc, dopravní nehody a záchrana života pomocí AED.
Tento rok jsme se bohužel nemohli setkat při každoročních akcí,
jako pálení čarodějnic, dětský den, ale stihli jsme
se pobavit a zatancovat na Tradičním Hasičském plese
a při poslední akci jsme slyšeli smích z Dětského karnevalu.
Letos jsme měli pořádat Letní Dětský tábor „Soptík“,
ale ten jsme museli též kvůli pandemii zrušit.
Pevně věříme, že se situace v Novém roce zlepší
a my se opět setkáme na Tradičním Hasičském
plese, na Dětském karnevalu, pálení čarodějnic atd.
A co bude v roce 2021 nejdůležitější, že
JSDH Adršpach oslaví 140 let od založení.

Přejeme vám hodně krásných chvil prožitých v příjemné atmosféře Vánoc.
V novém roce hodně radostných dnů a hlavně pevné zdraví.
JSDH ADRŠPACH
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