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Informace z radnice

VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
O termínu svozu velkoobjemového odpadu budeme informovat na
kabelové televizi, obecních stránkách, vývěskách a hlášení rozhlasu.
Dále prosíme majitele nemovitostí, aby každý měl popelnici na směsný odpad!
Velké popelnice na směsný odpad se budou k 1. 1. 2022 odstraňovat! Děkujeme.

provede ve vaší obci mobilní
SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
Dne:
Stanoviště:

u
u
u
u

2. listopadu 2021

bývalých kasáren
zastávky ČSAD
bývalé základní školy
bývalého obecního úřadu

Vybírané nebezpečné odpady:

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

Další odpady, které od Vás odebereme:

• oleje a tuky
• pneumatiky (osobní)
• barvy, lepidla, pryskyřice
• monočlánky
• rozpouštědla
• elektropřístroje - radia, vysavače, pračky, sporáky, atd.
• kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie
• ledničky, mrazničky
• detergenty, odmašťovací prostředky
• televizory
• staré léky
• zářivky, výbojky
• pesticidy
• akumulátory (i plné)
Nově se při svozu NO budou od občanů vybírat i pneumatiky z osobních aut!

Pro občany zdarma.

Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje,
monočlánky a zářivky budou odebírány ne jako odpad, ale na zpětný odběr.
Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti.
JINÉ ODPADY NEŽ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME!
ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU!
VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU!
ODLOŽENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU
PONECHÁNY NA MÍSTĚ!

Přineste nám svůj odpad! Chraňte naše životní prostředí!
Tel.: 493 646 150

mob.: 606 632 232

Informace z radnice
PŘEPIS SMLUV NA KABELOVOU TELEVIZI V ADRŠPACHU
Vážení uživatelé kabelové televize a internetu v Adršpachu,
společnost KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., která se na základě výběrového řízení stane provozovatelem televizní kabelové sítě v Adršpachu, Vás informuje, že přepis smluv
s uživateli služeb kabelové televize se uskuteční ve
dnech:

25. – 26. 10. 2021

v zasedací místnosti Obecního úřadu v časech

10:00 – 13:00 a 14:00 – 18:00 hod.
Prosím, s sebou si vezměte: občanský průkaz a ústřižek SIPO
(pokud budete mít zájem platit touto formou).

podporovat tento formát, k dispozici máme set-top boxy,
které bude možno zakoupit jednorázově za 690 Kč, popř. za
měsíční pronájem 29 Kč. Pro případnou pomoc s přeladěním
Vám budou k dispozici zdarma naši kolegové přímo na místě;
c) bude zprovozněn v síti TKR INTERNET, a to s rychlostí 300
Mbit/s, ale i 650 Mbit/s. Modem s integrovaným wi-fi routerem
Vám bude po celou dobu využívání služeb zapůjčen s vratnou
kaucí 1.000 Kč, instalace bude bez aktivačních poplatků;
d) v nabídce máme i službu „sledovaniTV“, která Vám přinese možnost sledovat oblíbený pořad kdekoli, i zpětně po
dobu 7 dní a bez reklam.
Těšíme se na setkání s Vámi.
KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o.
Lucie Bucharová, výkonná ředitelka

Podrobný rozpis naleznete v následující tabulce:
Datum
25. října
26. října

Ulice
PSČ 549 52 Horní Adršpach
PSČ 549 57 Dolní Adršpach

PROSÍME OBČANY O STRPENÍ
OHLEDNĚ KABELOVÉ TELEVIZE

V průběhu měsíce října dojde:
a) k rozšíření programové nabídky vč. volných zahraničních
programů – platná programová nabídka Vám bude roznesena
do schránek počátkem října;
b) ke změně formátu televizního vysílání – přechod z formátu DVB-T do formátu DVB-C. Pokud Vaše televize nebudou

Smlouva bude od 1. 1. 2022 uzavřena s firmou Kabelová
televize CZ s.r.o. a cena ve výši 180 Kč na měsíc včetně
DPH se bude platit Kabelové televizi s.r.o. Od listopadu
budou veškeré opravy dokončeny a televize by měla jít bez
problému.
Děkujeme za pochopení

inzerce

POZVÁNKA NA ZÁJEZD
SENIORŮ - OÚ ADRŠPACH
Kdy: dne 30. září 2021 (čtvrtek)

Zámek - Rychnov n. Kněžnou+Muzeum hraček
Celkem vstupné = 140 Kč
Odjezdy autobusu:
Křižovatka Zdoňov
Parkoviště u skal
Základní škola
Horní Adršpach

7:40
7:45
7:50
8:00

Přihlášky na úřadě tel.: 491 583 038,
p. Balínová tel.: 777 206 642

HLEDÁME NOVÉ KOLEGY NEBO KOLEGYNĚ
na pozici kuchař/ kuchařka

pro hotely Orlík v Teplicích nad Metují, Javor Adršpach
a Zámeček Janovičky. Hledáme kolegy zapálené pro gastronomii,
které baví vařit a nejenom ohřívat nebo smažit.
Co budete v této pozici zejména dělat?
• Předpokládáme, že Vás stejně jako nás, baví gastronomie
• Vařit z co nejlepších surovin a nejenom ohřívat nebo smažit
Těšíme se na Vás na této pozici jestliže:
• Máte zkušenosti z obdobné pozice
• Schopnost týmové spolupráce
• Chcete stabilní a dobře placenou práci na celý rok!!!
Výhodou je navíc, pokud:
• zahraniční zkušenost, která však není podmínkou
• chcete se dále vzdělávat a své znalosti posouvat dále
Co pro vás máme my?
• nadstandardní platové ohodnocení, stabilitu příjmů
• celá výplata je výhradně oficiálně, případné přesčasy se platí
• příležitost být součástí velké vize rozvoje krásného regionu Broumovsko
• být součástí firmy, pro kterou je kvalita služby na prvním místě
• součástí širšího týmu lidí, kteří rozvíjejí společenský,
kulturní a ekonomický život regionu (www.aprb.cz)
• zaručený prostor pro uplatnění nápadů a zkušeností
• úvazek 1,0 (práce naplno)
• podporu vašeho dalšího vzdělávání
(platí pro ty, kteří u nás zakotví dlouhodoběji)
• režijní stravování
• možnost personálního ubytování zdarma (hotel Javor)
Pojďte s námi měnit kvalitu pohostinnosti na Broumovsku.
Kontakt: Luděk Dydňanský, šéfkuchař hotelové skupiny,
ludek.dydnansky@aprb.cz, +420 724 336 460

Poděkování
POMOC JIŽNÍ MORAVĚ

Jak všichni určitě víte, 24. 6. se jižní Moravou prohnalo tornádo
o rychlosti 300 km/h, tornádo mělo šířku 1,5 km a lidé během
necelých 2 minut přišli téměř o vše.
Je to neštěstí, které nenechá nikoho chladným a proto hned po
oslavě 140 let SDH, Adršpašští hasiči a místní/nemístní dobrovolníci dali dohromady partu, nářadí a nechyběla finanční či materiální pomoc od sponzorů.

Necelý týden pomáhali v Pánově,
kde pilnou prací
(od rána do večera) opravili 7 střech
a pomohli s likvidací škod.
Druhá parta odjížděla v červenci do
Mikulčic, kde od
čtvrtka do neděle
pomáhala se zednickými pracemi.
Třetí parta strávila
na Moravě svou dovolenou, týden práce pro lidi, kteří celou dobu
pomáhali a sháněli finanční či materiální pomoc, ač je tornádo
téměř nezasáhlo.
Obrovské děkuji patří všem zúčastněným místním/nemístním-Teplice n/m, Zdoňov, Libná, hasičům Adršpach, Obci Adršpach
za podporu a poskytnutí techniky či finanční pomoc, Technickým
službám za finanční pomoc, horolezcům a hlavně občanům postižených oblastí, kteří se celou dobu o pracanty starali.
Za zmínku patří, že výdělek z oslav 140 let od založení sboru věnovala obsluha na svačiny pro pracanty na cestu a jako finanční
dar do Pánova. SDH Adršpach zaslalo též finanční pomoc obci
Pánov.
Velice si vážíme pomoci všech sponzorů.
SDH Adršpach

PODĚKOVÁNÍ ZA FINANČNÍ A FYZICKOU POMOC PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ
NÁSLEDKŮ PŘÍRODNÍ KATASTROFY NA MORAVĚ
V červnu letošního roku byla postižena oblast okolo Hodonína
tornádem. SDH Adršpach a pan Jaroslav Tuček ihned zorganizovali akci na pomoc obyvatelům postižené oblasti. Obec Adršpach
věnovala na nákup materiálu 99.895 Kč (plachty a fólie na střechy), TS Adršpach zaplatily nákup střešních latí v hodnotě 34.000
Kč. JSDH Adršpach poskytla 21.500 Kč v hotovosti a množství
potřebného materiálu darovala rodina p. Jaroslava Tučka. Shromážděná pomoc byla naložena a odvezena na Moravu. K hasičům
se postupně přidali také občané Adršpachu, kteří se sami vydali
na Hodonínsko nabídnout řemeslnou znalost. První mise trvala
týden a druhá tři dny, třetí probíhá ještě v těchto dnech. (10. 9.
2021) Finanční pomoc se navýšila o sbírku z TS Adršpach-vynesla
8.950 Kč, byla dorovnána (členy JSDH) na 10.000 Kč a předána
přímo jedné z postižených rodin.
Jmenný seznam všech, kdo se na organizaci, na dopravě a hlavně osobní účasti při odstraňování následků přírodní katastrofy
na Moravě podíleli, by byl dlouhý, nerad bych na některá jména
zapomněl. Mnozí použili i jiné postupy a přispěli přímo na účty
postižených obcí a měst, pomohli alespoň trochu zmírnit následky této katastrofy. Je dobré vědět, že lidem není lhostejný osud
spoluobčanů, přestože nikoho z nich vlastně ani neznají. Potud
je svět ještě v pořádku. Doufám, že pomoc nás všech zmírnila

škodu některým postiženým a přeji Hodonínsku ať v těžké době
neztrácí naději…
Chtěl bych poděkovat každému, kdo se jakýmkoliv způsobem
podílel na získání prostředků pro obnovu Moravy.
Zdeněk Zatloukal

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla, bych touto cestou poděkovat
všem, kteří se zúčastnili pomoci v Hodoníně - Pánov na opravách střech po tornádu. Volal mě pan starosta a pan místostarosta Hodonína,
moc děkují, za tak skvělou partu, svědomitou práci a kladný
přístup. Kluci pracovali od brzkého rána a večer ještě dodělávali svoji práci s čelovkami.
Moc vám všem děkuji.
Dana Cahová, starostka

Poděkování
PODĚKOVÁNÍ ZA POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO A MATERIÁLNÍHO
PŘÍSPĚVKU NA OPRAVU STŘECH V PÁNOVĚ

Vážení přispěvatelé s dobrou duší,
rádi bychom Vám touto cestou moc poděkovali za poskytnutí příspěvku na pomoc tornádem zasažené oblasti v Pánově
u Hodonína. Myšlenka pomoci potřebným v Pánově se zrodila
prakticky ze dne na den. Během neděle a pondělního dopoledne se podařilo zajistit materiál a finance pro opravu střech
a přihlásilo se 16 dobrovolníků, kteří vyjeli v pondělí 28. 6.
2021 v poledne směr Pánov.
Během jediného dne se podařilo nashromáždit od dobrovolných přispívajících 173 000 Kč, za které byl nakoupen materiál
(2 100 m2 difúzní fólie, cca 1700 bm latí, spojovací materiál
a drobné stavební nářadí). Dále se darem podařilo zajistit cca
4 m3 střešních latí od Hajus stavby a konstrukce Horní Rokytnice nad Jizerou a spojovací materiál od firmy Hašpl a.s..
Za tyto prostředky se podařilo opravit a zajistit celkem
6 střech pro pokládku střešní krytiny. Práce byly zahájeny
ihned po příjezdu v pondělí - 28. 6. 2021 a probíhaly do čtvrtečního pozdního večera 1. 7. 2021. Dobrovolníci společně
s místními obyvateli a majiteli domů se snažili využít každou
minutu k práci tak, aby zajistili co nejvíce objektů a lidé se
mohli opět vrátit zpět „domů“. Materiál, který nebyl použit
k opravě zmíněných střech, byl odevzdán do centrálního skladu krizového centra MND.
Jménem všech zúčastněných bychom rádi poděkovali za podporu této „rychlé pomocné akce“ těm, kteří přispěli: Obci Adršpach, TS Adršpach, Hasiči Adršpach, Hašpl a.s. – pan Langr,
Luboš Brož, Marek Gloser, Jiří Gloser, Iveta Kohlschutterová,
Josef Cerman, Jiří Nešpor, Jan Čtvrtečka – místostarosta Náchoda, Ondřej Krecbach, fa Ramax, fa Střechy Procházka (kluci z Vysočiny), Stanislav Hynek, všem svačinářkám, manželkám
a družkám.
Pro ilustraci přikládáme několik fotek odvedené práce.
DĚKUJEME!!!

SDH Adršpach
OSLAVA 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

1. dubna 1881 byl založen sbor dobrovolných hasičů
v Adršpachu. 140 let jsme ve vší parádě oslavili 26. 6. 2021.
Tento slunečný den byl zahájen ve 13:30 slavnostním nástupem,
moderátorka přivítala hosty, kteří řekli pár slov a program
začal. Mladí hasiči předvedli útok, který pilně trénovali, byla
předvedena ukázka historické stříkačky s koňským spřežením,
mohli jsme se projet kočárem a nechyběl bohatý program pro
děti.
U pódia se jim hodinu věnovala děvčata z Paci, paci….,
nechyběly skákací hrady, kolotoč, stánek s něčím na zub. Skalní
záchranná služba děti svezla lanovkou a samozřejmě nechyběla
Party pěna.
Na pódiu se o zábavu postaral Václav Faltus, zazpívala
nám Kamila Nývltová, Michal Tučný revival, Bubble Band.
Prohlédnout jsme si mohli výstavu historické a současné
hasičské techniky a v hale byla vystavená historická sbírka.
Děkujeme Obci Adršpach, Technickým službám Adršpach
a všem sponzorům, děkujeme Václavu Bicanovi, který se
s rodinou Nevoránkovou postaral o občerstvení, Farmě Tuček
za výborný guláš z polní kuchyně, panu Martinu Tothovi za
kýtu a domácí klobásy a panu Petru Nývltovi za projížďku
kočárem.
Poděkování patří všem zúčastněným sborům se svou technikou,
samozřejmě členům SDH Adršpach a fotografce Ritě Tučkové.
Na tuto akci byl pozván stánek Ankety Dobrovolný hasič roku,
v které jsme se umístili na 4. a 2. místě v kategorii jednotky.
Letos jsme se přihlásili v kategorii sbor s touto oslavou
a dostali jsme se do finále, proto budeme rádi za každý váš
hlas, hlasovat se může 20. 10. 2021.
Velice si vážíme každého vašeho hlasu!
SDH Adršpach

SDH Adršpach
PODPOŘME NAŠE HASIČE V ANKETĚ DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU

SDH Adršpach je ve finále !!!
Oslava 140 let se dostala do finále ADHR , podpořte sbor
svým hlasem.
Hlasování je možné dvěma způsoby, přičemž každý může použít oba
způsoby hlasování.
1) Prostřednictvím hlasovacího formuláře na www.adhr.cz/hlasovani-sbory.


Jeden hlasující uděluje jeden hlas v každé z 5 oblastí v kategorii jednotek sborů
dobrovolných hasičů i v kategorii sbory dobrovolných hasičů.



Pro řádné hlasování je nutné vyplnit všechna povinná pole a kliknout na tlačítko
ODESLAT. V případě, že hlasování proběhlo řádně, obdrží hlasující potvrzovací
zprávu na uvedenou emailovou adresu.

2) Prostřednictvím SMS zaslané na telefonní číslo 900 77 06


Jedna SMS může obsahovat pouze jeden hlas, a to buď hlas pro konkrétní sbor,
nebo hlas pro konkrétní jednotku.



Jedno tel. číslo může poslat maximálně jeden hlas pro sbor v jedné oblasti a
maximálně jeden hlas pro jednotku v jedné oblasti. Celkem lze tedy poslat
z jednoho tel. čísla max. 10 SMS = (1 hlas pro sbor + 1 hlas pro jednotku) x 5
oblastí.



Klíčové slovo soutěže – HASICI



Za klíčové slovo pak uvede mezeru a příslušný kód jednotky či sboru viz tabulka
kódů.



Tvar SMS – HASICI SVC1

Můžete použít oba způsoby.

Každého vašeho hlasu si velice vážíme!!!

Skály

NAVÁZALI JSME SPOLUPRÁCI S VÝTVARNÝM OBOREM
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V POLICI NAD METUJÍ

Mravenec na kameni

Máme radost, že jedním z témat pro výtvarnou tvorbu dětí v ZUŠ Police nad Metují budou Adršpašské skály. Pod vedením
pedagogů Jaroslava Soumara, Petry Nádaždyové a Vladimíra Berana budou žáci navštěvovat skalní město, poznávat jeho atmosféru,
hledat inspiraci a rozšiřovat svou představivost. My se budeme těšit na jejich tvorbu, ať už obrazovou nebo animační. Jejich práce
pak budeme postupně zveřejňovat prostřednictvím našich webových stránek www.adrspasskeskaly.cz a sociálních sítí a na závěr
školního roku bychom rádi uspořádali výstavu.
Kateřina Menšíková
Technické služby Adršpach, s.r.o.

HUDEBNÍ VEČER U INDIÁNA
V sobotu 21. srpna se uskutečnil 2. ročník Hudebního večera u Indiána. Příjemnou atmosféru navodily kapely Lanugo, 4.Tune
a Loopy Flute. K dispozici byl letos i bar s občerstvením. Akce byla financována ze zdrojů vystupujících hudebníků a obec
Adršpach přispěla poskytnutím prostoru, energie a zázemí. Dobrovolné vstupné posloužilo pro částečné uhrazení pronájmu
pódia a stánků s občerstvením. Počasí přálo, kromě návštěvníku skalního města, kteří vítali hudební zpestření, dorazili místní
i přespolní příznivci živé hudby. Děkujeme obci Adršpach a TS Adršpach s.r.o. za podporu a všem zúčastněným za milý večer. :)
Linda Krecbachová, TIC Adršpašské skály

Skály

OBNOVA STUDÁNKY
„LESY PRO ŽIVOT“

POD KŘÍŽOVÝM VRCHEM

V rámci programu „LESY PRO ŽIVOT“ vznikla akce na obnovu tři sta
studánek a pramenů za 365 dní. Adršpach se do akce také zapojil a ve
spolupráci s Lesy České republiky byla obnovena studánka v lokalitě
Křížový vrch směrem na Zdoňov. Nejprve muselo být vyrobeno
dřevěné posezení, zastřešení studánky a další dřevěné komponenty.
Veškeré práce obstarali zaměstnanci Technických služeb Adršpach
s.r.o. U samotné studánky pak vyčistili a upravili odtok vody
a srovnali terén pod připraveným posezením. Vzniklo tak další
příjemné a klidné místo, kde můžete posvačit a odpočinout si.
Odpadkový koš sem však nepatří, a tak pamatujte „Co si do lesa
přinesu, to z něj také odnesu“.
Kateřina Menšíková
Technické služby Adršpach, s.r.o.

Nové posezení a zastřešení studánky

Mapa ke studánce

Úprava okolí studánky

Vzhled studánky před obnovou

TIP NA DÁREK Z INFOCENTRA
Když se na Broumovsku objeví
nová regionální tvorba, rádi ji zařadíme do portfolia produktů našeho infocentra. Tentokrát vám
blíže představíme knihu Pohádky
z broumovského dolíku a zpěvník Písničky z broumovského
dolíku s jejich autory.
Jako první vznikla dětská pohádková kniha zasazená do oblasti Broumovska. Čtrnáct pohádkových příběhů se váže k výrazným přírodním či historickým lokalitám tohoto
kraje. O tom, že kniha je úspěšná svědčí již 1 400 prodaných kusů.
Nedávno představila autorka pohádek Eva Kroupová a kolektiv také
zpěvník s názvem Písničky z broumovského dolíku. Písňový projekt
získával podobu přes rok a na realizaci se podílelo víc než 30 hudebníků. Výsledkem je profesionální zpracování obou částí. Nejedná se
pouze o album dětských písní s doprovodným malovaným zpěvníkem, součástí je také CD s QR kódem na stažení MP3 do pc, mobilu… V nahrávkách 10 písní je využito klasických nástrojů širokého
spektra obsazení (dechů, smyčců, perkusí, klávesových nástrojů). Pro
zvukovou barevnost i přiblížení jednotlivých nástrojů posluchačům.
Cílovou skupinou jsou děti ve věku 2-8 let, posláním radost z hudby.
Autorkou dětské sady „Z dolíku“ je Eva Kroupová - učitelka Gymnázia Broumov, která má dlouholeté praktické zkušenosti s hudební-

mi projekty na školách různého stupně (př. Zahrajme to spolu, Kočovné úči), koordinátorka studentského festivalu Gymplfest, divadelní
a muzikálové aktivity (Krysař na půdě, Limonádový Joe), režisérská
a scénáristická činnost (Déjà vu), projekty pro sociální menšiny (Lavutara gypsy), regionální žurnalistika (Kudrnatě žensky, Křížem/Krážem CZ/PL), vlastní spisovatelská činnost (Periferie něhy, Pohádky
z broumovského dolíku) a hudební tvorba (Písničky z broumovského
dolíku, CaféBaret: Le carrousel).
Ilustrátorkou dětských publikací „Z dolíku“ je Jitka Matěnová - výtvarnice zaměřující se na práci s akrylovými barvami, pastelem, nově
propojující techniku akvarelových barev a pastelek, hlavními tématy
dlouhodobě zůstává příroda, sci-fi a tvorba dětských hrdinů, pořádá
regionální výstavy, zapojila se do programu vzniku dětského hřiště,
připravuje firemní loga (Kytice z vesnice)
Aranžmá písní a hudební režii vytvořil Štěpán Přibyl - učitel hudby
na Základní umělecké škole Broumov, trumpetista, kapelník a aranžér. Hudební projekty a zkušenosti (př. 100 let jazzu na Náchodsku,
Večer plný nejen swingu), ředitel ZUŠ Broumov. Hudební spolupráce
s tělesy: AnnaBase, 4-Tune, Trio Braunensis, Police Symphony Orchestra, 6Nachodníku, Filharmonie Hradec Králové aj. Kapelníkem
od 13 let: Lážo Plážo Band, Jazz Generation, Prima.
Pokud chcete potěšit své nejmenší, zastavte se u nás pro pohádky a
písničky z broumovského dolíku, máme otevřeno denně od 8:00 do
17:30. Budeme se těšit!
Holky z íčka.

Školství

ADRŠPACH V ČESKÉM RÁJI

Povídky malých spisovatelek z loňského školního roku

ŠKOLA ADRŠPACH

Po předešlé domácí výuce je pro děti i učitele radost, že školní
rok začal poměrně klidně a bez větších opatření. Páťáci úspěšně
zabodovali s přijímačkami na gympl a posílili tak předvoj v Broumově
na gymnáziu, ostatní zahájili další etapu svého života v Teplicích,
Radvanicích a Trutnově. Nově vytvořený kolektiv třídy třetího
a pátého ročníku v naší škole začal letošní školní rok adaptačním
kurzem v Olšině v Českém ráji.
Hned po první lekci plavání v Trutnovském krytém bazénu nasedly
děti s paní učitelkou do linkového autobusu směr vlakové nádraží ve
Dvoře Králové a hurá na výlet. Čekaly nás krásné výlety, společné
hry, dokonce i ideální počasí. Přiznejme, že ne každému se chtělo
stále šlapat a tak jsme si neplánovaně výlet zpestřili i dobrodružnou
jízdou na koloběžkách z Dolánek do Malé Skály a plavbou na raftech
zpět. Se skvělým týmem z řad rodičů byla nejen zábava, ale také
všem moc chutnalo. Ačkoliv někteří pro jistotu, aby vše poslední
den stihli včas, balili již od druhého dne pobytu, zvládly všechny děti
pobyt na jedničku a hlavně jsme se mohli navzájem lépe poznat.
Daniela Mikešová

Dneska jdu do školy. Svítí krásně sluníčko.
Po škole jdeme na kolo na Křižák. Přijdu
domů a mamka se mě ptá: ,,Jak bylo ve
škole?“ Jako vždycky jí řeknu: ,,Dobrý.“
Ptám se taťky: ,,Kdy pojedeme na to
kolo?“ ,,Za chvilku,“ říká táta. Tak jsme
jeli. Bylo to super!
Je další den a jdu zase do školy. Ve škole
jsme měli češtinu. Dneska mě bavila. Po
češtině jedeme do divadla. Seděla jsem
za nějakým velikým pánem a skoro nic
jsem neviděla. Pochopila jsem, že je to
o pirátech, kteří plují na lodi a je bouřka.
Z ničeho nic jsme byli na lodi také, pátá, čtvrtá i třetí třída.
Zaútočili na nás piráti. Museli jsme skočit do vody. Ještě, že
všichni umí plavat. Najednou říká Kačka: ,,Hele, tamhle je
ostrov!“ Dopluli jsme tam a zjistili, že je tam vesnice. Žili tam
moc hodní lidé a ubytovali nás. Odpoledne jsme šli na průzkum.
Když jsme se vrátili, vypravovali jsme ostatním, co tam bylo.
Ubytovali jsme se a paní domu nám řekla, jak se vrátíme domů
a do školy.
Je druhý den a svítí krásně slunce. Začali jsme stavět loď. Pomohli
nám i lidé z vesnice. Je večer a máme skoro hotovo. Konečně
je dokončená! Za hodinu vyrazíme. Loučíme se s lidmi z vesnice
i s paní domácí. Vyplouváme. Už vidíme Adršpach! Dopluli jsme
až na Písák a naši loď tam schovali. Jdeme do školy. Ve škole
na nás čekají prvňáci a druháci. Je půl druhé a tak jdeme domů.
Všechno jsem vyprávěla mamince a tatínkovi.
Je pátek, poslední den školy a my všichni, celá škola, jdeme do
skal lézt. Jdeme na Křižák. Cestou vidíme maminku, tatínka
a babičku. Babička zalévá květiny, tatínek shybuje a maminka se
opaluje. Zastavíme se tam a maminka nám dá sušenky a džus.
Ve skalách jdeme na tvrz, kde si každý vyleze alespoň dvě cesty.
Potom se vracíme do školy a máme naposledy češtinu. Pak
jdeme všichni domů. To je konec příběhu. Doufám, že se vám
to líbilo. Hezký den a ahoj!
Ema Jánská

Školství

ZA SKÁLAMI JSOU KONĚ
Jednou ráno se Nikky probudila a řekla si, že poví tátovi, že se
chce přestěhovat do Adršpachu. Prý to tam je krásné. Povídá
se, že tam chodí nádherný, obrovitý kůň. Je celý bílý a nikdy ho
nikdo neviděl. Jenom můj děda, který bydlí v Adršpachu, ten
ho viděl. Říkal mi, že je opravdu obrovský.
Nikky se rozhodla, že to jde tatínkovi říct. ,,Co mu ale povím?“
ptala se sama sebe. ,,Už vím!!!“ Šla za tátou: ,,Tati!“ ,,Ano,
Nikky?“ ,,Mám pro tebe návrh.“ ,,Ano, poslouchám.“,,Víš,
jak bydlí děda?“ ,,Ano, v Adršpachu. A co má být?“ ,,No, já
jsem na internetu našla chalupu, která je opravdu nádherná.
Můžeme se přestěhovat do Ádru, prosím, prosím?“ ,,No, ještě
to musím s maminkou vymyslet.“
,,Tak už jsem to vymyslel. Přestěhujeme se.“ Nikky šla do
pokoje a přemýšlela, zda pojedou za dědou. V tom tatínek
zavolal: ,,Nikky, pojď dolů, je oběd.“ ,,Ano, už jdu,“ řekla
Nikky, ,,a co je k obědu?“ ,,Řízek s bramborovou kaší.“ ,,Aha.
A už ses rozhodl, jak to uděláme, tati?“ ,,No, já bych chtěl
jet do Ádru, ale maminka o tom ještě neví. Až přijde z práce,
tak jí to řeknu.“ ,,Dobře. Mám se jít už převléct, tati?“ ,,Ano,
můžeš.“ ,,Dobře.“ Za chvíli Nikky slyšela cinkání klíčů a věděla,
že přišla maminka. Seběhla dolů. ,,Ahoj, mami,“ řekla Nikky.
,,Ahoj, Nikky,“ řekla maminka. ,,Co potřebuješ?“ ,,Pojedeme
za dědou do Ádru, prosím, prosím?“ ,,Ano, mohli bychom si
udělat výlet.“ ,,Jó!!“ řekla Nikky a běžela do pokoje. Maminka
otevřela dveře: ,,Nikky.“ ,,Ano, mami?“ ,,Běž už spinkat,“ řekla
maminka. ,,Ano, mami,“ odpověděla Nikky, než maminka
zavřela dveře.
,,Dobré ráno, Nikčo,“ povídá maminka. ,,Dobré ráno. Co se
děje?“ ptá se Nikky. ,,Jedeme karavanem k dědečkovi.“ ,,Jó!!!“
Nikky vyskočila a oblékla se rychleji, než jí maminka řekla:
,,Nikky, zpomal přeci!“ ,,Dobře,“ odpověděla Nikky. Maminka
dodala: ,,Jedeme za pět minut.“ ,,Dobře.“
Za pět minut: ,,Už jedeme, jupí! Za chvilku budeme v Ádru.
Už jsme tu!“ ,,Ahoj, dědo,“ vykřikla Nikky, běžela k dědovi
a objala ho. ,,Tak kde je ten můj koník?“ ,,Pojďte za mnou.“
Šli jsme k ohradě. Viděla jsem čistě bílou, vysokou kobylku.
,,Dědo, to je ten bájný kůň?“ ,,Ano, to je on, ta legenda.“ ,,Ó,
můj bože! A on je můj?“ ,,Ano, odchytil jsem ho pro tebe.“
Leontinka Krecbachová

Příspěvky veřejnosti
Milí spoluobčané,
dovolte mi podělit se s vámi
o bolest a beznaděj, kterou
prožíváme v posledních dnech.
Dne 30. 8. 2021 byl v „centru naší
obce“ zastřelen náš dlouholetý
čtyřnohý pejsek Denny. Denny
byl součástí našeho života téměř
11 let a jistě by zde s námi žil spokojeně ještě pár let nebýt
bezcitnosti a krutosti osoby, která mu úmyslně vzala život.
Budu bez jakéhokoliv ostychu nazývat onu osobu katem, který
ho popravil jedinou dobře mířenou střelou. Myšlenka na to,
jaké trápení Denny před smrtí zažil, mne bude pronásledovat
navždy. Tím vyjadřuji rovněž neskutečnou bolest, kterou
cítíme, přišli jsme o člena rodiny.
Jak jsem již uvedla, tento krutý čin se udál v centru naší obce, tedy
v obytné zóně. Celou záležitost nyní řeší Policie ČR. Rozhodla
jsem se napsat tento příspěvek ze zcela jasných důvodů. Chci,
aby se tato událost dostala do povědomí vás občanů, a abyste
se rovněž zamysleli nad tím, co se zde stalo a co se může dít
v budoucnu. Pokud půjdu do důsledků této události, mohl být
střelou zasažen kdokoli z nás. V inkriminovaný čas jezdily po
cestě děti na kole. Co by nastalo, pokud by střelci nečekaně
vjely do „rány“?
Nyní mohou mnozí z vás namítnout, že se psi nemají po obci
volně pohybovat. S tímto názorem souhlasím, ale někdy je
příroda silnější a pes jednoduše uteče. To však není důvod
vzít mu bez milosti život. K našemu domu přiběhne spoustu
psů a po většině z nich zde také najdu jejich „značku“, ale beru
to sportovně, jsou to zvířata. Pokud bych si chtěla vyřizovat
účty, tak s jejich majitelem a ne s bezbranným tvorem. Proč
nešel střelec a kat v jedné osobě za mnou? Co mu dává právo
vykonat rozsudek smrti nad psem, který se nemůže bránit? Je
tak zbabělý, že se mi nedokáže podívat do očí a říci mi svůj
názor?
Závěrem chci poděkovat své rodině a přátelům za podporu
a pomoc v tomto těžkém a smutném období. Naše díky patří
panu Cermanovi, který nám u usmrceného Dennyho poskytnul
pomoc a podporu.
Vzkaz pro střelce „Věřím ve spravedlnost“
„Teprve až vnikne do lidí ona prostá, nad všechnu pochybnost
povznesená pravda, že zvířata jsou v podstatě totéž co my,
přestanou být zvířata bez práv a nebudou vydávány ukrutnosti
každého kluka. Soucit se zvířaty souvisí tak těsně s dobrou povahou,
že lze bezpečně tvrdit, že ten, kdo je ke zvířatům krutý, nemůže
být dobrý“.
[Artur Schopenhauer]
Zdena Brádlová
Horní Adršpach 9. 9. 2021
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Pravda a mýty

přednášku

Vás srdečně zve na

o ekologii

24. 9. 2021 od 16 h

Vás srdečně zve na

Jak rok 1620 zasáhl do osudů
rodu Bohdaneckých v Adršpachu
a Smiřických v Jičíně a Náchodě
- Vám přiblíží PhDr. Miroslava Moravcová

Vstupné
dobrovolné

RNDr. Josef Štych bude hovořit na téma ekologie
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Zámek Adršpach, Dolní Adršpach 75, 549 57 Teplice nad Metují • Tel.: 491 423 979

v pátek 8. 10. 2021 od 16 h

Vstupné
dobrovolné

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Zámek Adršpach, Dolní Adršpach 75, 549 57 Teplice nad Metují • Tel.: 491 423 979
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A poděkování na závěr...

