Adr
Adršpašský
Adrššpa šský

zpravodaj
občasník obce Adršpach č. 44 – červen 2021

ZÁMEK ADRŠPACH
BUDE JAKO NOVÝ

Nově obnovený vchod

Chystáme ale pár zajímavých přednášek, až budou vládní
opatření příznivější a bude povoleno scházení více lidí ve
vnitřních prostorách. O akcích dáme včas vědět!

S radostí oznamujeme, že zámek Adršpach je konečně po
dlouhé, covidové pauze přístupný veřejnosti! Další dobrá
zpráva je, že se začalo s venkovními opravami. Kolem zámku
máme lešení a je zakryt zeleným síťováním, z důvodu bezpečnosti návštěvníků, ale my jsme rádi, že zámek bude opět
krásný a důstojný, jako kdysi.
Renovuje se průčelí zámku a část věže, další opravy budou
následovat později. Obnoven by měl být i druhý vchod, kde
bude venkovní sezení pro návštěvníky kavárny. Památkářskou péči dostane také balkon včetně ozdobných prvků
a celá fasáda s okny.
Novou podobu zároveň dostává i zahrada zámku, kde budou osázeny rododendrony, dominantní stromky, jehličnaté stromy a živý plot. Zahradou povedou mlatové cestičky
a lavičky. Ve spodní části zahrady bude zpevněná plocha pro
naše venkovní akce. Hrací prvky a mostky budou instalovány v další etapě.
Bohužel letošní sezóna bude z důvodu přestavby bez venkovních akcí. Nedočkáme se oblíbených Farmářských trhů
ani veteránů, což je nám velmi líto.

V provozu je i Interaktivní cesta ze skal na zámek a následně
pohádková místnost. Doufejme, že i letos k nám zavítá mnoho malých i velkých návštěvníků a užijí si zde zábavu a načerpají spoustu zážitků.
V prázdninových měsících budou pátky věnovány Festivalu
zážitků, kde nás čeká ukázka tradičních adršpašských řemesel. Návštěvníci se mohou zůčastnit kreativních dílen, zkusit
si tkaní na kolíkovém stávku a vyrobit šňůrku či tkanici.
Koncem července chystáme výstavu obrazů pana Zdeňka
Kráčmara s vysokohorskou a nepálskou tematikou.
V srpnu budou opět
Pohádkové dny, kdy se
děj odehrává v jednotlivých komnatách, kterými se při představení
prochází.
Pevně věříme, že se
naše chystané akce budou moci uskutečnit
a těšíme se na Vaši návštěvu!
Přejeme ze zámku
hezké léto!

Informace z radnice

PŘIPOMENUTÍ – TŘÍDĚNÍ ODPADU
Vážení občané,
vzhledem k nárůstu výdajů a zvýšení poplatků za skládkování
směsného komunálního odpadu připomínám, že je důležité
třídit odpad do určených nádob. Obec plánuje ve snaze
zjednodušit a ulehčit Vám třídění a zvýšit množství vytříděného odpadu celoplošně ke každému obytnému domu poskytnout popelnici na plastový odpad. O bližších informacích budete včas informováni. Do budoucna by se tento způsob měl
vztahovat i na papír. Od nového opatření si slibujeme nárůst
vytříděného množství odpadu a snížení produkce komunálního
odpadu, a zároveň s tím spojené zvýšení odměny od společnosti EKO KOM.
Porovnání nákladů za odvoz odpadu 1.- 4. 2020 a 1.- 4.
2021
Období

1.- 4.2020

>;<;=

1.- 4.2021

Papír

17 261,50 Kč

<

23 546,25 Kč

Plaﬆy

35 334,90 Kč

<

46 400,20 Kč

Sklo

6 395,15 Kč

>

5 240,55 Kč

Komunální odpad

50 075,11 Kč

<

74 949,38 Kč

Celkem

109 066,66 Kč

<

150 136,38 Kč

 L

Možnosti, jak přispět k třídění odpadu
• SDH Adršpach – 1x za rok svoz železného šrotu
• Velkoobjemový odpad – 2x za rok (jaro a podzim)
• Nebezpečný odpad – 2x za rok (jaro a podzim)
• Svoz trávy za pomocí technických služeb – dle rozpisu
(za úplatu)
• Textil
• Elektro popelnice na obci
• Popelnice na jedlé tuky nebo možnost dát čirou plastovou
lahev na vlastní popelnici

V případě, že budete mít stavební suť, nadrozměrné odpady, který není kam vytřídit, je možné odvézt na placenou skládku: Společnost Horní Labe
a.s. Starý Rokytník 226, 541 01 Trutnov. Vjezd na
skládku najdete v Bohuslavicích u Trutnova. Telefon: 493 646 170.
Vypracovala Vendula Miewaldová
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Je nutné dávat do kontejnerů sešlapané plasty, papírové krabice rozebrat a složit.
Prosím dbejte na tyto věci.

Informace z radnice

INFORMACE O KABELOVÉ TELEVIZI V ADRŠPACHU
Vážení zákazníci kabelové televize,
obecní úřad v Adršpachu zahájil ve
spolupráci se společností KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. technologickou modernizaci stávající sítě kabelové televize. Cílem této modernizace,
která je hrazena z obecních prostředků, je rozšíření stávající programové
TV nabídky a zvýšení počtu TV programů vysílaných ve formátu HD. Zároveň modernizace řeší i zprovoznění
kabelové televizní sítě pro poskytování vysokorychlostního internetu, který
zřejmě ocení většina uživatelů kabelové televize.
V současné době jsou připraveny technologické prostory pro instalaci nové
hlavní přijímací stanice v budově obecního úřadu, je obnovena část kabelového vedení, které bylo pro poruchu
demontováno stávající servisní organizací, je uzavřena smlouva na zřízení
optického okruhu s kapacitou 1 000
Mbit/s z Prahy do Adršpachu a jsou
objednány všechny potřebné komponenty na modernizaci sítě.
Koncem měsíce června 2021 bude
provedena technologická montáž
nové hlavní přijímací stanice v budově
obecního úřadu a po zprovoznění optického okruhu od společnosti CETIN

bude zahájeno nové převzaté televizní
vysílání ve formátu DVB C v rozsahu
cca 50 TV programů, z toho cca 30 TV
programů v HD kvalitě.
Základní distribuce TV programů
v kabelové síti bude ve formátu
DVB C.
Televizor pro kabelovou televizi musí
být vybaven tunerem DVB-C, kterým
jsou v současné době vybaveny všechny televizory známých výrobců (SAMSUNG, LG, SONY, PHILIPS apod.)
Jiná podmínka pro příjem TV programů není. Pro využití „červeného tlačítka“ – služby HbbTV musí mít televize
funkci SMART. Podmínkou pro správnou funkci služby HbbTV je kvalitní
připojení k internetu.
V případě, že vlastníte televizi bez
DVB-C tuneru, budete potřebovat
set-top-box DVB-C, který Vám umožní přijímat více digitálních televizních
programů ve vyšší kvalitě a za stejný
měsíční poplatek, který platíte nyní.
V mnoha případech stačí pouze stávající televizor přeladit na DVB C příjem.
Jestliže přeladění není možné, KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o. má pro
tyto případy připraveny set-top-boxy,
které je možné v předstihu si zakoupit

za 690 Kč, nebo pronajmout za 29 Kč
měsíčně.
Následně v průběhu 3.čtvrtletí bude
provedena montáž nových obousměrných zesilovačů v rozvodných skříních,
které umožní na síti poskytovat internetové datové a televizní streamované
služby, včetně správné funkce“ červeného tlačítka“ - služby HbbTV.
Vzhledem k dostatečně vysoké kapacitě objednaného optického okruhu
je plánováno kromě distribuce televizních programů i poskytování vysokorychlostního internetu přes kabelovou televizi. Za stejnou cenu, jako je
nyní na obecní WiFi síti, bude internet
k dispozici s výrazně vyšší rychlostí , tj.
300 Mbit/s. Zároveň bude pro zájemce
možný i druhý tarif s rychlostí až 650
Mbit/s.
V případě, dotazů nebo zájmu o nové
služby z řad stávajících uživatelů kabelové televize nebo i nových zákazníků je k dispozici Zákaznická linka:
848 800 858 nebo e-mail: obchod@
ktcz.eu.

ZNEČIŠŤOVÁNÍ PROSTRANSTVÍ
PSÍMI EXKREMENTY
Obecní úřad Adršpach apeluje na neukázněné
majitele psů.
Mnozí neberou ohled na ostatní občany a nerespektují
skutečnost, že mít obec čistou a upravenou, by mělo
být zájmem nás všech občanů v obci.
Psí exkrementy se vyskytují v parcích, na obecních pozemcích a na cestách.
Proto prosím majitele psů, aby po svém miláčkovi uklidili.
Dana Cahová, starostka

Srdečně Vás zveme
2. července 2021 v 19 hodin
u vstupu do skalního města

na představení

RUSALKA - A. DVOŘÁK
Vystoupí sólisté
Národního divadla v Praze
Více na plakátku na zadní straně nebo
na www.dvorakuvfestival.cz

SDH Adršpach

OSLAVY 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH ADRŠPACH
Vážení čtenáři, spoluobčané, návštěvníci Adršpachu.
V letošním roce si náš sbor dobrovolných hasičů připomíná 140 let od založení sboru dobrovolných hasičů
v naší obci.
Obec Adršpach vyrostla v podhradí stejnojmenného královského
hradu, o němž se zmiňuje už samotný Karel IV. ve svém spisu Majestas Carolina v roce 1348.
O rozkvět se nejvíce zasloužil rod Nádherných. Jan Nepomuk
Nádherný podporoval školství i farnost, zmodernizoval hospodářství a pustil se do oprav zámku, obnovil palírny a zřídil také
lesnický úřad. V jeho práci pak pokračoval jeho syn Ludvík Karel,
který se zasadil o inovativní pěstování lnu a zřizoval na svých panstvích přadlácké školy.
Věděli jste, že ta v Dolním Adršpachu byla úplně první školou
tohoto typu v Čechách???
Jeden z nejaktivnějších spolků na Adršpašsku byly a jsou spolky
dobrovolných hasičů. Tradice organizovaného boje s ohněm sahá
až do 14. století , kdy vznikla první „protipožární opatření“. Praví
se v nich, že každý občan musí chránit svůj oheň, lidé nesmí běhat k požáru se zbraní a každé řemeslo musí mít k dispozici tyče
a háky, jimiž je možné strhávat hořící domy.
V 15. a 16. století se pozornost upírala zejména ke komínům,
které byly spleteny z vrbového proutí nebo byly sbité ze dřeva
vymazané hlínou. Povinností purkmistra a zastupitelů obce byla
jejich pravidelná kontrola, jejímž cílem bylo zjistit, jak a čím se
v domácnostech topí a v jakém stavu se komíny nacházejí . Každé
čtyři týdny měl majitel domu komín vymazávat hlínou.
Spolek dobrovolných hasičů v Horním Adršpachu byl založen roku 1881 a již po několika letech měl sedmdesát aktivních
a třicet přispívajících členů. Kromě místního sboru byl ve vsi také
dvacetičlenný tovární hasičský sbor. Adršpašská přádelna měla
k dispozici motorovou stříkačku, která s pozastavením výroby
závodu roku 1932 přešla do majetku obecních hasičů. Sbor měl
dále k dispozici hasičskou zbrojnici s věží na sušení hadic, v níž je
dnes umístěná truhlářská dílna Josefa Kunce.
Aby byla zajištěna akceschopnost a koordinovanost sboru, míval
jeden sedlák se spřežením po dobu třiceti dní pohotovost a v případě požáru měl za úkol dopravit stříkačku na místo určení. Spolek pořádal čtyři cvičení ročně, nejméně jedno společně s okolními hasičskými spolky. Hasiči se účastnili všech slavnostních akcí
v obci a každoročně na Štědrý den stáli na hlídce u Božího hrobu
v kostele.
V Dolním Adršpachu ustavila Valná hromada hasičský spolek
12. května 1882 za významné finanční a ideové podpory majitele
panství barona Nádherného. Sbor měl 40 členů.
Z obecních prostředků byla pořízena ruční stříkačka, kterou majitel panství svolil garážovat na zámku, a 140 metrů hadic. V roce
1897 byla na hasičské zbrojnici vybudována stoupací věž a o tři
roky později postavena garáž pro stříkačku u firmy Čermák, která
přišla na 3 075 korun.
Hasiči každoročně pořádali výroční slavnost a ples. Na plese nesměla chybět tombola a v ní byli například: chaloupka z perníku,
vejce, mouka, cukr, omastek, králík, kohout aj.
Ples je pořádán do dnes, jen letos musel být kvůli Covidové pandemii zrušen.
1. srpna 1945 byl, v hostinci pana Malíka v Horním Adršpachu,
založen český hasičský sbor o osmnácti členech. Jelikož nebylo

Fotografie pořízená k 50. výročí založení spolku dobrovolných hasičů
v Horním Adršpachu (1931)
v Horním Adršpachu dostatek českých lidí, vložil předseda Mašek
první finanční základ 1000 Kčs a tím mohl být sbor založen.
Tímto bych chtěl jak spoluobčany, tak i ostatní návštěvníky pozvat na oslavy 140. let založení našeho sboru,
které se budou konat v sobotu 26. 6. 2021 od 13.30 hod.
v okolí hasičské zbrojnice v Horní Adršpachu.
Pro návštěvníky je připraven bohatý kulturní program až do 22.00
hod. Čeká je vystoupení našich mladých hasičů, ukázka dobového
hašení požáru ruční historickou stříkačkou, ukázka psovodů Policie ČR, ukázka a trochu adrenalinu od lezecké záchranné služby.
V prostoru před bytovkou č. 114 bude k vidění jak historická, tak
současná hasičská technika, výzbroj a výstroj.
V plechové garáži bude k vidění výstava historických hasičských
přileb, výstroje a výzbroje, dobového hasičského čtiva ze sbírky
Luďka Kroglera a věřte mi… bude se na co koukat.
Pro naše nejmenší bude pod bytovkou č. 114 připraveno spoustu
atrakcí, kde se děti dozajista vydovádí. Atrakce a občerstvení pro
naše nejmenší bude, jak už je tradicí zdarma.
Zájemci se budou moci projet v kočáru taženým koňmi. Samozřejmostí je i ukázka modelů Františka Lamky.
Pro malé i velké je připraven také bohatý kulturní program před
hasičárnou: děti i dospělí se mohou těšit na PACI, PAC, HURÁ
PŘIJEL BONIFÁC… zábavnou show s tanečky, hrami, soutěžemi
a kvízy.
Pobaví Vás vystoupení známého imitátora VÁCLAVA FALTUSE.
Pro příznivce country bude hrát MICHAL TUČNÝ REVIVAL.
Pro naše teenagery mají připraveno vystoupení PARCOURS
NINJAS…takže , kdo má rád skoky, akrobatické prvky, salta, flipy
apod. bude zajisté spokojený.
Příznivce muzikálů jistě potěší vystoupení KAMILY NÝVLTOVÉ.
Na závěr bude k tanci a poslechu hrát skupina BUBLE BEE BAND.
Věříme, že se oslavy vydaří a odnesete si z nich spoustu zážitků
a strávíte příjemné odpoledne a večer.
Návštěvníky akce prosíme o dodržování aktuálních nařízení
MZČR.
Doufáme, že nám tuto akci ať už Covid, či počasí nezkazí
a těšíme se na Vaší návštěvu.
Za SDH Adršpach
Martin Vosolil, místostarosta SDH Adršpach.

Příspěvky veřejnosti

ILEGÁLNÍ MOTOKROS V CHKO BROUMOVSKO

Smutným dopadem koronavirového období je zvýšený výskyt motorkářů a jezdců na čtyřkolkách na Broumovsku.
Ruší zvířata při kladení mláďat i při hnízdění, ničí cesty, vyjíždějí koleje na cizích pozemcích, poškozují stromy odíráním
kořenových náběhů a rozjíždějí drobné vodní toky.

Počínání bezohledných jezdců však nevadí pouze přírodě samotné. Problém se týká také obyvatel obcí, a to především
kvůli hluku, dále se o své hlásí myslivci, lesníci, majitelé pozemků i rekreanti.
Řidiči motorek porušují hned několik zákonů, zejména tyto
zákony ČR:
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny: tento v §
26 zakazuje vjezd motorových vozidel mimo silnice a místní
komunikace na území chráněné krajinné oblasti,
Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích: tento v § 53 zakazuje vjezd
a stání motorových vozidel v lesních porostech i na účelových lesních komunikacích, dále ve stejném paragrafu zakazuje rušit v lese klid a ticho nadměrným hlukem.
Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti: tento v § 9 zakazuje plašit zvěř, rušit ji při hnízdění a kladení mláďat, a to i hlukem
a pojezdem motorovými vozidly.
Zákon č. 140/1961 Sb. trestní zákon: tento upravuje v § 257
poškozování cizí věci a v § 258 zneužívání vlastnictví.
Přestože za porušení zákona hrozí pokuta až 100 tis.
korun, je potíž s identifikací jezdců na strojích bez
SPZ. S tím může pomoci státní správě každý z nás.
Chraňme si své místo pro život, chraňme přírodu
a chovejme se ohleduplně.
DSO Broumovsko

V březnu 2021 získala výjezdová jednotka Adršpach bezplatným převodem, ze záchranného
útvaru Hlučín, Toyotu Hilux 4x4. Auto bude
sloužit k urychlení dojezdů k zásahům a to
hlavně v těžko přístupném terénu a k záchraně životů s pomocí AED.
Neustále se setkáváme se strachem obyvatel
nahlásit oheň nebo spadlý strom atd. na tísňovou linku 150. Nebojte se, od toho hasiči
jsou, je lepší požár zachytit v zárodku, než když
vzniknou velké škody.

Skály

NOVINKY ZE SKAL
Bližší informace budou k dispozici na našem webu nebo na
www.broumovsko.cz
Dle portálu kudyznudy.cz patří skalní město Adršpach mezi
50 míst v České republice, které si turisté nejvíce oblíbili.
Pochopitelně je to dáno výjimečností tohoto místa. O to
více je nutné, abychom jako provozovatel skalního okruhu
zajistili na trase bezpečnost návštěvníků, zároveň musíme
dohlížet na dodržování pravidel Národní přírodní rezervace
a poskytnout kvalitní zázemí a návštěvnickou infrastrukturu.
Kladné reference od návštěvníků skalního města jsou velmi
příjemnou podporou a povzbuzením do další práce.

Nové webové stránky www.adrspasskeskaly.cz propojené
s online nákupem vstupenek jsme představili 1. 4. 2021.
Cílem bylo vytvořit přehledný a ucelený web, který můžeme
dle potřeby aktualizovat. Návštěvníkům nový web poskytne
informace z aktuálního dění, co je ve skalách čeká, kde se mohou
najíst, ubytovat a kam vyrazit na výlet nebo akci
v okolí. Máme mnoho kladných ohlasů, a zároveň
vítáme podněty, co dále vylepšit a upravit.
Důležitou součástí webové prezentace je nákup
online vstupenek a parkovacího místa. Od spuštění
jsme neregistrovali žádný výpadek systému. Velký
podíl na tom mají zaměstnanci, kteří se s novým
CYKLO BUSY
prostředím a aplikací naučili velmi rychle pracovat.
,-"%4,Å.10.&;¶.t/"7Å-&5#&;"65"
Po samotném zahájení nového systému se ukázalo,
Nechte se dovézt společně s Vaším kolem
že některá nastavení je potřeba „doladit“, což se
do turisticky zajímavých míst Kladského pomezí,
také stalo, a dodatečné úpravy byly zapracovány.
Krkonoš a do polských Stolových hor.
Převážná část návštěvníků je spokojená a ráda
využije možnosti online nákupu i proto, že vstupenka
a parkování vyjdou výrazně levněji. Pokud přece
jen k nějakému problému dojde, návštěvníci se
obracejí na personál našeho infocentra a zatím se
pokaždé našlo vhodné řešení. Samozřejmě víme, že
opravdová zkouška rezervačního systému nás teprve
čeká. Po uvolnění opatření mezi Českou republikou
a Polskem očekáváme mnohem větší zátěž systému,
takže bilancování necháme raději na září.
Informovanost polských turistů řešíme ve spolupráci
s Královéhradeckým krajem, regionálním sdružením
Euroregion Glacensis a Evropským seskupením pro
P O L S K O
územní spolupráci NOVUM. Jako v minulém roce
probíhají společná jednání s městem Mieroszów.
Pro letošní sezónu je příjezd polského vlaku
Trutnov
z Wroclawi načasován na každou sobotu po 10.
Č E S K Á
hodině. Z našeho pohledu to není příliš šťastné,
R E P U B L I K A
protože v nejvíce exponovaný den a čas přiveze
Náchod
vlak ještě desítky dalších turistů. Pro další sezónu
je nutné dojednat jiný termín. Jízdní řád polského
HRADEC
KRÁLOVÉ
dopravce je k dispozici na www.kolejedolnoslaskie.pl
V brzké době by mělo dojít ke spuštění regionální
karty hosta, kterou připravuje Společnost pro
destinační management Broumovska. Karta bude
www.kladskepomezi.cz
obsahovat slevy na atraktivity v regionu a Adršpach
zde nebude chybět.
Horní Malá Úpa

Pec pod
Snežkou

Svoboda
nad Úpou

Teplice
nad Metují

Adršpach

Police
nad Metuji
Hronov

Česká Skalice

Jaroměř

Karlów

Kudowa Zdrój

Kateřina Menšíková
Technické služby Adršpach, s.r.o.
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doporučujeme si aktuální jízdní řády ověřit na webových stránkách.

Příspěvky
PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI PRO DESTINAČNÍ MANAGEMENT
BROUMOVSKA, O.P.S.

Přínosy cestovního ruchu jsou z velké části nekvantifikovatelné,
přesto jeho význam a vážnost v rozvoji regionů neustále roste.
V České republice přispívá cestovní ruch významným poměrem
k rozvoji národní ekonomiky. Problematika rozvoje regionu
a řízení destinací se u nás začala systematicky rozvíjet teprve po
roce 2000.
Společnost pro destinační management Broumovska (dále
jen SDMB) je obecně prospěšná společnost, kterou v roce
2014 založily dva Dobrovolné svazky obcí, a to Broumovsko
a Policko, spolu s Agenturou pro rozvoj Broumovska. Hlavní
aktivitou SDMB je od jejího vzniku udržitelný cestovní ruch,
snaha přilákat do broumovského regionu více návštěvníků na
vícedenní pobyty, a podpořit tak vytváření nových pracovních
pozic i rozvoj šíře a kvality služeb. Do cílů, které si SDMB vytkla,
patří i snaha o snižování sezónnosti návštěvnosti Broumovska
a vytvoření celoroční nabídky s mottem „Broumovsko. Boží klid.“.
Základním úkolem destinačního managementu je strategické
řízení cestovního ruchu na území destinace. SDMB svou činnost
provádí v rámci tzv. 3K platformy: komunikuje, koordinuje
a kooperuje. Zprostředkovává pro členy a partnery setkání,
kde se propojují jednotlivá odvětví spadající pod cestovní ruch
se zástupci měst a obcí, zájmovými skupinami apod. Nabízíme

tím jakési „místo setkání“, kde se jednotlivé subjekty destinace
mohou vzájemně vnímat jako kooperující partneři, ne jako
konkurenti, což tak nakonec je, protože jen společnou činností
koordinovanou se SDMB se návštěvníci rozhodují přemýšlet
o výběru Broumovska pro svou dovolenou. K tomu je nezbytná
vysoká míra vzájemné důvěry, jejíž budování je dlouhý proces.
Pracujeme s cílem vytvořit prostředí, kde spolupráce s ostatními
bude pro všechny zúčastněné výhodná.
Snažíme se přesvědčit podnikatele v cestovním ruchu (a nejenom),
že destinační management je dobrým základem pro rozvoj jejich
podnikání, vysvětlujeme obcím, že cestovních ruch generuje
pracovní místa vázaná na region, jednáme s ochranou přírody
o režimu návštěvnosti a společném postupu při komunikaci limitů.
Podnikatele pak zapojujeme do tzv. Fondu destinace. Ti pak svým
finančním příspěvkem získávají nejen zvýhodnění v rámci činnosti
SDMB, ale také přístup k diskusím o nastavení podnikatelského
prostředí v oblasti turismu v regionu.
Za úspěch letošního roku považujeme nalezení nového
režimu pro produkt Karta hosta Broumovska, která bude dále
zvýhodňovat ubytované návštěvníky regionu, kteří významně více
obohacují místní ekonomiku, před jednodenními návštěvníky, se
kterými je spojena řada zátěží, a proto je jejich návštěvnost díky
skvělé iniciativě provozovatele adršpašského skalního města
(obce Adršpach) usměrňována. Ke kartě hosta Broumovska
se připojuje také město Teplice nad Metují se svým skalním
městem a další partneři, kteří poskytnou slevu na vstupné a jiné
služby držitelům karty hosta Broumovska.
Na stránce www.broumovsko.cz/o-nas/aktivity-spolecnosti se
můžete dozvědět více o naší činnosti.
Za tým SDMB, o. p. s.
David Duda, ředitel

reklama

Nově otevřená bezkontaktní automyčka
v Broumově, třída Masarykova 235.

Provozní doba PO-NE od 6:00-22-00.

Školství

HURÁ ZPĚT
Jaká byla radost všech, když
jsme se mohli opět všichni
shledat v naší kouzelné
školičce! Natěšeni na své
kamarády, paní učitelky
a svoje třídy jsme od
poloviny dubna mohli
konečně opět pracovat
spolu. Abychom netrávili
čas pouze ve třídě, snažily
se paní učitelky výuku
zpestřit
nejrůznějšími
akcemi a výukou venku.
Páťáci zapojili do tvorby
programu i rodiče, takže
si např. užili s panem
Šatochinem ukázku létání
s dronem, Krecbachovi poskytli zázemí své farmy, kam se mohly
děti chodit učit a hrát si a Thurikovi domluvili s obcí akci s hasiči.
Všem patří velké poděkování.
Koncem května nám neunikl mezinárodní festival dokumentárních
filmů věnovaných problematice lidských práv Jeden svět,
který nám ochotně přijel prezentovat student broumovského
gymnázia Toníček Mráz dvěma zajímavými ukázkami, o kterých si
s natěšenými dětmi krásně popovídal. Díky online přístupu shlédly
děti i ukázky 61. ročníku Zlín Film Festivalu – mezinárodního
festivalu filmů pro děti a mládež. No a nesmíme zapomenout na
projekty tvůrčí činnosti, na kterou se děti obzvlášť těšily. Každou
středu odpoledne měly možnost pod vedením paní učitelky Kačky,

Kristýny Šretrové, Kristýny Martinovské a Daniely, pracovat se
dřevem, vařit nebo péct v nové podkrovní kuchyňce, animovat na
ipodech nebo šít na nových šicích strojích.
Těšíme se i na další výlety a akce, které nás do konce školního
roku společně čekají.
Mně se hodně líbilo létání s dronem, protože mě drony baví.
(Fanda Brabec)
Mně se líbila projížďka na kole, protože nebyla zase tak dlouhá
a nemuseli jsme mít roušky. Líbilo se mi to tak hodně, že na stejnou
projížďku jedeme i o víkendu. (Alan Šatochin)
Mně se líbilo létání s dronem. Nejvíc se mi líbilo, jak jsme jeli s Danielou
a ještě se mi líbilo, jak jsme byli u hasičů. (Hugo Hronek)
Nejvíce se mi líbil den s hasiči. Hlavně jízda v hasičském autě a stříkání
z hadic. (Bára Grohová)
Mě nejvíc bavil den s hasiči. Nejvíc mě tam bavil útok.
(Kateřina Grohová)
připravila Daniela Mikešová

ANKETA S ŽÁKY TŘETÍHO ROČNÍKU. TÉMA: COVID 19
Pár slov úvodem
Covidová situace, která se nás už nějaký ten pátek drží zuby nehty, je jistě nejprobíranější událostí mezi dospělými. Ale co na to děti? Třeťáci se na chvíli
proměnili v politiky a rozpovídali se o svých názorech na aktuální dění kolem nás. Jejich výpovědi jsou zapsané stylem: „Co na srdci, to na jazyku.“
První část ankety probíhala v měsíci březnu (tehdy byly děti vyučovány online) a druhá v květnu (to už spolu naštěstí můžeme trávit čas ve škole).
Matěj V.
BŘEZEN
Co si představuješ pod slovem politika?
Nevím.
Jak by měl politik vystupovat?
Měl by být v hezkým oblečku a měl by mluvit, to je
hlavní, a měl by říkat něco zajímavýho. Měl by říkat
pravdu.
Kdybys byl premiérem a měl možnost
rozhodovat o zákonech. Jaké bys nařídil a jaké
naopak zrušil?
Já bych zrušil zavření obchodů pro ty děti, přes internet
nakupovat všichni nebudou a určitě bych nedělal chyby
jako náš premiér. (pozn. Jaké chyby máš na mysli?)
Postavil nějaký nemocnice a potom je zase boří. Má ve
všem tomhle utrpení prsty.
Jaké zákony Ti v době koronaviru přijdou dobré
a jaké špatné?
No… není dobré, že nemůžeme do školy. Myslím, že
je většina špatná.
KVĚTEN
Jak si politici vedou nyní?
Nelíbí se mi, jak politici furt něco mění.
Co na situaci říkáš z ekologického hlediska?
(všude se válí použité roušky atd…)

Myslím, že nemaj zájem o přírodu.
Co si myslíš o střídání ministrů zdravotnictví?
Co bys řekl na to, kdyby se vám takhle často
měnila třeba učitelka?
Mně by s to nelíbilo, protože by se všechno opakovalo
dokola. A bylo by to zbytečný.
Jak si myslíš, že bude covidová situace vypadat
v září?
Myslím, že v září covid odletí do vesmíru. A budeme
bez roušek.
Vašík
BŘEZEN
Co si představuješ pod slovem politika?
Ti, co dělají politiku, staví různý domy a taky další
politiku.
Jak by měl politik vystupovat?
Měl by mít mikrofon, aby ho všichni slyšeli. Měl by mít
hezkou kravatu.
Kdybys byl premiérem a měl možnost
rozhodovat o zákonech. Jaké bys nařídil a jaké
naopak zrušil?
Měli bychom vybrat jiného prezidenta.
Jaké zákony Ti v době koronaviru přijdou dobré
a jaké špatné?

Přijdou mně úplně všechny špatné, protože se mi nelíbí.
KVĚTEN
Jak si politici vedou nyní?
Myslím, že si vedou líp než předtím. Vadí mi, že to
pořád měněj, ale teď je to lepší, že se můžem potkávat.
Co na situaci říkáš z ekologického hlediska?
(Všude se válí použité roušky atd…)
Chtěl bych, aby se ty roušky daly nosit víckrát než jeden
den, aby to neškodilo přírodě.
Co si myslíš o střídání ministrů zdravotnictví?
Co bys řekl na to, kdyby se vám takhle často
měnila třeba učitelka?
Mně by s to nelíbilo, protože by se všechno opakovalo
dokola a to mně přijde nudný.
Jak si myslíš, že bude covidová situace vypadat
v září?
Já myslím, že to zmizí a doufám, že to zmizí.
Matěj T.
BŘEZEN
Co si představuješ pod slovem politika?
Někdo, kdo o něčem rozhoduje.
Jak by měl politik vystupovat?
Měl by mluvit dobře, aby mu všichni rozuměli.
Kdybys byl premiérem a měl možnost

Školství
rozhodovat o zákonech. Jaké bys nařídil a jaké
naopak zrušil?
Na vesnici bych zrušil nošení roušek, když jdeš
ven. Nechal bych lidi jezdit pouze na nákupy, za
příbuznejma, do nemocnice nebo tak. Ale aby sem
jezdili turisti to ne. V Praze, aby to měli uzavřený
jako my tady, aby věděli, jak se tu cítíme. Mohlo
by se jezdit do cizích zemí, ale nemohlo by se tam
přespávat. (pozn. ale do ciziny je to daleká cesta) Ne,
ne do Polska je to kousek a mohlo by se tam jezdit
nakupovat a chodit na procházky, ale museli byste
mít s sebou roušky, kdybyste někoho potkali.
Jaké zákony Ti v době koronaviru přijdou dobré
a jaké špatné?
Že sem jezdí Pražáci, že nás nepustí do školy. Je fajn,
že se můžeme stýkat, alespoň v tomto okresu a mrzí
mě, že nemůžeme do okresu jiného. Chtěl bych vidět
bratrance.
KVĚTEN
Jak si politici vedou nyní?
Úplně blbě, beznadějně. Pražáky bych nechal dvakrát
testovat a ještě očkovat. Místo toho, aby sem ty lidi
nepouštěli, je pustili a teď můžeme bejt zase nakažený.
Co na situaci říkáš z ekologického hlediska?
(Všude se válí použité roušky atd…)
Já si ty roušky skladuju. Odtrhnu gumičky a udělám si
z toho domeček pro plyšáka. Bylo by lepší, kdybychom
měli plynový masky.
Co si myslíš o střídání ministrů zdravotnictví?
Co bys řekl na to, kdyby se vám takhle často
měnila třeba učitelka?
Mně by se to taky nelíbilo, protože bysme se nic
nenaučili.
Jak si myslíš, že bude covidová situace vypadat
v září?
Já bych chtěl, aby to bylo dobrý, ale myslím si, že se to
moc neuvolní a že pořád korona bude. Myslím, že to
bude trvat ještě tak půl roku, než přijdou na nějakou
hodně účinnou vakcínu.
Emily
BŘEZEN
Co si představuješ pod slovem politika?
Nevím.
Jak by měl politik vystupovat?
Měl by mluvit rozumně a pravdivě a tak, aby ho všichni
slyšeli.
Kdybys byla premiérkou a měla možnost
rozhodovat o zákonech. Jaké bys nařídila a jaké
naopak zrušila?
Já bych otevřela školy. Mohli bychom tam chodit
s rouškou. A povolila bych výjezd do dalekých zemí.
Jaké zákony Ti v době koronaviru přijdou dobré
a jaké špatné?
Je špatné, že nemůžeme do školy. Nelíbí se mi, že jsou
zavřené okresy. Dobrého mě nic nenapadá, spíš jenom
špatné.
KVĚTEN
Jak si politici vedou nyní?
Přijde mi divný, že mění povely. Furt máme jiný testy.
Ale snaží se, aby covid byl míň rozšířený.
Co na situaci říkáš z ekologického hlediska?
(Všude se válí použité roušky atd…)
Myslím, že z roušek a testů je mnoho odpadu. V lese už
jsem viděla ležet spoustu roušek.
Co si myslíš o střídání ministrů zdravotnictví?
Co bys řekla na to, kdyby se vám takhle často
měnila třeba učitelka?
Mně by se to taky nelíbilo, protože bychom ty věci
míchaly do sebe. Nic bysme neuměli.
Jak si myslíš, že bude covidová situace vypadat
v září?
Já si myslím, že v září už ty testy asi nebudou a možná
že roušky ještě budou.

Matouš
BŘEZEN
Co si představuješ pod slovem politika?
Nuda, furt tam sedí, něco řeší a hádají se.
Jak by měl politik vystupovat?
Jako normální lidi. Neměli by na sebe být tak pyšní. Měli
by myslet na ostatní.
Kdybys byl premiérem a měl možnost
rozhodovat o zákonech. Jaké by si nařídil a jaké
naopak zrušil?
Já bych nic nedělal, protože bych se jím nikdy nestal.
Reakce po pár minutách: Zavřel bych školy. (pozn. Ano,
najdou se i žáci, které to doma baví). A paní učitelko, ještě
něco, ukončil bych tuhle hodinu.
Co si myslíte o covidové situaci, která tu teď je?
Je blbá. Jsme zavření doma. Nemůžeme nic dělat,
nemůžeme se stýkat s kamarádama, nemůžeme jet na
traily (pozn. tratě pro kola).
KVĚTEN
Jak si politici vedou nyní?
No, mně se nelíbí, jak všechno furt měněj a dávaj furt
nový pravidla.
Co na situaci říkáš z ekologického hlediska?
(Všude se válí použité roušky atd…)
Já myslím, že jim je úplně jedno, co se děje v přírodě.
Co si myslíš o střídání ministrů zdravotnictví?
Co bys řekl na to, kdyby se vám takhle často
měnila třeba učitelka?
Mně by se to nelíbilo, že by se všechno míchalo,
střídalo, opakovalo.
Jak si myslíš, že bude covidová situace vypadat
v září?
Já myslím, že to bude furt horší a horší, protože mně se
zdá, že si vůbec nepomáhaj. Nejdřív to všechno zavřou,
pak to všechno otevřou. A takhle se zase víc lidí nakazí.
Emča
BŘEZEN
Co si představuješ pod slovem politika?
Že tam týrají děti nebo něco takovýho. (Reakce
spolužáka: V politice něco řeší, třeba Babiš a tak.)
Jak by měl politik vystupovat?
Neměli by mluvit sprostě, měli by se chovat slušně.
Kdybys byla premiérkou a měla možnost
rozhodovat o zákonech. Jaké by si nařídila a jaké
naopak zrušila?
Řekla bych, aby se nenosily roušky. Paní učitelko, já
řeknu jediný: „Nechci být prezident!“
A koroně bych poručila, aby odešla do Číny.
Reakce spolužáka: Ať odejde do Vesmíru, aby nebyla
nikde.
Co si myslíte o covidové situaci, která tu teď je?
Je to blbý. Nemůžeme s rodinou na výlety ani nikam
daleko třeba do Ostravy. Jinak bychom tam museli
zůstat.
KVĚTEN
Jak si politici vedou nyní?
Mně se nelíbí, jak furt mění roušky. Jednou je respirátor,
potom je rouška.
Co na situaci říkáš z ekologického hlediska?
(Všude se válí použité roušky atd…)
Já myslím, že je to neuvěřitelně neslušný, jak v lese
vyhazujou roušky. Proč to radši nevezmou domů a
nevyhodí do koše. Pak k tomu zvířata přijdou, můžou
to omylem sežrat a umřít.
Co si myslíš o střídání ministrů zdravotnictví?
Co bys řekl na to, kdyby se vám takhle často
měnila třeba učitelka?
Já mám jednu menší otázku. Proč se pořád měněj?
Kdyby se v naší třídě stále měnily učitelky, bylo by blbý,
bý,
že by ani jedna nikoho neznala. A furt bychom se jen
seznamovali.
Jak si myslíš, že bude covidová situace vypadat
dat
v září?

Já myslím, že by měly být víc zavřený obchody. Pokud to
tu nezavřou, tak to ještě přijde.
Ráďa
BŘEZEN
Co si představuješ pod slovem politika?
Lidi, co tam ztrácejí čas.
Jak by měl politik vystupovat?
Měli by se chovat slušně.
Kdybys byl premiérem a měl možnost
rozhodovat o zákonech. Jaké bys nařídil a jaké
naopak zrušil?
Dělal bych lepší opatření. Dělal bych všechno, co bych
mohl, aby Covid přestal. Covid by se zničil tak, jak bych
přibral ta opatření, aby už úplně zmizel.
Co si myslíte o covidové situaci, která tu teď je?
Je to hodně blbý, nemůžeme nikam a mamka nemůže
do práce. A nemůžeme ani do města.
KVĚTEN
Jak si politici vedou nyní?
Vadí mi, že to pořád měněj.
Co na situaci říkáš z ekologického hlediska?
(Všude se válí použité roušky atd…)
Všechno to dělaj úplně blbě. Někdy zajdu do lesa a ten
odpad tam posbírám.
Co si myslíš o střídání ministrů zdravotnictví?
Co bys řekl na to, kdyby se vám takhle často
měnila třeba učitelka?
Mně by se líbilo, že by nás jedna paní učitelka učila něco,
pak by se vystřídali a ty ostatní by nás učily to stejný a
my bysme to už dávno věděli.
Jak si myslíš, že bude covidová situace vypadat
v září?
Já si myslím, že to nezmizí, protože když nebude škola,
tak všichni budou někam jezdit bez roušek a nakazí se,
takže to jenom zvětší.
Áďa
BŘEZEN
Co si představuješ pod slovem politika?
Strašná nuda, furt tam něco řeší.
Jak by měl politik vystupovat?
Slušně.
Kdybys byl premiérem a měl možnost
rozhodovat o zákonech. Jaké bys nařídil a jaké
naopak zrušil?
Já bych zrušil všechny opatření, abych uviděl, jak by to
lidi zvládali. Kdyby na tom Česko bylo zle, zase bych
vrátil všechny opatření a všichni by zůstali doma a tak.
Co si myslíte o covidové situaci, která tu teď je?
Je strašná, musíme bejt doma a já už chci do školy.
Nebaví mě být doma a nosit respirátory.
KVĚTEN
Jak si politici vedou nyní?
Furt měněj jméno toho covidu. Jednou to je covid 19,
pak SARS…
Co na situaci říkáš z ekologického hlediska?
(Všude se válí použité roušky atd…)
Lidi ty roušky vyhodí do přírody a to je špatně. Protože
je v nich drátech a ten v lese nemá co dělat a ty roušky
taky ne.
Co si myslíš o střídání ministrů zdravotnictví?
Co bys řekl na to, kdyby se vám takhle často
měnila třeba učitelka?
To by se mi nelíbilo, protože bysme se furt učili jinak a
nic bychom se nenaučili.
Jak si myslíš, že bude covidová situace vypadat
v září?
Já si myslím, že by to mohlo bejt dobrý, protože mám
v září narozeniny. Takže chci, aby to bylo dobrý.
připravila
Kateřina Zatloukalová

Školství

VÝPRAVA DO VESMÍRU

Jedním z našich nových projektů ve 3. ročníku se v květnu stal „VESMÍR“, vydali jsme se do jeho hlubin, zkoumali jsme například
naši sluneční soustavu, povídali si o souhvězdích i vesmírných expedicích. Dozvěděli jsme se, který člověk byl ve vesmíru první nebo
kdo byla Lajka. Moc jsme si výpravu užili :-)

ONLINOVÁ POEZIE
Šlápni na to
Benjo Jarý

Cipísek v onlajnu
Benjo Jarý

První jarní den
Ema Jánská

Šlápni na to,
Jedem, zlato.
Šlápni na pedál,
Jedem, jedem dál.

Kruci písek, já Cipísek
ráno vstanu, hlad dostanu,
nasnídám se, nasvačím,
ke kompjůtru odkvačím
matiku si užiju
a tak už to dožiju
češtinu mám rád,
když si můžu hrát.
ájina je super předmět
mám pak o všem cizím přehled :-)
tělocvik mi nechybí
sto kilo mám za chvíli
vědy jsou mi milé
krátí dlouhé chvíle
problém nemám se šikanou
Pepa dostal na vybranou
nohu když mi nastaví
úsměv se mu zastaví
z hovoru byl odebrán
(byť nedobrovolně)
učení si dělá sám
po onlajnu hraju hry
v úkolech mám rezervy
tohle je můj denní chleba
přírodě se vyhýbám
sejdeme se u oběda
na houby chuť fakt nemám

Je první jarní den,
půjdem zase ven.

Poletíme do vesmíru
uděláme v nebi díru.
Poletíme kolem světa,
poletíme dlouhá léta.
Ááááááááá přistáváme
a proč?
Došlo palivo.
Jááááá nerada zem,
já nerad zem,
to radši umřeme mrazem.
Glo, glo, glo, glo, glo, glo, glo.
Miláčku zadrž, je plná nádrž.
Šlápni na to,
jedem, zlato.
Šlápni na pedál,
Jedem, jedem dál.
Poletíme do vesmíru
uděláme v nebi díru.
Vletíme do oblaků,
budem svědky zázraků.

Na kolo a na lyže
nemám žádné potíže.
Pak je ještě lezení
nemám žádné tušení,
jak to budu všechno stíhat,
když mám ještě učení.
Na školu se těším,
to je jasná věc!
Doufejme, že bude dřív,
než pokvete les.

Školství

OTÁZKY
MLADŠÍCH DĚTÍ
ODCHÁZEJÍCÍM
PÁŤÁKŮM
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HÁ
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ZÁMEK ADRŠPACH
Vás srdečně zve na

Pohádkové dny
Staňte se reálnou součástí pohádky!
Děj se odehrává v jednotlivých komnatách,
kterými se při představení prochází.

7. srpna 2021 (při větším zájmu i 8. srpna)
Časy představení pro oba dny: v 9. 30 h, v 10. 45 h, ve 14 h a v 15.15 h

Pohádka O čarodějnici Xsíxsáře
Vstupné jednotné: 100 Kč/osoba

Doporučujeme rezervaci kvůli omezeným skupinám na
tel.: 604 381 520 nebo emailu: agentura.veronika@centrum.cz
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