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VÁŽENÍ OBČANÉ,
ráda bych vám představila další pěknou část - parkoviště před
školkou v Horním Adršpachu, kterou jsme vybudovali pomocí
Technických služeb Adršpach. Nyní je zde možnost zaparkování
zaměstnanců školky a školy a také občanů, kteří tam vozí své děti.
Konečně mají možnost parkovat u školky a nestát na komunikaci.
Máme nový plot a ještě nás čeká předělání plotu u zahrady, vrat
a branky u vchodu do školky.
Touto cestou bych moc chtěla poděkovat všem, kdo se podíleli
na této práci.
Dana Cahová, starostka

Informace z radnice
Obecní úřad Adršpach

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ
VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
Starosta obce Adršpach podle zákona č.130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle zák.č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky a o znění pozdějších předpisů oznamujeme, že volby se konají ve dnech:

2. ŘÍJNA 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
3. ŘÍJNA 2020 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
1. Místem konání voleb do v okrsku č. 1 je volební místnost v Horním Adršpachu – zasedací místnost obecního úřadu
2. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky
platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky.
3. Každému voliči budou dodány nejdéle 3 dny před dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
4. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti
je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se tyto uskuteční:
v pátek 9. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
v sobotu 10. října 2020 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
Volič obdrží volební lístky pro II. kolo voleb až ve volební místnosti.
Každý oprávněný občan se musí před hlasováním odebrat do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková
volební komise hlasování neumožní. Každý účastník voleb je povinen dbát aktuální nařízení vlády a dodržovat
hygienická opatření (dezinfekce rukou před volební místností, použít ochranu dýchacích cest), dále dbát doporučení
předsedy komise.
V Adršpachu dne 16.9.2020

Dana Cahová, starostka

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví
si občané mohou od 1. 9. 2020 vyřídit své záležitosti osobně v úřední dny:

pondělí a středa

8.00 -12.00 h

13.00 -17.00 h

v ostatní dny je úřad pro veřejnost uzavřen.

Mimo úřední dny mohou občané vyřídit své záležitosti osobně pouze po předchozí telefonické domluvě
s konkrétním pracovníkem.
Nadále přijímáme elektronická, případně telefonická podání.

Telefonní kontakt: 491 586 038
E-mailové kontakty:
starostka: starosta@obecadrspach.cz
podatelna: ou1@obecadrspach.cz
místostarosta: mistostarosta@obecadrspach.cz
účetní: ou@obecadrspach.cz
Žádáme občany, aby pro veškeré platby využili přednostně platbu převodem na účet.
Při vstupu do úřadu je nutné používat ochranné prostředky dýchacích cest a dbát zvýšených bezpečnostních opatření.

Informace z radnice

Informace z radnice

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
vytříděného z komunálního odpadu

Obec Adršpach a Marius Pedersen a.s.,
si Vás dovoluje upozornit, že dne

6. 10. 2020 zajistili svoz nebezpečných odpadů a elektrozařízení pro občany

Speciální svozové vozidlo bude sbírat tyto druhy odpadů:

Motorové, převodové a mazací oleje, barvy, ředidla, pryskyřice, lepidla, rozpouštědla, odmašťovací přípravky, fotochemikálie (všechny tyto
odpady v uzavřených nádobách), léky, pesticidy, (zahradní chemie včetně obalů), baterie (suché články), akumulátory, zářivky a ostatní odpad
s obsahem rtuti, televizory, monitory, lednice a ostatní elektrozařízení (PC, mikrovlné trouby, mobily, rádia, vysavače, žehličky apod.)

Nebezpečné odpady ze stavebnictví (eternit apod.) do tohoto svozu nepatří.
Svoz proběhne zastávkovým způsobem. Obsluhou svozového vozidla bude odpad přebírán přímo od občanů.
Občan předloží obsluze vozidla doklad o zaplacení svozu tuhého komunálního odpadu na rok 2020.

Odpad nesmí být shromažďován na určených místech před příjezdem svozového vozidla.
Odpad nesmí být shromažďován na jiných místech – odpad odložený na jiných místech nebude odvezen.

SVOZOVÁ TRASA PRO SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU.

Úterý 6. 10. 2020
Adršpach

u bývalých kasáren
u školy

15.30 - 15.40
16.00 – 16.10

u zastávky ČSAD
u bývalého obecního úřadu

15.45 - 15.55
16.15 – 16.25

Případné dotazy zodpoví: Za Marius Pedersen a.s. Josef Hamerský telefon: 493 646 150, 606 632 232

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

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Obec Adršpach a společnost Marius Pedersen a.s.

12. 10. 2020

si Vás dovoluje upozornit, že dne
pro Vás zajistili svoz velkoobjemového odpadu.
Obec i svozová firma má zájem na tom, abyste 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.
Svoz těchto odpadů se uskuteční ve Vaši obci dne 6. 10. 2020
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

VÝZVA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI Z ROZPOČTU
OBCE ADRŠPACH NA ROK 2021
Vyzýváme tímto žadatele o dotaci z rozpočtu obce
Adršpach na rok 2021 o zaslání vyplněných žádostí
v termínu do 30. 11. 2020. Žádost může být podána
prostřednictvím emailu ou@obecadrspach.cz, datovou
schránkou nebo přímo na podatelně obecního úřadu
Adršpach.
Podané žádosti budou nejprve posouzeny z hlediska
formální správnosti, poté bude zpracován návrh na
přidělení dotací jednotlivým žadatelům a následně návrh
postoupí ke schválení Zastupitelstvu Obce Adršpach.
Dotace se poskytuje prostřednictvím veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace. Dotace bude vyplacena
formou bezhotovostního převodu na účet uvedený
v žádosti, ve výjimečných případech v hotovosti
v pokladně obce.
Příjemce dotace musí podat finanční vypořádání dotace
nejpozději do 30. 11. 2021. Příjemce dotace odpovídá
za její hospodárné použití v souladu s účelem, pro který
byla poskytnuta.

Podmínky pro poskytnutí dotace
• Žádost musí být podána na předepsaném formuláři
• Žadatel o dotaci nemá vůči obci Adršpach jakékoliv
nesplněné závazky po termínu splatnosti
• Žádost musí být podána do termínu 30. 11. 2020,
výše uvedenými způsoby
Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Pokud bude žádosti vyhověno, budou žadatelé vyzváni
k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace.
Žádost o dotaci najdete na další stránce zpravodaje nebo
si ji můžete stáhnout z webových stránek obce na:
https://www.obecadrspach.cz/urad-2/uredni-deska/vyzva-kpodani-zadosti-o-dotaci-z-rozpoctu-obce-na-rok-2021-830.
html?ftresult=%C5%BD%C3%A1dost+o+dotaci+2021
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ZÁMEK ADRŠPACH

ZÁMEK ADRŠPACH

Kongo

povídání historičky Miroslavy Moravcové
na téma

Vás srdečně zve na
přednášku Jiřího Rejla

- jak jsem žil dva měsíce
v Brazzaville - hlavním městě Konga

Vás srdečně zve na

Tragedie rodu Bohdaneckých
v r. 1620 a co jí předcházelo

Povídání o životě ve městě, jídle, nápojích, zvycích, řece Kongu,
okolní přírodě a krásných ženách.

Vstupné 70 Kč

pátek 6. 11. 2020 od 17 h
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Zámek Adršpach, Dolní Adršpach 75, 549 57 Teplice nad Metují • Tel.: 491 423 979

v pátek 20. 11. 2020 od 16 h

Vstupné 70 Kč

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

DOBROVOLNÍCI POMÁHAJÍ ZADRŽOVAT VODU V KRAJINĚ

Skupina mladých dobrovolníků se pod hlavičkou spolku
JULINKA z Police nad Metují a za podpory Evropského
solidárního sboru, Nadace Ivana Dejmala pro ochranu
přírody a Správy CHKO Broumovsko na konci letošního
léta pustila do práce v terénu a začala na území CHKO
kopat první tůně na místech, kde se přirozeně voda stahuje
nebo kam po deštích či tání bude stékat. Cílem je zpomalit
odtok vody z našeho vysychajícího území a navíc podpořit
biodiverzitu v tůních a jejich bezprostředním okolí.
Ručně i za pomoci malého bagru zapůjčeného firmou
PROTECHO Solutions s.r.o. z Liberce tak vznikly tři nové
tůně u Březové, tři ve Vižňově a tři větší a několik menších
v Adršpachu v mokřadu za hotelem Javor. Vhodnost
umístění tůní byla předem vyjednána jak s majiteli pozemků,
tak se správou CHKO Broumovsko. Tato aktivita zapadá
i do přístupu definovaného modelem Živá krajina, který
nejen na Broumovsku realizuje spolek Živá voda.
Na všech uvedených místech se do kopání pustili jak
dobrovolníci z Police a okolí tak i 10 mladých lidí,
kteří přijeli z dalších koutů republiky. JULINKA je
prostřednictvím Sdružení dobrovolných aktivit INEX
pozvala na dvoutýdenní pracovní pobyt se základnou
v Adršpachu. Dobrovolníci v září kromě kopání tůní
pomáhali i s čištěním Adršpašského potoka, ochranou
stromků v lese a se zádrží vody na biofarmě v Horních
Teplicích. Díky jejich práci v našem kraji pomalu vzniká
mozaika malých vodních ploch, které budou k zádrži vody
přispívat.
Po práci měli dobrovolníci (možná bychom měli raději uvést
dobrovolnice, těch byla velká většina) možnost diskutovat
s hosty, kteří se k tématu vody vyjadřovali z různých úhlů
pohledu – viz např. tání ledovců v Antarktidě, splavnost
Labe během suchých období posledních let, mapování
povodí toků pro následné projektování žádoucích přírodních
prvků do krajiny až po nenásilné ale radikálněji laděné

akce hnutí Extinction Rebellion a Limity jsme my směřující
ke zvýšení povědomí veřejnosti ohledně globálního
oteplování, klimatické změny, potřeby tlumení těžby uhlí
či snižování spotřeby obecně.
Jedna nově vykopaná tůň posloužila i jako kolbiště pro
bahenní zápasy, kamarádi z okolí pomohli s ochutnávkou
základů ornitologie, jízdy na paddleboardu či horolezectví.
Prostředí Adršpašsko-teplických skal a krásné počasí
babího léta bylo ideální i pro výstupy na vyhlídky v okolí
a výpravy na kolech (která jinak sloužila i k dopravě na
místa práce – díky tu patří i polické firmě Mr. Sport), jakož
i k časně ranním otužileckým výkonům.
Byli bychom rádi, kdyby se k nám přidávali další zájemci
o zadržování vody v naší krajině – třeba i prostřednictvím
výsadby stromů (plánujeme akce na říjen-listopad), dalším
kopání tůní, poskytnutím pozemků pro výsadbu a tůně či
mapováním povodí našich potoků. Stát ani nikdo jiný to za
nás neudělá.
Za spolek JULINKA Jan Kozderka,
Dolní Adršpach 74, tel.: 605 555 638

Skály

KONCERT NA LOUCE U INDIÁNA

V pátek 28. 8. vystoupila před branami Adršpašských skal groove-popová kapela 4. Tune + Duo Žofie Součková
a Antonín Pevala. Koncert navštívilo přes 100 diváků, kteří si na louce u Indiána rozložili deky a pod širým nebem
čerpali atmosféru tohoto magického místa za tónů kytar, příčné flétny, trumpety, saxofonu, bicích a kláves. Posluchači
si mohli zábavu spestřit sklenkou vína či pivem ve stánku u Haliny a Ludvy Jánských. Koncert pořádala obec Adršpach
a TS Adršpach. Děkujeme za báječný zážitek a těšíme se zase na příště! :)
Linda Kr.
TIC Adršpašské skály

SOUTĚŽ NAMALUJ ADRŠPACH 2!
Vzhledem k velké úspěšnosti první
soutěže Namaluj Adršpach na jaře, jsme
se rozhodli v pokračování soutěže i přes
léto. Při druhém kole nám soutěžící zaslali
více než 50 výtvorů. Mohli se zúčastnit
všichni, nezáleželo na věku. Každé
pondělí se formou videa losovalo ze dvou
kategorií, děti a dospělí. Namalování
Adršpachu a skal každý pojal pěkně po svém, takže se
nám sešlo spoustu originálních děl. Mezi ta originální díla
patří například Starosta a Starostová na kamínku, nebo
i komiksy, které se dětem moc povedly.

Ať už soutěžící zvolili jakýkoliv způsob vyobrazení
Adršpachu, vyšla z toho opravdu nádherná díla. Můžete
posoudit sami. :-)

INSTAGRAM
Na začátku letošní sezóny jsme nově spustili
Instagram pod doménou @adrspasskeskaly.
Instagram je sociální síť, která slouží ke sdílení
fotografií a videí. Průběžně tedy přidáváme vlastní
fotky nebo nasdílíme od návštěvníků.
V srpnu nás navštívili známí Instagrameři Hannah
& Nick, @saltinourhair, kteří mají přes 250tis.
sledujících, živí se tím, že jezdí po celém světě a
svoje fotografie a videa sdílí na jejich Instagramu
a inspirují tím jejich sledující. Po jejich návštěvě u
nás v Adršpachu zveřejnili na svém Instagramovém
účtu pěkné video ze skal.
Navštivte náš Instagram a staňte se naším novým
followerem nebo pošlete příspěvek, budeme rádi!
Hanka Pášmová
TIC Adršpašské skály

Skály

POZVÁNKA K NAŠIM SOUSEDŮM, ZÁMEK KSIĄŻ

Určitě znáte jeden z nejkrásnějších zámků v Polsku,
zámek Książ, který se nachází ve městě Wałbrzych a jako
jeden z mála má otevřeno celoročně a každý den. Kromě
samotné prohlídky se v zámku konají i různé akce pro
děti i dospělé. Tak například od 18. 9. 2020 začíná tzv.
Dýňová farma, kdy je prostranství zámeckého skleníku
vyzdobené ve farmářském stylu, procházíte labyrintem ze
slámy, obdivujete krásné barevné dýně a to vše uprostřed
nádherné zeleně.
HALLOWEEN: lovení duchů, vhodné pro rodiny s dětmi
(děti od 7 do 13 let)
Jednodenní akce dne 30.10.2020 pátek v 19:00 hodin.
Blíží se nejtemnější noc v roce a tak nemá smysl sedět
doma, když odbíjí půlnoc. V té době se totiž na zámku Książ
objevují všechny nadpřirozené bytosti, žijící v okolních
lesích. Pokud chcete být u toho, ulovit si nějakého ducha,
jeďte na zámek Książ. A jestli to bude strašidelné? Určitě
ano, protože duchové, strašidla, upíři a další bytosti budou
vylézat z těch nejtemnějších zákoutí zámku a bude jich
hodně!! Na tuto dobrodružnou devadesáti minutovou
prohlídku samozřejmě vyrazíte s průvodcem, který bude
vašim jediným ochráncem. O den později, tedy 31.10.2020
od 20:00 se koná stejná akce, která je určena pouze pro
dospělé.

Koupit vstupenky můžete on-line, prostřednictvím
zámeckých internetových stránek www.bilety.ksiaz.
walbrzych.pl (wydarzenie: Nocne zwiedzanie - Halloween
dla rodzin z dziećmi), nebo přímo v pokladně zámku Książ.
Ceny vstupného:
Dospělí 59 Zł na osobu
Děti
49 Zł na osobu
Během celé prohlídky je nutné mít ústa i nos zakryté
rouškou a před prohlídkou provézt desinfekci rukou.
Beata Radoňová
TIC Adršpašské skály

Kultura
OHLÉDNUTÍ ZA LÉTEM

S potěšením musíme konstatovat, že u nás v létě bylo rušno
.-) Pohádková cesta na zámek nám přivedla mnoho rodin
s dětmi a za to jsme moc rády. Ne všichni sice šli na prohlídku
zámku, ale občerstvili se v kavárně, dali si nanuka, koupili si
upomínkové předměty a také se k nám i vraceli.
A co se u nás v létě dělo? Každoroční sraz historických
vozidel nám nakonec překazil déšť, ale i přesto tu byla
krásná atmosféra podkreslená swingovou muzikou.
Každých 14 dní jsme měli letní kino, proběhla vernisáž
Erika Buchholze, který zde vystavoval svá díla až do konce
července a šermířská skupina Rego předvedla Mazaného
lazebníka. V srpnu se u nás konaly pohádkové dny, kdy se
návštěvníci stali součástí pohádky. Farmářské trhy zdá se u
nás již zakotvily a za sebou máme už i druhé a třetí, nyní
chystáme (pro letošek poslední), čtvrté Farmářské trhy
na které Vás zveme v neděli 11. 10. opět od 11 do 16 h.
Od začátku září máme na zámku výstavou Originální
módy 20. století, která potrvá až do 31. října.
Pokud nás virus nezastaví, tak na podzim chystáme zajímavé
přednášky a povídání.
1. 11. v 17 h nás čeká Dýňování s Ádráčkem,
6. 11. od 17 h bude cestovatelské povídání Jiřího Rejla na
téma Kongo,
20. 11. v 16 h nám přijde povídat historička p. Moravcová
na téma: Tragedie rodu Bohdaneckých v r. 1620 a co
jí předcházelo,
11. 12. od 16 h nám představí novou knihu p. Eva
Koudelková s názvem Metuje známá i neznámá.
O dalších akcích Vás budeme informovat na FB:
Zámek Adršpach nebo www.obecadrspach.cz/zamek-1
a plakátovacích plochách.
Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme hezký podzim bez
omezení....
Váš Zámek Adršpach :-)

Školství
VÝROČÍ NAŠÍ ŠKOLIČKY
Prázdniny i léto se pomalu přehouply a děti i my se
radujeme nejen z opětovného setkání, ale i nádherných,
obcí zrekonstruovaných prostor naší školy, ve kterých
jsme přivítali nové prvňáčky a také mladou učitelskou
posilu, Kačku ze školky. Školička se tak za pět let svého
znovuotevření rozrostla z původních osmi na třicet osm
žáků, z jedné na čtyři třídy s pěti ročníky. Ve velkolepém
podkrovním prostoru naleznete velkou učebnu, krásně
vybavený kuchyňský kout, keramickou pec, televizi s PC
propojením a hudebně relaxační kout s pianem.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat obci Adršpach
za její podporu a přízeň vám všem, kteří v obci žijete.
Pokud nám současná problematická situace dovolí, moc
rádi bychom vás zde u příležitosti připomenutí 75. výročí
založení školy přivítali na plánovaném Dni otevřených
dveří, jak jen to bude možné. Sledujte proto stránky
obce, kde zveřejníme termín.
za kolektiv ZŠ Adršpach
Daniela Mikešová

PROJEKTOVÁ VÝUKA

Malá ukázka projektové výuky k celoškolnímu projektu sv. Václav. Více o projektu v příštím čísle.
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ZÁMEK ADRŠPACH
Vás srdečně zve na

Výstavu
originální
módy 20. století
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti 30 Kč

DYNOVANI
s Á-dráčkem

neděle 1. 11.2020od 17 h
PROGRAM:
• vyřezávání dýní
• dýňová stezka

- po setmění ve skalách

• strašidlácký kostýmy s sebou
Možnost občerstvení v Zámecké kavárně.

Od 1. září do 31. října 2020
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Zámek Adršpach, Dolní Adršpach 75, 549 57 Teplice nad Metují • Tel.: 491 423 979
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ZÁMEK ADRŠPACH
Vás srdečně zve na

3.11.

čtvrté

Farmářské
11.10. trhy

Úterý
2O2O
ADALBERTINUM
Hradec Králové
od 13:OO hod.

v neděli

2020

od 11do16 h

Moderuje:

Vystoupí:

Mirek VAŇURA

ROMANTIC BAND
Petra Hubáčka

Akce se koná pod záštitou
hejtmana Jiřího ŠTĚPÁNA

Vítězka krajského kola Babička roku se zúčastní
VSTUP ZDARMA
celorepublikového ﬁnále 2020 na Výstavišti Flora Olomouc.
Bližší informace o akci: Jana Fröhlichová • tel: 728 483 919 • e-mail: jana.frohlichova@mpsv.cz

Podrobný program oslav na www.

BabickaRoku .cz Změna programu vyhrazena.

Srdečně
Vás zvou
partneři a
SRDEČNĚ VÁS
ZVOU PARTNEŘI
A POŘADATELÉ

Těšit se můžete na sýry, klobásky, trdelník,
medovinu, bylinné sirupy ale i řemeslné výrobky.

SPONZOŘI

pořadatelé:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Distribuční místa Adrpašského zpravodaje:
H. Adršpach: Obecní úřad, D. Adršpach: Infocentrum, Zámek Adršpach.
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Těšíme se na Vaši návštěvu!
Zámek Adršpach, Dolní Adršpach 75, 549 57 Teplice nad Metují • Tel.: 491 423 979

