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Z obecního úřadu
S úřadem za hranice všedních dnů
Na přání několika z Vás jsme se letos rozhodly pro jednodenní zájezd, kterým se pokusíme 

zpestřit Vaše všední dny a vystřídat klasické setkání seniorů.
Na začátek června jsme naplánovaly nenáročný výlet za poznáním, jenž důchodci, pro které 

je tento výlet určen, zcela jistě zvládnou. Pojedeme do Hořic, kde s průvodcem nakoukne-
me do historie, krajiny a prodejny originálních trubiček. Také si prohlédneme zámek Hrádek 
u Nechanic, přezdívaný „Malá Hluboká“.

Zážitky nejen z tohoto dne probereme cestou a u společné večeře v Novém Městě u Chlum-
ce nad Cidlinou.

Stačí se do konce května na obecním úřadě nahlásit a vzít si pár korun na vstupné a jídlo.
Na výlet s Vámi se už teď těší  AK a LZ

Samovýroba dřeva
Máte-li zájem o samovýrobu, při níž si můžete palivo z převážně náletových dřevin ponechat 

zdarma, kontaktujte místostarostu Struhaře (tel.: 602 465 842, e-mail:  martin.struhar@dkanet.cz), 
nebo sledujte úřední desku, na níž bude soupis vytipovaných obecních pozemků uveřejněn.

Svoz nebezpečného odpadu
Jarní svoz nebezpečného odpadu se uskuteční 24. 4. 2010 na dvou stanovištích:
8.00 - 8.20 hodin SBĚRNÝ DVŮR
8.35 - 8.50 hodin PLASNICE

Zastupitelstvo obce jednalo

Usnesení č. 34
ze zasedání zastupitelstva obce Deštné v Orlických horách 

ze dne 8. února 2010
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
– zprávu o činnosti rady obce,
– kontrolu plnění usnesení,
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– zápis o tematické požární kontrole dodržování povinností stanovených předpisy o požární 
 ochraně provedené 13. 11. 2009.

Zastupitelstvo obce schválilo:
– doplnění člena zastupitelstva obce o Naďu Štěpovou,
– úpravu rozpočtu za měsíc prosinec 2009,
– umístění septiku a kanalizace do části pozemku 201/2 v k. ú. Jedlová v O. h. za podmínky, 

 že uvedený pozemek zůstane nadále průchozí a průjezdný,
– zřizovací listinu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce.

V Deštném v Orlických horách dne 8. 2. 2010 
Příští zasedání se bude konat 1. 4. 2010 od 19 hodin v hasičské zbrojnici.

PODÁVÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ 
Finanční úřad v Dobrušce oznamuje, že pro zvýšení dostupnosti služeb veřejnosti bude 

v měsíci březnu 2010 rozšířena pracovní doba daňové pokladny a podatelny úřadu. 

Datum Podatelna Daňová pokladna
1. 3. 2010 Pondělí 8:00 - 17:00 8:00 – 11:00      12:00 – 16:30
3. 3. 2010 Středa 8:00 - 17:00 8:00 – 11:00      12:00 – 16:30
8. 3. 2010 Pondělí 8:00 - 17:00 8:00 – 11:00      12:00 – 16:30

10. 3. 2010 Středa 8:00 - 17:00 8:00 – 11:00      12:00 – 16:30
15. 3. 2010 Pondělí 8:00 - 17:00 8:00 – 11:00      12:00 – 16:30
17. 3. 2010 Středa 8:00 - 17:00 8:00 – 11:00      12:00 – 16:30
22. 3. 2010 Pondělí 8:00 - 18:00 8:00 – 11:00      12:00 – 16:30
23. 3. 2010 Úterý 8:00 - 18:00 8:00 – 11:00      12:00 – 16:30
24. 3. 2010 Středa 8:00 - 18:00 8:00 – 11:00      12:00 – 16:30
25. 3. 2010 Čtvrtek 8:00 - 18:00 8:00 – 11:00      12:00 – 16:30
26. 3. 2010 Pátek 8:00 - 18:00 8:00 – 11:00      12:00 – 16:30
29. 3. 2010 Pondělí 8:00 - 18:00 8:00 – 11:00      12:00 – 16:30
30. 3. 2010 Úterý 8:00 - 18:00 8:00 – 11:00      12:00 – 16:30
31. 3. 2010 Středa 8:00 - 18:00 8:00 – 11:00      12:00 – 16:30

Nenechávejte návštěvu fi nančního úřadu na poslední chvíli!
K platbě daní můžete využít bezhotovostního převodu peněz z účtu či daňovou složenku, 

kterou lze zaplatit na každé poště bez poplatků! Platební dispozice pro platbu daně z příjmu 
fyzických osob převodem z účtu:

účet: 721 – 27622571 / 0710, vedený u pobočky ČNB, Hradec Králové,
variabilní symbol: rodné číslo,
 konstantní symbol: 1148.
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 Využijte k výpočtu daňové povinnosti a tisku kompletně vyplněného daňového přiznání apli-
kaci EPO (elektronické podání pro daňovou správu). Více informací viz: http://adisepo.mfcr.
cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces; http://cds.mfcr.cz nebo www.mfcr.cz.

Ministerstvo fi nancí zveřejňuje novou verzi aplikace EPO (EPO2). S postupným přechodem 
aplikace EPO na novou technologii jsou formuláře zveřejněny pouze v serverovém provedení, 
které snižuje nároky na konfi guraci PC uživatele a umožňuje vyplnění formuláře v alternativ-
ních prohlížečích.

V souvislosti se zprovozněním datových schránek je nově možno učinit podání i prostřednic-
tvím datové schránky, a to ve struktuře a tvaru stanoveném Ministerstvem fi nancí. Pro vytvoře-
ní požadovaného „XML“ souboru ve stanoveném tvaru a struktuře lze použít i aplikaci EPO. 

Komunikujte s daňovou správou elektronicky! Ing. Dana Juránková, ředitelka

Z historie
Zaniklá tradice sklářství
Letos je tomu právě 100 let od poslední tavby ve sklářské huti Karolina 

v Zákoutí. Tím také končí veliká a slavná sklářská historie v Orlických horách. 
Místní muzeum k tomuto výročí připravuje nejen výstavu, ale také vydání 
publikace věnované osudu této hutě. Autor publikace Vladimír Homol-
ka z Rychnova nad Kněžnou sepsal podrobně historii založení, provozu 
a zániku této poslední sklárny, ale také zdokumentoval množství výrobků z 
poslední produkce sklářů v Orlických horách. Publikace je v tisku, a tak bude 
k dostání při XIX. ročníku Tavení skla dřevem. Bohumír Dragoun

Ze školy
Co se do minulého čísla nedostalo:
MŠ v lanovém centru
Na pozvání pana Hejduka jsme se 11. 9. 2009 vypravily s dětmi do místního nového lano-

vého centra.
Úžasný zážitek! Všichni prckové to zvládli. Oblečeni do sedacích úvazků a přileb se odvážně 

vypravili na dobrodružnou cestu 2 m nad zemí. Někde se i pěkně vybáli. Ale všichni si za pod-
pory dospělých s překážkami poradili. To byl adrenalin! Některým se to zalíbilo tak, že si celou 
trasu ještě zopakovali. Odměnou bylo skákání na trampolíně. 

V krásném prostředí uprostřed lesa jsme strávili příjemné dopoledne.
Vydařená akce. Děkujeme! Učitelky MŠ

❖ ❖ ❖ ❖

❖ ❖ ❖ ❖
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Vítání občánků
V sobotu 14. 11. 2009 jsme se zúčastnili vítání občánků. Děti se k OÚ dostavily v doprovodu 

rodičů pěkně vyfešákované. Moc jim to slušelo.
Vítali jsme čtyři děti. Pásmo básniček a písniček s miminkovskou tématikou se líbilo. Jsme 

rády, že jsme se na takové slavnosti podílely. Spolu s námi přišli i žáci ze základní školy, kteří 
měli své básničky a pískání na fl étny také pěkně připravené.

Děkujeme rodičům zúčastněných dětí za ochotu a podporu. Učitelky MŠ, foto JaK

Nové:
Využívání netradičních materiálů
Při tvoření s dětmi využíváme i netradiční materiály. Tvoříme a stavíme třeba z ruliček 

od toaletního papíru, z krabiček od různého zboží. Plastové kostky pocházejí z doby, kdy 
se v nich prodávala ovocná dřeň. Vše umíme využít a děti se baví, neboť tyto „hračky“ jsou 
netradiční a neokoukané.

Fotky najdete na stránkách MŠ.  Učitelky MŠ

Ukrajinské děti v Deštném
První lednový týden proběhla druhá část výměny studentů mezi ZŠ a MŠ Deštné v O. h. 

a ukrajinským Dubnem. Do České republiky přijelo 7 dětí a 2 členové doprovodu z partner-
ského města v Rivenské oblasti.  Měli jsme trochu obavy, abychom dokázali našim přátelům 
připravit atraktivní program.  Nechtěli jsme zůstat nic dlužni pohostinnosti,  se kterou jsme se 
setkali při naší podzimní návštěvě. 

Zimní cesta dlouhá 900 km jistě nebyla nic příjemného, ale setkání v Deštném první letošní 
neděli dalo na útrapy rychle zapomenout. Všichni se ubytovali v rodinách svých českých hosti-
telů a již odpoledne jsme se potkali na společném bowlingu v Kvasinách. Protože v Dubně ani 
poblíž nejsou žádné hory, využily ukrajinské děti příležitost a hned v pondělí řádně prověřily 
naše sjezdovky. V některých případech to bylo možná obráceně. Podstatné ale je, že byli 
všichni spokojeni a nikomu se nic nestalo.  Žáci obou stran pak společně pracovali na projektu 
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ukrajinské mapy, díky které mají žáci školy v Deštném možnost lépe se seznámit s touto zemí. 
Na chodbě nyní potkávají nejen fotografi e ze známých míst Ukrajiny, ale také osobnosti kul-
tury, sportu a politiky. To je zvlášť aktuální nyní po tamějších prezidentských volbách. V úterý 
odpoledne nás čekal výlet do Hradce Králové. Obří akvárium, kino Cinestar a v neposlední 
řadě také nákupy, na které se dámská část delegace těšila bez ohledu na národnost. Další 
den jsme společně se žáky 9. ročníku podnikli exkurzi do pevnosti Dobrošov a do pivovaru 
Primátor. Děti se také vyřádily v aquaparku v polském městě Kudowa Zdroj. Protože bolest 
nohou a boule z pondělního lyžování již odezněly, vyžádali si naši přátelé návštěvu sjezdovky 
ještě na poslední celý den svého pobytu v České republice. Po odpolední prohlídce Nácho-
da byl už čas balit. Původní předpoklad, že věcí k nakládání do minibusu bude méně než 
před týdnem v Dubnu, se ukázal mylný. Dárky a nákupy putující zpět do Dubna spolehlivě 
zaplnily kufr do posledního místečka.

Nezbývá než konstatovat, že z našeho pohledu skončila i druhá část výměny úspěchem.  
Hlavním měřítkem spokojenosti všech zúčastněných se stane zájem pokračovat v roce 2010.

Petr Kačírek

Lyžařský výcvik
I pro letošní rok byl naplánovaný třídenní lyžařský výcvik pro 4. a 5. ročník. Vedoucí kurzu 

byla p. uč. Hepnarová, pomáhala jí p. uč. Rémišová. Protože sedmáků je málo, vzaly jsme 
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je se čtvťáky a páťáky najednou. Lyžařský výcvik jsme zahájili ve středu 3. února na Martě 
II. Letos jsme měli i dvě děti, které stály na lyžích poprvé. Ty si vzala do parády paní učitelka 
Hepnarová a učila je základům lyžování. Do jejich družstva se ještě přidali ti, kteří si základy 
potřebovali upevnit. 

My ostatní jsme cvičili a cvičili. Šlo to dobře, protože kopec byl poloprázdný a mladí lyža-
ři pečlivě cviky opakovali. Na závěr si vždy vysloužili několik volných jízd. Fajn bylo, že ani 
na vleku nestála fronta, a tak jsme jezdili a jezdili. Vyjet na vleku nebyl problém ani pro naše 
začátečníky. Do pátku jsme cvičili všichni společně, „čtyřka a pětka“ jen do oběda, sed-
máci ještě odpoledne. V pondělí a v úterý potom ještě pokračoval kurz pro sedmou třídu, 
kdy pod vedením p. uč. Hepnarové  zdokonalovali svůj styl a zaběhli si i okruh na běžkách.

Počasí nám přálo. Děti přicházely s nadšením, a tak šlo vše bez problémů. Myslím, že lyžař-
ský výcvik svůj účel splnil a všichni si ho užili. Jana Rémišová

Pohádkový fi lmový festival
Se konal na naší škole v den rozdávání pololetního vysvědčení, tedy 28. 1. 2010. Každá 

třída natočila vlastní verzi nějaké české pohádky. Byla s tím spojena spousta práce, i když 
každý se k realizaci postavil s odhodláním. Žáci si při přípravě vyzkoušeli spoustu zajímavých 
a mnohdy nových věcí. Od výroby kulis a kostýmů, přes učení se textu až po natáčení a stři-
hání fi lmového záznamu. Výsledek určitě stál za to. Všichni se výborně pobavili na závěrečné 
přehlídce soutěžních snímků. A jak bylo z fi lmů vidět, nebyla o zábavu nouze ani při vlastním 
natáčení.

Všichni žáci měli na závěr možnost hlasovat prostřednictvím korálků do označených nádob 
pro „nejlepší pohádku“. Zvítězil s velkou převahou fi lm 7. třídy. Nejen díky vtipnému zpracová-
ní, ale i vynikajícím hereckým výkonům.

Vítězný snímek můžete shlédnout na internetových stránkách ZŠ a MŠ Deštné v O. h. 
(www.zsdestne.cz). Petr Kačírek 

Odpoledne s masopustem
Dne 12. 2. 2010, v pátek před jarními prázdninami, jsme pro žáky základní školy uspořádali 

Odpoledne s masopustem.
Děti se dozvěděly základní informace o tom, kdy a jak se tento svátek slavil. Ale stěžejními 

body programu bylo smažení koblih a vytváření tradiční masopustní masky. Výroba koblih 
kynutých i nekynutých, plněných i neplněných představovala pro děti nejspíš nejatraktivnější 
část (pod)večera. Soutěž o nejkrásnější, nejzdařilejší masopustní masku, jež bude vycházet 
z tradic, dětem dala dost velkou motivaci k tomu, aby se velice snažily. A tak se mezi námi 
postupně objevil pár medvědů, brůna (hrůzostrašná maska podobná žirafě, koze či velblou-
du), laufr (maska v různobarevném oděvu, která předcházela průvod, bouchala na vrata domů 
a zjišťovala, zda bude masopustní průvod do stavení přijat) nebo kominík. 

Akce se vydařila tak, že se nám v devět hodin ani nechtělo domů.  Hana Pavlíčková
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Dobové tance
Ve čtvrtek 25. 2. 2010 se děti ze školy vypravily do Hradce Králové na 3. divadelní před-

stavení, tentokrát na Dobové tance od Karla Steigerwalda. V podtitulu je uvedeno: groteska 
ve stylu absurdního divadla, zapadající do roku 1848 a poté do roku 1852 na Jičínsku. Prvně se 
tato hra hrála v roce 1980 a měla obrovský úspěch. Je to nadčasová ukázka nejen politického 
dění, ale i lidských charakterů, úhybných manévrů, převlékání kabátů.

Herci hráli na 100 %, ale tento kus děti nezaujal. Naštěstí nemají tolik negativních životních 
zkušeností s politikou, a tak mnohé narážky herců nepochopily. Přítomní dospělí diváci byli 
nadšeni.

Příště pojedeme na hru Dobře placená procházka od Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra, 
která zajisté potěší malé i velké. Libuše Nedomlelová

Zápis žáků do 1. třídy
Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2010 – 2011 se konal ve čtvrtek 4. února 2010 od 15.00 

hodin v budově ZŠ a MŠ Deštné v Orlických horách.
Děti byly šikovné, natěšené a s chutí plnily všechny zadané činnosti. Zatímco rodiče vypl-

ňovali povinné dotazníky, děti zkoušely vystřihnout papírového motýla či najít písmeno, kte-
rým začíná jejich jméno, přednášely básničky, rozlišovaly geometrické tvary, poznávaly barvy, 
zkrátka předváděly, co všechno před nástupem do školy umějí.  Za odměnu si odnesly omalo-
vánky s fotografi í školy a drobné dárečky, které pro ně připravili jejich starší spolužáci.

Přejeme všem budoucím školáčkům dobrý start a jejich rodičům děkujeme za projevenou 
důvěru. Učitelky 1. stupně
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Okresní přebor škol v lyžování a snowboardingu 
Jako každý rok, tak i letos uspořádala naše škola okresní přebor základních škol v obřím 

slalomu v lyžování. Letos jsme poprvé zařadili i kategorie v jízdě na snowboardu. Závod se 
konal 11. 2. 2010. Zájem byl opravdu veliký, přihlásilo se na 130 závodníků ze základních 
i středních škol rychnovského okresu.

Technické provedení zajistila fi rma Sport-profi , která nám zdarma poskytla vhodnou sjezdov-
ku na Martě II, časomíru, tyče, startovní čísla i technické zázemí pro prezentaci. Tratě stavěl 
pan Tibor Kara.

Vše bylo připraveno, jen začít. Ale zrovna ve čtvrtek se spustilo psí počasí. Hrozný vítr 
a veliká zima. Již od rána se telefon netrhnul, jestli se závody budou konat, nebo budou zrušeny. 
Pro silný vítr nemohli být včas spuštěny vleky, a tak jsme museli start odložit. Někteří nažhavení 
a natěšení závodníci vzali lyže na ramena a šli na kopec pěšky. Možná se chtěli i trochu zahřát.

Desátá rozhodla, vleky se rozjely a my mohli začít. Nejhorší podmínky byly na startu, 
kde pořádně fučelo, ale čekající závodníky to nijak neodradilo a na trať se pouštěli s maximál-
ním nasazením. Naší školu reprezentovalo 18 závodníků, 13 lyžařů a 5 snowboardistů. 

Největšího úspěchu dosáhl za lyžaře Honzík Ježek (1. místo), Monika Rémišová (2. místo), 
Láďa Štěpán (3. místo), za snowboardisty Andrea Horvátová (1. místo), Rosťa Bíma (2. místo).

Umístění všech našich žáků je uvedeno v tabulce, na celkovou výsledkovou listinu se můžete 
podívat na stránkách naší školy www.zsdestne.cz .

předžákyně  3. - 5. tř. L D2
st. č. jméno  ZŠ třída dat. nar. I.kolo pořadí

5 Cejnarová Beáta Deštné 4 2000 41,14 6
7 Macková Nikola Deštné 4 2000 D  

předžáci  3. - 5.tř.  L H2
10 Ježek Jan Deštné 5 1998 22,43 1
14 Pohl Mikuláš Deštné 4 1999 31,15 4
15 Zachariáš Karel Deštné 4 2000 D

mladší žákyně  6. - 7.tř L  D3  
24 Vernerová Jana Deštné 6 1997 31,01 5
27 Michelová Karolína Deštné 6 1998 31,19 6

mladší žáci  6. - 7.tř L  H3  
39 Štěpán Ladislav Deštné 7 1996 30,86 3
42 Tench Jack Deštné 7 1997 31,41 5
43 Lorenčík Filip Deštné 7 1997 33,72 7
36 Novotný Dominik Deštné 7 1997 37,7 9
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starší žákyně  8. - 9.tř. L D4
45 Rémišová Monika Deštné 9 1995 24,28 2

starší žáci  8. - 9.tř. LH4
55 Pacholík Tomáš Deštné 8 1996 31,26 13

snowboard starší žákyně SD4
18 Horváthová Andrea Deštné 8 1995 30,02 1

snowboard starší žáci SH4
st. č. jméno  ZŠ třída dat. nar. I.kolo pořadí
27 Bíma Rostislav Deštné 8 1996 26,99 2
29 Pohl Štěpán Deštné 8 1996 27,8 4
23 Feichtinger Lukáš Deštné 9 1994 28,51 7
33 Vicenec Jan Deštné 9 1995 32,4 10

Na závěr byli závodníci odměněni bohatými cenami, poháry a medailemi. 
Ceny do závodu věnovali tito sponzoři: Hejduk sport, Horská služba, fy JAKO Deštné v O. h., 

Sport-profi , Orlický konzum, Koloniál Veselý, Prodos Dobruška. Všem tímto velmi děkuji!
Děkuji také Sport-Profi  za spolupráci, učitelům a žákům naší školy, kteří pomáhali s organizací.

 Lenka Hepnarová

Povedené poznámky do žákovských knížek
• Tváří se inteligentně, ale je úplně blbej.
• Neustále se baví a odmítá mi říct o čem.
• Pořád se hlásí.
• Lže a schválně uvádí jiné letopočty.
• Pravidelně chodí do školy nepravidelně.
• Poznámka: „Neustále létá po třídě a posedává po oknech.“ Odpověď: „Tomu nevěřím. Holub.“

vybráno z internetu

❖ ❖ ❖ ❖
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Z kultury 
Silvestrovský koncertek
Na Silvestra, 31. prosince 2009,  

jsme měli možnost si vyslechnout 
několik vánočních písní v kostele 
sv. Máří Magdalény v Deštném. V 
naplněném kostele poslední chvíle 
loňského roku zpestřili mladí z celé 
republiky, kteří se rozhodli nový rok 
prožít v Diecézním centru života mlá-
deže – Vesmír, které sídlí v Jedlové. 
Lukrativnost koncertku se zvýšila 
i faktem, že se nejednalo o skupinu, 
která spolu vystupuje, ale šlo o spon-
tánní dílo účastníků programu na 
Vesmíru. Jejich společné první a zároveň poslední vystoupení mělo excelentní úspěch. Už 
letos se můžeme těšit na další silvestrovský koncertek v podaní mladých z Vesmíru.       

Tomáš Hoffmann

Název projektu: Polské fi lmové večery
Číslo projektu: CZ.3.22/3.3.02/09.01140

V rámci tohoto projektu bylo v našem malém Kině promítnuto třináct fi lmů. Nejpočetnější 
byla skupina komedií. Největší ohlas měla snad nejslavnější polská komedie Sexmise. Divác-
ky navštívena byla i další klasická díla: Kingsajz, Dvanáct židlí, Dezertéři. Nejzajímavější 
z komedií však byla nová komedie Purinový zázrak. Vyprávěla o poznání vlastních kořenů 
a lidské hrdosti.

Z válečných a vážných fi lmů byly promítnuty dva fi lmy s tématem holocaustu: Varšavské 
gheto a Pianista, z válečných pak fi lm Andrzeje Wajdy Katyň, který byl přes svůj smutný děj 
velmi ceněn diváky.

Abychom také poskytli romantický žánr, byla uvedena romantická komedie Malá velká láska. 
Pro děti pak v době zimních prázdnin byly uváděny pohádky. Klasický seriál Bolek a Lolek.   

Bohumír Dragoun

Evropská unie, Evropský 
fond pro regionální rozvoj, 
Překrečujeme hranice

Projekt je spolufi nancován 
z prostředků ERDF prostřednictvím 
Euroregionu Glacensis

❖ ❖ ❖ ❖
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Srdečně Vás zveme na tradiční divadelní maškarní ples.
Koná se 26. 3. 2010 v 19:30 h v hotelu Jedlová,

hraje pan Kárník z Ohnišova

Tak jsme si naplánovali ples! 
Hudbu jsme objednali zavčasu (tři čtvrtě roku dopředu) a doufali, že se ples odehraje, jako 

v posledních letech, na Panorámě. Jenže! Pan Horák s paní Bouckou tam skončili a Panorama 
byla mimo provoz. Začátkem prosince vysvitla naděje s novým nájemcem panem Kaniewským, 
se kterým jsme se domluvili. Ale necelých 14 dní před akcí šla vsí fáma, že nový nájemce už 
na Panče taky není. Nebyla to fáma, byla to pravda! Co teď? Zrušit ples? Udělat ho jinde? 
Ale kde? Jsou jarní prázdniny! Záhy se naskytla možnost, otevřít Panoramu pouze pro tuto 
akci. Což bylo v tenhle moment nejlepší. Tak jsme v ples na Panorámě opět začali věřit a jali se 
obcházet místní provozovny kvůli tombole. Přišel čtvrtek večer (2 dny před akcí), telefon a další 
rána. Přestože to bylo slibně rozjeté, Panoráma se najednou jevila nereálná. Nabízela se chata 
Na potoce, Národní dům (dnes Horský hotel Deštné). Obě zařízení, přestože si uvědomovala 
riziko, měla sezónu, nabízela pomoc, snažila se, byla vstřícná. Toho si ceníme.  

Kvůli kapacitě jsme se rozhodli pro Nároďák. Byla k dispozici vinárna, kde se tancovalo 
a hrála hudba Vlasty Španiela. Formanka, kde se sedělo. Restaurace pro případ, že by se nás 
sešlo hodně. 6. února ale tak strašně foukalo, že nás tam bylo 50 platících, z toho 8 členek 
sdružení. Ale přidali se různí zvědavci, ve vánici zbloudilí lyžaři, pár hotelových hostů a bylo 
veselo a na hudbu se nakonec taky vybralo. Pořád se tancovalo, vlastně od prvního kousku. 
Později plesové veselí zpestřilo nečekané půlnoční překvapení a pěkné výhry v tombole (šišky 
salámu, dorty), o něž se někteří kupodivu svorně dělili. 

Letos tedy o překvapení opravdu nouze nebyla. A přes ten hrůzný začátek si to spousta lidí 
užila a ples byl nakonec jedním z nejlepších. SRPDŠ při ZŠ Deštné v O. h.

Muzeum v zimě
Jak všichni víme, zima je na návštěvníky a hosty v Deštném  nejbohatší  a tak, aby lidé, 

kteří u nás přenocují, měli možnost volby kulturního programu, jsme si po dohodě s Divadelním 
souborem Kačenka tento program rozdělili. V úterý vlastivědná přednáška, středa naše malé 
„Kino“ a čtvrtek patřil divadlu.

Vlastivědných přednášek bylo prosloveno magických sedm, a to na různá témata. Sklářství 
představil Vladimír Homolka, přírodu Michal Gerža a Vladimír Homolka. Památky a zajímavé lidi 
pak Bohumír Dragoun. Návštěvnost přednášek nebyla veliká, ale atmosféra byla vždy skvělá.
 Bohumír Dragoun
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V NEDĚLI  28. 3. 2010 OD 14 HODIN

HORSKÝ HOTEL DEŠTNÉ (NÁRODNÍ DŮM)

KAŽDÁ MASKA OBDRŽÍ DÁREČEK

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

POŘÁDÁ SRPDŠ PŘI ZŠ DEŠTNÉ V O. H.



13

Postel pro Anděla 
Myslíte si, že nad námi někdo drží ochranou ruku? Andělé. Věříte? Nevěříte? Asi jak kdo. 

Ale přiznejme si, kdo z nás se někdy nemodlil ke svému andělu strážnému? Snad každý a je 
dobré ho mít blízko, aby Vám kecal do všeho, co uděláte. Třeba do výchovy dětí, do pití piva 
i do používání záchodu. Opravdu byste ho chtěli? Ne? Tak raději nestřílejte Pánu Bohu 
do oken. Mohlo by se Vám to splnit… Tak by se dala popsat divadelní komedie od Jarosla-
va Koloděje Postel pro Anděla. Náš divadelní spolek Kačenka tuto hru zahrál 29. 12. 2009 
v premiéře. Hrajeme každý čtvrtek pro návštěvníky našeho rekreačního střediska. Moc nás 
těší, že ochotnické divadlo má mnoho příznivců, o čemž svědčí vyprodaná představení.

Tak i Vás rádi pobavíme.   Eliška Kollárovičová, foto JaK

Velikonoce 2010
Pořad bohoslužeb o Velikonocích 2010
/bohoslužby budou v kostele sv. Máří Magdaleny v Deštném v Orlických horách/
28. 3. – Květná (Pašijová) neděle – památka slavného vjezdu Ježíše Krista do Jeruzaléma 

 s připomínkou Kristova umučení a začátek Svatého Týdne – mše svatá v 9:30.
1. 4. – Zelený Čtvrtek – Památka „Poslední večeře Páně“ – mše svatá v 16:00.
2. 4. – Velký Pátek – Památka „Umučení Ježíše Krista“ – Velkopáteční obřady v 16:00.
3. 4. – Bílá Sobota – den, kdy Kristus ležel v hrobě, není tedy mše svatá.
3. 4. – Bílá Sobota večer: „Velikonoční Vigilie“ (bdění) – Slavnost vzkříšení ve 20:00.
4. 4. – Boží Hod Velikonoční (Největší svátek v roce) – mše svatá v 9:30.
 Tímto dnem také začíná Velikonoční Oktáv – týden slavení Zmrtvýchvstání Páně
5. 4. – Velikonoční pondělí – mše svatá v 9:30. 
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„Užívej života, dokud ho máš !“ – slýcháme v různých formách kolem sebe. Ale, co je to život? 
V posledních únorových dnech jsem se setkal s člověkem, který dá se říci, přežil, svoji smrt. 
Dle slov lékařů přežil infarkt, na který se běžně na místě a okamžitě umírá. A co víc? I ty nejoptimis-

tičtější prognózy lékařů (že pokud se dotyčného vůbec podaří přivést k životu, bude mít stejně silně 
poškozený mozek – že nebude normální), byly překonány. Pán zasažený infarktem nejen žije, ale je 
schopen již teď necelé 3 měsíce po smrtelné nemoci pracovat, věnovat se rodině, rekreačně sportovat, 
je bystrý, jako vždy býval, dále podniká … 

„Myslete si, co chcete“, řekl lékař jeho ženě, „ale je to zázrak, nebo minimálně obrovská milost Boží!“  
Rychlost a kvalitu rekonvalescence opět lékaři nechápou. 

Sám uzdravený mi při našem setkání řekl: „Víš, Tome, já o této události nerad mluvím, protože je 
velmi přitažlivá – senzační a mohla by budit dojem, že se jí vytahuju /proto neuvádím konkrétní jméno 
tohoto uzdraveného – pozn. autora/. Ne, ne! Já vím, že to JE DAR“, říká dále, „který jsem dostal já a 
naše rodina – dar JEŠTĚ ŽÍT! Já za to vůbec nemohu, není to moje zásluha a nechápu, proč jsem se 
uzdravil zrovna já!“ A dodává ještě: „Po této zkušenosti blízkosti smrti člověk vidí věci úplně jinak!“  

Milí přátelé, mnoho lidí ale uzdraveno ze svých nemocí není. Proč někdo ano, někdo ne?
NEVÍME! Na tuto otázku nedává odpověď přímo žádná víra, žádná zkušenost, žádná fakta. 
V Bibli máme zaznamenáno, že skrze Ježíše Krista se dělo mnoho divů – říkáme zázra-

ků (uzdravení, rozmnožení jídla – chlebů, návraty k životu některých zemřelých), které pro ty 
dotyčné a pak i mnohé další měly veliký význam. Praktický – byli uzdraveni. A potom význam 
i v tom, že je to vedlo k otázce a odpovědi na ni: Kdo to je ten Ježíš, že uzdravuje? Jak to, že se 
toto stalo proti vší naší zkušenosti a schopnostem? Mnohé to pak vedlo k přijetí skutečnosti, 
že Ježíš je nejen člověk, ale jak říkáme, Bůh! Mnohé jiné i dnes vedou mimořádné události (protože 
se dějí stále) minimálně k víře, že „je něco nad námi“. Že jsou síly – Síla, kterou neznáme skrze své 
smysly, ale vidíme, že „funguje“, že je. Křesťané pak na základě svědectví života Ježíše Krista věří, že 
tou silou je ON – Kristus. 

Velikonoce (etymologicky: Velká noc) jsou spojeny s nocí VYSVOBOZENÍ od smr-
ti nebo nebezpečí smrti. V době před Kristem izraelský národ slavil noc osvobození od otroctví 
v Egyptě (po 400 letech). My po Kristu slavíme vysvobození od zla, od hříchů jako projevu zla 
a od účinků zla – tedy i smrti. Proto tedy postupně o Velikonocích – ve svatém týdnu prochá-
zíme momenty jako: Poslední večeře Krista s jeho nejbližšími těsně předtím, než by zajat. 
Událost ukřižování. A potom v noci ze soboty na neděli slavíme Vzkříšení zabitého Krista 
k novému životu. Právě toto poslední je PRAMENEM veškeré naděje v křesťanském (Kristově) duchu: 
Kristus znovu vstal k životu – k životu ještě lepší kvality. A tedy když ON – Bůh se stal člověkem a po 
zabití znovu žije, tedy i já člověk po své smrti vstanu k novému životu jako Bůh – Kristus. Vážení spo-
luobčané, v tomto pro někoho snad příliš náboženském okénku jsem chtěl poodhalit, proč Velikonoce 
nazýváme svátky života. Proč i v lidových tradicích se na Velikonoce objevují symboly života. Prostě 
proto, že ten nejpůvodnější obsah Velikonoc (před i po Kristu) je CESTA NA SVOBODU a ŽIVOT. 

Proto tedy jsem uvedl i tu událost uzdravení mého známého. Je to jeden z „dokladů“, 
že pánem života (mého života a nejen mého) nejsme jen každý z nás, ale především jsme ho dostali 
jako dar. Nejsme schopni vědět, proč ho má někdo větší – delší, jiný kratší. Proč je někdo zdravější, 
někomu se zdraví nedostává. Máme ale naději (a docela podloženou fakty), tato forma života zde není 
vše. Je ale dobré ji využít k šíření dobra.
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Vážení čtenáři, přeji vám KRÁSNÉ VELIKONOCE. Ať vše radostné (včetně radosti z dobrého jídla 
a pití … a třeba ještě i lyžování … ?) je pro vás vyjádřením radosti ze skutečnosti života (i pošramoce-
ného) jako „daru z nebes“ .

Tomáš Hoffmann, farář v Deštném v O. h. a ředitel Centra pro mládež Vesmír

Zimní slavnosti – Rampušák 2010

V sobotu 13. března proběhly zimní slavnosti, jímž vévodil vládce hor Rampušák. 
foto JaK

Čarodějnice
Nezapomeňte na pravidelný slet a na 30. dubna 2010 oprášit kostýmy! 

Bližší se včas dozvíte z plakátů.
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Odevšad 
Společenská kronika
Ani tentokrát tu nenajdete všechny oslavence. Ne všichni si přejí být ve společenské 

kronice uveřejněni.
V měsíci lednu, únoru a březnu oslavili či oslaví:
50.: Eva Brychtová 
55.: Anna Švejdová
60.: Anna Zářecká, Ladislav Zářecký, Jaroslava Zimanová, Věra Marečková, Rudolf Marvan
65.: Josef Hrnčíř
70.:  Marie Böttcherová, Jan Malík
75.: Abel Bedřich

Stříbrnou svatbu:
Vilém a Marcela Matyášovi 
Miroslav a Eva Rudzinských
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!

Narodili se:
Anežka Fabiánová
Nikol Alexandra Šindléryová 
Přejeme maličkým, aby vyrůstaly ke spokojenosti a lásce svých rodičů.

Loučíme se se zemřelým:
Oldřichem Bittnerem
Dieterem Pavlasem
Vilémem Matyášem
Čest jejich památce!

Vzpomínka
Dne 14. 3. 2010 uplyne 5 let od chvíle, kdy nás navždy opustil Vincent Ziman.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka Jaroslava a děti 

❖ ❖ ❖ ❖
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Víte, že …
– popelnice označené celoroční žlutou známkou jsou vyváženy v lichých týdnech?
– se zde natáčela nejenom Toulavá kamera pro ČT, ale i pořad Radiožurnálu Po Česku 

 s Václavem Žmolíkem? 
– v místním muzeu jste mohli navštívit několik zajímavých přednášek? 
– i když foukal „Bergwind“, Tříkrálová sbírka proběhla?
– se nemusíte trmácet do banky a české koruny za Eura či polské zloté si můžete vyměnit 

 tady v infocentru?
– také ples horské služby se konal v Horském hotelu Deštné (Národním domě)?
– Adventní dílny, které připravila škola, byly skvělé? Proto si nenechte 31. března ujít dílny 

 Velikonoční!
– očkování psů proti vzteklině je naplánováno na 14. května od 17 do 17.30 h? Očkovat 

 se bude u obecního úřadu za cenu 120,- Kč.
– volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu  ČR by měly být ve dnech 28. – 29. května?
– se do soutěže z minulého čísla nikdo nepřihlásil? A tak hodnotné ceny nám zůstaly 

 na někdy příště. Správná odpověď je „U třech lotrů“.  

Nová soutěž o ceny
Víte, odkud se vám naskytne tento pohled? 
Pokud ano, odpověď vhoďte do schránky (označené „anketa“) umístěné v chodbě obecního 

úřadu. Tím se zapojíte do soutěže o ceny, která končí 15. 5. 2010. Nezapomeňte uvést své 
jméno a adresu.

(soutěže se samozřejmě neúčastní členové Redakční rady ani jejich příbuzní)

LZ a A K
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Kam na výlet
Vesnička Šediviny patří mezi obce s nejlépe dochovanou lidovou architekturou a rázem osí-

dlení v Orlických horách. Leží ve svažitém terénu v nadmořské výšce 565 m až 586 m. Velký 
rozptyl osídlení byl příčinou  rozdělení vesnice mezi dvě obce – Dobré a Kounov. Rovenské 
Šediviny či Bažiny patří pod Dobré a jejich součástí je i proslavená Prázova Bouda.  Část Šedi-
vin spadající pod Kounov leží nedaleko silnice k Deštnému. V Šedivinách se nachází poněkud 
opomíjená památka kaple sv. Josefa. Byla postavena v duchu české moderny v roce 1907 a je 
to opravdu velmi zajímavá stavba, kde jsou kombinovány místní kámen – gabro z nedalekého 
Špičáku s glazovanou cihlou. Stavba je nevelká, leč opravdu zajímavá.  Doporučuji k návštěvě.

 Bohumír Dragoun

Vážení čtenáři,
 v tomto čísle Deštníku bychom Vám rádi představily „Salon Zdenka“. 
Mnozí z Vás si možná říkají: „To jsem nikdy neslyšel. O co jde?“ No a právě proto jsme 

požádaly jeho majitelku o rozhovor. Nemusely jsme ujet spoustu kilometrů, stačilo dojet 
na Jedlovou do penzionu Kristýna, zaklepat na dveře a Zdeničce Zachariášové položit zvídavé 
otázky.
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Jak jsi na tuhle myšlenku přišla?
Už jako holka školou povinná jsem obdivovala svoji tetu. Nebyla sice švadlenou, ale byla 

nesmírně šikovná. Asi to byla ona, která mě ve 13 letech přivedla na cestu módního návrhář-
ství, k zálibě šít, později předvádět vlastní modely. 

Zmínila jsi předvádění. Máš na mysli módní přehlídky?
Ano. Na škole jsme v rámci studia dělali módní přehlídky, sama jsem předváděla. Bylo to 

zajímavé a moc mě to bavilo. Dnes už nepředvádím, ale přehlídky s kamarádkami ráda dělám. 
Šaty pak předvádí nejen naše modelky, ale i zákaznice, kterým byly ušity na tělo.

Léta jsme neměly ani tušení o tom, že šiješ. 
Určitou dobu jsem šila jen pro sebe a pro radost. Až když kluci trošku odrostli, začala jsem se 

svému koníčku víc věnovat. A už to bude rok, kdy se tomu věnuju na profesionální úrovni.  
Neměla jsi obavy z podnikání, z trhu? Vždyť textilní průmysl prochází krizí.
Samozřejmě, že měla. Uvědomovala jsem si to. Kde kdo mě zrazoval. Ale tohle není to pod-

nikání v pravém slova smyslu, je to naplnění mého snu, ke kterému mi pomohla podpora mého 
muže a náhoda. Impuls dvou kamarádek – kadeřnice a vizážistky, jež potřebovaly dotvořit model 
na soutěž. Pak jsem zkusila ušít šaty pro butique. Hned se prodaly. Byla to další motivace.

Z vlastní zkušenosti můžeme říct, že jsi velice nápaditá, šikovná, originální. Tvé mode-
ly jsou precizní, propracované a sedí rozličným postavám. Pustíš se do ledasčeho.

Mám to štěstí, že vidím model už v látce, i když to není třeba hned. Proto jich tu mám několik 
v metráži. Každá látka má své kouzlo, jde z ní ušít „hit“. 



20

Co nejradši šiješ?
Jednoznačně společenské šaty. Takové, z  nichž na vás dýchne francouzská elegance. Nebo 

svatební, to je jakási pocta. Ale ušiju cokoliv, respektuji přání zákazníka. Ani ušití pánského 
obleku mi nečiní problém. Není mi cizí bytová architektura. 

To je znát z prostředí, ve kterém tvoříš.
Celkově si to užívám. Snažím se postupně zvelebovat prostředí, v němž pracuju a relaxuju. 

Také v duchu francouzské módy. Ale jde to pomalu, o to víc to těší.
Výsledky jsou úžasné! Dívalo a povídalo by se dál, ale nebudeme zdržovat, abys tu rozeši-

tou róbu do večerního plesu stihla doladit. 
Díky za Tvůj čas a příjemné naladění. AK a LZ

Policie
Trestná činnost se oproti minulému roku snížila. Snad i proto, že policejní hlídky OPP 

pravidelně na lyžích a skútru kontrolují svůj obvod.  I tak ale bylo na sklonku roku šetřeno 
odcizení lyží, ke kterému došlo na sjezdovce při jedné z reklamních akcí, odcizení 
snowboardů a lyžařského vybavení v DCŽM Vesmír, pokus o vloupání do linkových autobusů, 
z  nichž pachatelé chtěli zcizit televizory.

Dále se OPP Dobruška aktivně podílí na řešení dopravní situace v obci.
prap.Machata, pprap. Sokol

Užitečné informace
Novinky v oblasti sociálního pojištění

Rok
narození

Důchodový věk činí u

mužů
žen s počtem vychovaných dětí

0 1 2 3 4 5 a více
1936 60r+2m 57r 56r 55r 54r 54r 53r
1937 60r+4m 57r 56r 55r 54r 54r 53r
1938 60r+6m 57r 56r 55r 54r 54r 53r
1939 60r+8m 57r+4m 56r 55r 54r 54r 53r
1940 60r+10m 57r+8m 56r+4m 55r 54r 54r 53r
1941 61r 58r 56r+8m 55r+4m 54r 54r 53r
1942 61r+2m 58r+4m 57r 55r+8m 54r+4m 54r+4m 53r
1943 61r+4m 58r+8m 57r+4m 56r 54r+8m 54r+8m 53r+4m
1944 61r+6m 59r 57r+8m 56r+4m 55r 55r 53r+8m
1945 61r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 55r+4m 55r+4m 54r
1946 61r+10m 59r+8m 58r+4m 57r 55r+8m 55r+8m 54r+4m
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1947 62r 60r 58r+8m 57r+4m 56r 56r 54r+8m
1948 62r+2m 60r+4m 59r 57r+8m 56r+4m 56r+4m 55r
1949 62r+4m 60r+8m 59r+4m 58r 56r+8m 56r+8m 55r+4m
1950 62r+6m 61r 59r+8m 58r+4m 57r 57r 55r+8m
1951 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m 57r+4m 56r
1952 62r+10m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m 57r+8m 56r+4m
1953 63r 62r 60r+8m 59r+4m 58r 58r 56r+8m
1954 63r+2m 62r+4m 61r 59r+8m 58r+4m 58r+4m 57r
1955 63r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 58r+8m 57r+4m
1956 63r+6m 63r 61r+8m 60r+4m 59r 59r 57r+8m
1957 63r+8m 63r+4m 62r 60r+8m 59r+4m 59r+4m 58r
1958 63r+10m 63r+8m 62r+4m 61r 59r+8m 59r+8m 58r+4m
1959 64r 64r 62r+8m 61r+4m 60r 60r 58r+8m
1960 64r+2m 64r+2m 63r 61r+8m 60r+4m 60r+4m 59r
1961 64r+4m 64r+4m 63r+4m 62r 60r+8m 60r+8m 59r+4m
1962 64r+6m 64r+6m 63r+8m 62r+4m 61r 61r 59r+8m
1963 64r+8m 64r+8m 64r 62r+8m 61r+4m 61r+4m 60r
1964 64r+10m 64r+10m 64r+4m 63r 61r+8m 61r+8m 60r+4m
1965 65r 65r 64r+8m 63r+4m 62r 62r 60r+8m
1966 65r 65r 65r 63r+8m 62r+4m 62r 61r
1967 65r 65r 65r 64r 62r+8m 62r 61r+4m
1968 65r 65r 65r 64r 63r 62r 61r+8m

Vysvětlivky:
„r“ znamená rok
„m“ znamená kalendářní měsíc

❖ ❖ ❖ ❖
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Rád Vás uvítá 
nově vzniklý penzion pro seniory a osoby s omezenou soběstačností nezávisle na věku
Germis s. r. o.
Přepychy 21
517 32 Přepychy
tel. 494 322 629, 494 628 221, 776 874 370
www.ddpřepychy.cz 

Nebojte se ubytovávat cizince!
Vážení spoluobčané. 
Vzhledem k tomu, že v naší obci došlo opakovaně k nepříjemným zákrokům cizinecké poli-

cie ohledně porušení povinností ubytovatelů cizinců, rozhodl jsem se strávit několik hodin tím, 
abych Vás,  jakožto téměř dostudovaný právník, stručně a věcně provedl úskalími a povinnost-
mi, které se za ubytováním cizinců skrývají.

Ať už je přístup či jednání konkrétních osob cizinecké policie jakékoliv, pokusím se pro-
střednictvím tohoto článku zajistit, abyste takovým návštěvám předešli, a když už dojde 
na samotnou kontrolu, aby nenastaly situace, kdy v důsledku porušení svých povinností zapla-
títe pokutu.

Povinnosti ohledně ubytování cizinců jsou upraveny především zákonem č. 326/1999 Sb., 
o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů v platném znění. 
Povinnosti, které Vám i cizincům tento zákon ukládá, jsou následující:

Povinnosti cizince 
Předložit ubytovateli cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu, potvrzení o přechod-

ném pobytu na území, průkaz o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkaz 
o povolení k trvalému pobytu nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské 
unie a osobně podepsat přihlašovací tiskopis (tj. lístek, který vyplňujete). Povinnost osobního 
vyplnění a podepsání přihlašovacího tiskopisu se nevztahuje na cizince mladší 15 let věku 
(za něj tak učiní rodič, který má takovou osobu vepsanou v cestovním dokladu).

Obecné povinnosti ubytovatele (tj. každého, kdo poskytuje ubytování za úhradu)
a) neprodleně policii oznámit úmrtí ubytovaného cizince;
b) umožnit policii vstup do míst, kde se může cizinec zdržovat, jde-li o místo užívané 

 pro podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti;
c) oznámit policii ubytování cizince; 
d) zajistit cizinci ubytování, které není zjevně nepřiměřené úrovni ubytování poskytovaného 

 ostatními ubytovateli v objektech obdobného určení v obci, popřípadě okresu nebo kraji. 
 Přiměřenost se posuzuje zejména srovnáním hygienických podmínek a počtu 
 ubytovaných osob;

e) cizinci na požádání vydat potvrzení o ubytování s uvedením jména, příjmení, ulice, místa 
 a doby ubytování;

f) vést domovní knihu a na požádání policie ji předložit ke kontrole.
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Povinnosti ubytovatele ohledně domovní knihy
(1) Domovní kniha je dokument, do kterého ubytovatel zapisuje jméno a příjmení ubytova-

 ného cizince, den, měsíc a rok narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, 
 počátek a konec ubytování;

(2) Domovní knihu pro účely kontroly vede ubytovatel v písemné podobě; digitalizovaná 
 podoba je pro účely kontroly vyloučena;

(3) Zápisy do domovní knihy musí být provedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí 
 být uspořádány postupně z hlediska časového;

(4) Domovní knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

Povinnosti ubytovatele ohledně oznámení ubytování
(1) Ubytovatel je povinen oznámit ubytování cizince do 3 pracovních dnů po jeho ubytování;
(2) Oznámení učiní útvaru policie;
(3) Povinnost oznámit ubytování lze splnit:
 a) předložením vyplněného přihlašovacího tiskopisu, nebo
 b) prostřednictvím technických nosičů dat a jejich telekomunikačním přenosem 

 v rozsahu údajů vedených v domovní knize.

Toto jsou základní povinnosti ze zákona, které je třeba důsledně plnit, abyste se vyvarovali 
postihu. Zároveň bych rád upozornil na několik konkrétních situací, ve kterých byste, ač neú-
myslně, mohli pochybit. 

– Pokud cizinec nemá žádný průkaz totožnosti či cestovní doklad, je Vaší povinností 
 nevpouštět takovou osobu do objektu a kontaktovat policii. V praxi je tato situace 
 velmi choulostivá. Představa, že jednoho člena rodiny nevpustíte do domu jenom proto, 
 že si zapomněl doklad, je vskutku nepříjemná. Avšak kdybyste takovou osobu v domě ubyto-
 vali a odevzdali její přihlašovací tiskopis bez čísla dokladu nebo ji nenahlásili vůbec, 
 dopouštíte se přestupku. Pro vyvarování se takovým situacím je tedy praktické upozornit 
 cizince předem na nezbytnost předložení dokladu při ubytování, a pokud jej cizinec nemá, 
 kontaktovat policii.

– Pokud ubytujete osobu mladší 15 let, která nemá vlastní průkaz totožnosti, do pole 
 přihlašovacího tiskopisu „číslo cestovního dokladu“ vepište číslo dokladu jeho rodiče, 
 který má takovou osobu vepsanou ve svém cestovním dokladu.

– Pokud si u některého z prázdných polí v přihlašovacím tiskopise nejste jisti, jak ho vyplnit, 
 neváhejte kontaktovat cizineckou policii a vyžádat si radu. Tím předejdete špatnému 
 vyplnění přihlašovacího tiskopisu a následné pokutě.

– Odeslaný přihlašovací tiskopis je závazný a nelze jej vzít zpět. Odešlete-li špatně vyplněný 
 přihlašovací tiskopis (tj. s nedostatečnými údaji, nečitelně vyplněný, nepodepsaný), 
 dopustíte se přestupku a budete pokutováni.

– Policii jste povinni umožnit vstup do prostor, kde se cizinec může zdržovat, tj. do Vašeho 
 domu. Pokud tak neučiníte, dopouštíte se přestupku.

– Za přestupky (tedy porušení Vašich povinností) Vám může být uložena bloková pokuta 
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 (tedy pokuta na místě) až do výše 5.000,- Kč a ve správním řízení (pokud odmítnete 
 blokovou pokutu zaplatit) až do výše 50.000,- Kč.

Postup oznamování o ubytování cizince 
Postup je jednoduchý. V papírnictví si zakoupíte Domovní knihu (evidence cizinců), která 

poslouží jako zákonem vyžadovaná domovní kniha a zároveň obsahuje přihlašovací tiskopisy.  
Každý ubytovaný cizinec je povinen čitelně vyplnit přihlašovací tiskopis, který mu při ubytování 
předložíte (zákon uvádí, že jej vyplní cizinec osobně, v praxi je však policií akceptováno, když 
jej vyplní ubytovatel a cizinec jej osobně podepíše). Následně všechny přihlašovací tiskopi-
sy (tzn. kolik ubytovaných cizinců, tolik tiskopisů) do 3 pracovních dnů od počátku ubytování 
odešlete v obálce na Inspektorát cizinecké policie Kostelec nad Orlicí.

Kontaktní údaje
Inspektorát cizinecké policie Kostelec nad Orlicí 
Rudé armády 3, 517 41  Kostelec nad Orlicí
Telefon: +420 974 536 801
Policie České republiky – Služba cizinecké policie
Olšanská 2, pošt. schránka 78, 130 51 Praha 3
Telefon: +420 974 841 356 (357)
http://www.policie.cz/sluzba-cizinecke-policie.aspx

Věřím, že pro Vás budou tyto informace užitečné a 200,- Kč zaplacených mými rodiči budou 
poslední pokutou, která byla místním ubytovatelům cizineckou policií uložena. 

Tak tedy plňte důsledně své povinnosti a nebojte se ubytovávat cizince! A pokud si čímkoliv 
nejste jisti, obraťte se přímo na cizineckou policii a vyžádejte si potřebné informace!

S pozdravem Mgr. Marek Disman

Hasiči
Výroční zpráva o činnosti SDH Deštné v Orlických horách za rok 2009
Vážení dobrovolní hasiči, vážení hosté,
dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji přivítal na výroční valné hromadě Sboru dobrovolných 

hasičů v Deštném v Orlických horách. Vítám starostku paní Křížovou, zástupce HZS pana 
Málka a zástupce okresního výboru SHČMS pana Hanuše. 

Věřím, že uplynulý rok byl pro naprostou většinu z Vás rokem úspěšným a šťastným. Pro náš 
sbor byl rok 2009, co se týče činnosti, celkem úspěšný.

Týká se to nejen akcí, které spolek pořádal nebo se na nich podílel. Jako každý rok jsme 
se podíleli na přípravě a průběhu 18. ročníku Tavení skla dřevem, kde náš sbor zajišťoval 
pečení krůt a občerstvení. Tato akce se velmi vydařila. Dále členky sboru a některé děti tradič-
ně vypomáhaly při Kačenčině loučení s létem, kde vytvořily pohádkové bytosti v lese. Soutěž 
v netradičních disciplínách, kterou jsme měli v plánu pořádat, se bohužel opět nepodařilo 
uskutečnit. Rádi bychom ji opět v letošním roce pořádali, ale záleží na zájmu pozvaných sbo-



27

rů. Rok jsme ukončili tradičně zabíjačkou. Po několika letech začal konečně pracovat výbor 
pod vedením nového starosty. Výbor se sešel celkem osmkrát, a to pravidelně každé pondělí, 
nebo dle potřeb a časových možností členů výboru. Doufám, že tak bude fungovat i nadále. 
Letošní rok je rokem volebním, ale vzhledem k tomu, že náš sbor měl několik let problém 
s obsazením funkce starosty, volby jsme uskutečnili v roce loňském. 

Naši mladší hasiči se zúčastnili hry Plamen 29. 5. - 31. 5. 2009 ve Voděradech, 
kde se umístili na 17. místě z celkem 29 zúčastněných kolektivů. Zahajovacího závodu hry 
Plamen 2009/20010, dne 10. 10. 2009 v Záměli, se zúčastnily dvě hlídky, které se umístily 
na celkovém 17. místě. Druhé kolo soutěže bude opět pokračovat na jaře. Jako poděkování 
dětem za celoroční snažení vedoucí mládeže ve spolupráci s výjezdovou jednotkou uspořádali 
opékání a byla zorganizována exkurze na stanici HZS v Dobrušce. Opět se uspořádal v prvním 
týdnu prázdnin letní tábor v Červeném Kostelci na rybníku Broďák. Ubytování bylo zajištěno 
v pronajatém srubu. Tato akce měla opět, z pohledu dětí, velký úspěch. O pořádání této další 
akce se bude rozhodovat v prvním pololetí tohoto roku. Schůzky mladých hasičů se konají 
pravidelně každých čtrnáct dní, v týdnech před soutěží i častěji.

Účast členů na schůzích a akcích sboru byla obdobná jako v minulých letech, to znamená, 
že činnost a chod spolku zajišťují převážně členové výjezdového družstva, vedoucí mládeže 
a několik dalších členů sboru. 

V současné době má sbor 45 členů, z toho 16 dětí, 2 dorostence, 6 žen a 21 mužů.   
V roce 2009 jsme se zúčastnili okrskové soutěže v Olešnici v Orl. h., kde jsme se umístili 

na 7. místě. Také jsme se zúčastnili soutěže v netradičních disciplínách v Třebešově, kde jsme 
předvedli požární útok s naší historickou stříkačkou. Toto vystoupení mělo mezi diváky velký 
ohlas. Družstvo žen se soutěží nezúčastnilo.  

Výjezdové družstvo se scházelo každý týden v pondělí, kdy byla prováděna školení, opravy 
a údržba techniky a různá pomoc pro obec. I letos byl prováděn sběr železného šrotu. Družstvo 
čítá 13 členů. V březnu prošly jednotky opakovacím školením s dýchacími přístroji v Olešnici 
v Orl. h. Všech třináct členů splnilo zkoušky odbornosti Hasič III. stupně. Námětové cvičení 
se neuskutečnilo, jelikož se zjistilo, že velitel okrsku není oprávněn takovéto cvičení svolávat. 
Toto cvičení je oprávněn svolávat buď HZS, nebo starosta obce po dohodě s HZS. 

Tradice: Zastaralá mobilní technika, o které se zmiňujeme již několik let. O tuto techniku se 
samozřejmě staráme, ale již není v našich silách zajišťovat stoprocentní provozuschopnost.  
V roce 2008 se konečně začal plnit náš sen o nové hasičské cisterně. Bohužel se tento sen 
rozplynul – o dotace se musí žádat znovu. Sdružení hasičů vypsalo nový projekt, a tak budeme 
dále čekat na výsledek. K tomuto projektu se opět naše obec velmi ochotně připojila. Doufáme, 
že bude projekt konečně dotažen do zdárného konce a tuto techniku získáme. V důsledku 
této skutečnosti byla obec požádána o přidělení fi nancí na opravu cisterny. Týká se to hlavně 
výměny vzduchového řízení za hydraulické a montáž dvouokruhového brzdového systému. 
Tuto investici si vyžaduje hlavně bezpečnost práce.  

Před asi šesti lety a na dalších VVH nám bylo přislíbeno zástupci obce vybudování nových 
šaten a sociálního zařízení. Při jejich vystoupeních to u některých vypadalo, že šatna bude 
do rána, u některých do měsíce. Myslíme si, že zhruba v šestiletém období se mohlo v tom-
to případě již něco udělat. Při poslední návštěvě představitele obce, po příjezdu ze zásahu 
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a zhlédnutí rozvěšených zásahových obleků po autech a různých jiných, k tomu „vhodných“ 
věšácích, byl pronesen výrok, že se tato situace vyskytne tak dvakrát do roka, a že to není až 
tak velký nedostatek. Myslíme si, že to není dobrý přístup k lidem, kteří tuto činnost vykonávají 
ve svém volném čase a prakticky zdarma.  

Bylo by dobré tuto věc již konečně vyřešit. Paní starostka a její zástupce se o této situa-
ci byli sami přesvědčit po příjezdu ze zásahu, po větrné smršti (sušení oděvů rozvěšených 
po vozidlech a sušení bot v šatně). Toto není míněno jako stížnost, pouze připomenutí neutě-
šeného stavu.

V letošním roce byly zakoupeny zásahové rukavice, svítilny na přilby, přídavné mikrofony k ruč-
ním radiostanicím a silnější motorová pila Husqvarna 372. Také je do budoucna v plánu moderni-
zace vrat, kdy by stávající dřevěné byly nahrazeny za plně automatická plastová vrata.

V současné době vlastníme 2 x CAS 24 Š 706 r. v. 1978 a 1983, Avia A 31 r. v. 1988, 
PPS 12 r. v. 1975, plovoucí čerpadlo, kalové čerpadlo, 2 x elektrické kalové čerpadlo, 
2 x elektrocentrálu 6 kW a 2,8 kW, 2 x osvětlovací stožáry, motorovou pilu Husqvarna 55 
a 372, 6 x přenosné radiostanice, 3 x vozidlové radiostanice, 4 x dýchací přístroj PLUTO, 
2 x historické stříkačky – přenosnou DKW a Rosenthaler z roku 1939 na podvozku, 
která sloužila v Plasnicích. Obě tyto stříkačky jsou stále funkční. Vlastníme počítačový program 
„Kancelář pro obec“, díky němuž je vedena mnohem snadnější a přesnější evidence docházky 
a dalších aktivit sboru a jeho členů, který byl věnován od SHČMS.

S mobilní technikou bylo za uplynulý rok ujeto celkem 1.345 km, z toho Avia A31 – 639 km, 
CAS 24 (RK 30-41) – 474 km, CAS 24 (RK 44-24) – 232 km. Kilometry byly najety k zásahům, 
při kondičních jízdách, na soutěžích, při práci pro obec a jízdách na STK.

V současné době je spolupráce s obcí, hlavně díky paní starostce, velmi dobrá. Veškeré 
požadavky a různé problémy se řeší bez zbytečných průtahů a ochotně. Byli bychom rádi, 
kdyby tomu bylo tak i do budoucna. Spolupráce s HZS RK je také na velmi dobré úrovni.

Výjezdů jednotky v roce 2009 bylo celkem 19. Z toho se zasahovalo 2 x u požáru (požár 
trávy a sloupu VN), 14 x se jednalo o technickou pomoc (1x vyproštění osoby z výtahu, 
13 x živelná pohroma), 3 x planý poplach. V katastru obce se zasahovalo 6 x, mimo katastr 13 x.

Odpracované hodiny výjezdové jednotky za rok 2009 činí celkem 690 hodin:
– práce na technice - 105 h
– práce na stanici - 150 h
– práce pro obec - 18 h
– školení - 269 h
– zásah - 146 h
– ostatní - 45 h 
Odpracované brigádnické hodiny SDH:
– příprava MH - 270 h
– kulturní akce - 162 h
– soutěže dospělých - 55 h
– kronika - 90 h
– ostatní - 90 h
– sběr železného šrotu – 23 h
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Plán práce na rok 2010:
– sběr železného šrotu
– údržba požární nádrže, techniky, hasičské zbrojnice
– účast na soutěžích dětí i dospělých
– uspořádání soutěž
– opékání a spolupráce při tavbě skla, Kačenčině loučení s létem, pouti a pomoc obci
– nábor mladých hasičů
– vyřešení ocenění dlouholetých členů sboru 

Je třeba poděkovat těm, kteří se podílejí na chodu sboru, jako jsou například pokladník, revi-
zor, kronikář, hospodář, vzdělavatel. Zvláštní poděkování patří vedoucím mládeže a členkám, 
které se starají o obsluhu a udržování pořádku v naší kulturní místnosti. A dále všem našim 
sponzorům a příznivcům, panu Hejzlarovi, Tyburcovi, fi rmě Sport-profi  sro., Tendr ski, RDE 
Pardubice, panu Strnadovi, panu Köhlerovi, obci Deštné a několika dalším, kteří nechtějí být 
jmenováni. Samozřejmě musíme poděkovat našim manželkám, přítelkyním a přítelům, kteří 
nám umožňují tuto záslužnou činnost pro nás pro všechny provádět. Přeji Vám do nového roku 
hodně štěstí, zdraví a osobní pohody v životě. 

Na závěr této VVH je mou milou povinností předat několika našim členům medaili za věrnost. 
Členům, kteří zde dnes nejsou přítomni, bude ocenění předáno osobně. Vzhledem k tomu,
 že v dřívějších letech se na oceňování nedbalo, budou oceněni také členové, kteří ještě nedo-
sáhli nebo již překročili limit pro udělování medailí. V příštích letech se již budou dodržovat 
regule pro udělování.                      

Jsou to tito členové:  Hlaváček  Jan – 57 let, Kozel Jaroslav – 57 let, Veselka Jaroslav – 63 
let, Ježek  Stanislav – 45 let, Havel Stanislav – 40 let, Verner Petr – 20 let, Vaněček  Jan st. 
– 20 let.          Ladislav Zářecký – starosta SDH

Výjezdy v roce 2010
Ve 4.45 h ráno dne 9. 1. 2010 jednotka provedla vyproštění osobního automobilu ze závěje 

pomocí vyprošťovacího navijáku.  výbor SDH

Z osvědčených receptů 
Banánový velikonoční beránek
250 g másla
250 g cukru
1 vanilkový cukr
4 vejce
250 g rozmixovaných banánů
1 prášek do pečiva
Tuk utřeme s cukrem, přidáme žloutky, banány, mouku s práškem. Nakonec zlehka vmíchá-

me tuhý sníh, nalijeme do vymazané formy a pečeme.
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Krůtí roláda nadívaná špenátem
150 g listového špenátu (spařeného)
1 vejce
70 g strouhaného parmazánu
pepř
sůl
2 lžíce oleje
1,2 kg krůtího masa
5 plátků slaniny
250 ml bílého vína
2 cibule 
1 kg rajčat
100 ml vývaru
1 lžička balzam. octa 
Nasekáme špenát, vejce, rozšleháme s ½ dávky vývaru, osolíme, opepříme a upečeme 

z toho omeletu. Maso osolíme, opepříme, obložíme omeletou, špenátem a slaninou. Maso 
zavineme, opět osolíme a opepříme. V pekáči roládu pečeme na tuku, obracíme a poléváme 
asi 60 min. Pak přidáme cibuli, rajčata a pečeme ještě 30 min. Poté maso vyndáme, nakrájíme. 
Do zeleniny vlijeme ocet, víno, zbytek vývaru a omáčku provaříme.

Hezké Velikonoce Vám přeje  Míla Karová 
        
Babiččiny dobré rady
Aby byly řízky naprosto dokonalé
Při smažení řízků přidejte do rozehřátého tuku silnější kolečka syrového bramboru, 

tak se vám nikdy nepřipálí. Aby byly řízky hezky dozlatova vypečené, báječně křupavé 
a strouhanka z nich neopadávala, nesmíte je před přípravou nechávat dlouho obalené v lednici 
a při samotném smažení přikrývat pokličkou. Pokud ale do vajíčka na obalování přidáte bílý 
jogurt (na 1 vejce asi 1 lžičku), strouhanka bude na mase pevně držet.

Jednoduše oloupané citrusy
Pomeranče a grapefruity půjdou snadněji oloupat, když je předtím asi na 3 minuty vložíte 

do mísy s vlažnou (rozhodně ne horkou!) vodou.

Upečené maso 
Krájíme 10 až 15 minut po vyjmutí z trouby, aby z něj nevytékala šťáva.

Jak se dá zachránit připálená rýže 
Pokud se vám povedlo lehce připálit rýži, nezoufejte. Položte na ni krajíc chleba a nepříjem-

ná spálená chuť za chvíli zmizí. vybráno z internetu
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Z přírody
Jak to vypadalo s počasím v roce 2009

Max. srážky
(dat / mm)

Srážky 
počet 
dnů

Max. teplota
(dat / °C)

Min. teplota
(dat / °C) 

Min. přízem-
ní teplota 

(datum / °C)

Teplota 
průměr 

(°C)   

Sněhová 
pokrývka 
max. (cm)

Počet dní se 
sněhovou 
pokrývkou

Sluneční 
svit v hod. 
(průměr)

Počet 
dní 

s mlhou

Max. náraz 
větru 

(dat / m-s)

Bouř-
kové      
jevy

4.1. / 16,5 17 26.1. / 5,1 6.1. / -18,9 9.1. / -23,5 -5,3 55 31 59 (1,9) 5 30.1. / 18,9 0

26.2. / 14,4 20 7.2. / 7,6 21.2. / -13,2 21.2. / -18,5 -2,7 108 28 21,5 (0,7) 8 17.2. / 16,5 0

23.3. / 25,8 25 28.3. / 9,4 25.3. / -9,9 25.3. / -12,3 1,1 52 31 56,6 (1,8) 12 18.3. / 15,2 2

22.4. / 12,5 5 8.4. / 20,5 22.4. / -1,2 22.4. / -4,5 10,4 0 2 281,9 (9,3) 1 2.4. / 16,9 1

29.5. / 24,8 17 26.5. / 24,8 2.5. / -1,7 2.5. / -4,9 10,9 0 0 209,6 (6,7) 1 1.5. / 14,2 10

12.6. / 14,2 22 30.6. / 24,1 6.6. / -0,1 6.6. / -2,6 12,3 0 0 136,4 (4,5) 3 22.6. / 17,4 23

18.7. / 28,4 23 23.7. / 29,7 12.7. / 4,5 12.7. / 1,9 15,8 0 0 196,8 (6,3) 6 23.7. / 17,2 25

2.8. / 46,8 17 2.8. / 28,9 30.8. / 2,2 30.8. / -1 16,1 0 0 260,6 (8,4) 5 17.8. / 12,5 9

17.9. / 14,7 12 1.9. / 22,8 14.9. / 2,3 27.9. / -1,8 12,7 0 0 183,3 (6,1) 4 3.9. / 18,3 0

15.10. / 25,9 22 7.10. / 19,6 31.10. / -6,5 30.10. / -10,6 5 63 14 46,5 (1,5) 14 20.10. / 15,2 0

4.11. / 9,1 17 20.11. / 15,5 4.11. / -6,9 1.11. / -10,8 1 7 9 48 (1,6) 9 9.11. / 16,6 0

30.12. / 11 28 1.12. / 9,6 20.12. / -20,7 21.12. / -23,6 -2,4 25 10 19,6 (0,6) 10 16.12. / 17,4 0

225 6,2 130 1 519,80 78 70

Překročené teplotní rekordy v roce 2009
   

Maximální teplota Minimální teplota
Datum Nová hodnota Původní hodnota (rok) Datum Nová hodnota Původní hodnota (rok)

4.4. 18,9 16,9 (2001) 27.7. 4,6 4,6 (1975)
10.4. 18,5 17,1 (1967) 1.11. -6,9 -6 (1980)
14.11. 13,2 13 (2000) 18.12. -19,5 -18,2 (1961)
20.11. 15,5 9,7 (2003) 20.12. -20,7 -16,9 (2001)
21.11. 12,7 10,4 (2003) 21.12. -19,4 -18 (1962)
22.11. 11,3 10,6 (2002)
25.11. 9,7 9,5 (2003)
30.11. 9,5 8,3 (1979)
1.12. 9,6 8,2 (2008)

24.12. 6,6 5,6 (1967)
  

Jaromír Meier

❖ ❖ ❖ ❖
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Ze zdravotnictví
Zubní pohotovost

20.03. MUDr. Benešová Růžena Tyršova 464, Dobruška 494 622 040

21.03. MUDr. Bahník František Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí 494 323 152

27.03. MUDr. Beránková Lucie poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí 494 371 783

28.03. MUDr. Beránek Jan Komenského 828, Týniště nad Orlicí 494 371 088

03.04. MUDr. Čapková Marie Komenského 366, Doudleby nad Orlicí 494 383 417

04.04. MUDr. Domáňová Iva poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 694

05.04. MUDr. Dušková Helena Záhumenská 445, České Meziříčí 494 661 102

10.04. MUDr. Handl Jindřich Panská 24, Rychnov nad Kněžnou 494 531 955

11.04. MUDr. Havlová Marie U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou 494 539 225

17.04. MUDr. Hlavsová Lenka Komenského 259, Kostelec nad Orlicí 494 323 958

18.04. MUDr. Hrbáčová Eva Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou 494 532 330

24.04. MUDr. Ježková Marie Komenského 481, Kostelec nad Orlicí 494 321 511

25.04. MUDr. Kahlerová Blanka J. Pitry 448, Opočno 494 667 123

01.05. MUDr. Kašková Kateřina Kvasiny 145 494 596 174

02.05. MUDr. Kašparová Dagmar Voříškova 169, Vamberk 602 514 715

08.05. MUDr. Kašparová Helena Smetanovo nábř. 334, Vamberk 494 501 711

09.05. MUDr. Laubová Jana poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí 494 371 783

15.05. MUDr. Loukota Jan Komenského 127, Opočno 494 621 665

16.05. MUDr. Malátková Ludmila poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 696

22.05. MUDr. Nentvichová Eva K. Michla 942, Dobruška 494 623 775

23.05. MUDr. Plšková Ivona Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou 494 534 841

29.05. MUDr. Pokorná Jaroslava poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 697

30.05. MUDr. Pokorná Věra J. Pitry 448, Opočno 494 667 628

05.06. MUDr. Přibylová Marta Komenského 209, Častolovice 494 322 706

06.06. MUDr. Ptačovská Eva Komenského 481, Kostelec nad Orlicí 494 321 740

12.06. MUDr. Seidlová Zdenka Skuhrov nad Bělou 17 494 598 205

13.06. MUDr. Skřičková Zdena poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 695

19.06. MUDr. Stejskalová Věra zdrav. středisko Kout 566, Borohrádek 494 381 263

20.06. MUDr. Sudová Simona poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí 494 371 031

26.06. MUDr. Světlík Filip Tyršova 515, Opočno 494 667 553

27.06. MUDr. Šmídová Alena poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 622 550

03.07. MUDr. Štulík Richard poliklinika Rychnov nad Kněžnou 494 515 693

04.07. MUDr. Šťastná Ludislava Zdrav. středisko Rokytnice v Orlických hor. 494 595 292

05.07. MUDr. Tancurinová Jana nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk 736 419 151

06.07. MUDr. Tomanová Libuše poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí 494 542 102
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Ordinační hodiny MUDr. Havlové v rychnovské zubní ordinaci 
Pondělí   8 – 12 h 12.30 – 16.30 h
Úterý 6.45 – 13 h
Středa 6.45 – 13.30 h
Čtvrtek 8 – 12 h  12.30 – 16.30 h
Pátek 6.45 – 13 h

Tel: 739 046 899, 494 539 225

Petice za zachování stávajícího rozsahu zdravotní péče v nemocnici v Opočně
Také v Deštném jste na několika místech měli možnost svým podpisem podpořit zachování 

lůžkové části chirurgického oddělení opočenské nemocnice. Nemocnice, která funguje již 146 
let. Nemocnice s 91 lůžky, jež ročně provede 850 operačních zákroků, hospitalizuje 2 300 paci-
entů, v ambulancích ošetří 25 000 nemocných. Kromě toho se stará o nemocné na 53 lůžkách 
léčebny dlouhodobě nemocných.

 Jelikož jsou jednotlivá oddělení vzájemně provázána, lze se dovtípit, že by zrušení chirur-
gického oddělení bylo dalším krokem k úplnému uzavření nemocnice. Což je pádný důvod, pro 
který by bylo dobré zachovat nemocnici ve stávajícím rozsahu. LZ

Zdravotní cvičení pro dospělé
Zdravotní cvičení je určeno těm, kteří mají problémy s určitými partiemi – nejčastěji jsou 

to záda. Toto cvičení pomáhá obnovovat správné držení těla a rovnováhu. Cvičení je urče-
no široké veřejnosti, není ohraničeno věkem, nenahrazuje rehabilitační cvičení. Charakterem 
cvičení je protahování v součinnosti s dechem, neběhá se a neskáče, hlavní náplní je metoda 
„PILATES“.

Cvičení probíhá v tělocvičně místní ZŠ, a to vždy každé úterý od 18 do 19 h.

Vybavení:
Pohodlné  oblečení – v tělocvičně je chladněji, cvičky nebo tenisky, podložka na cvičení  

(karimatka) nebo může být i starší ručník.
Poplatek za použití tělocvičny se určuje dle počtu cvičenců.
Na hojnou účast se těší  Honza Hlaváček (cvičitel ČOS pro ZTV 3. třídy)

Ze sportu 
Opening Gravity parku
První termín openingu Gravity parku v Deštné v Orl. horách zhatil silný vítr. O to větší 

radost však měli všichni návštěvníci Opening Party o týden později. Celý týden jsme v redakci 
sledovali, co to kluci v Deštný staví. Nebudu určitě přehánět, když napíšu, že tento park je 
v současné době jeden z nejlíp vybavených snowparků v republice. Již se nemůžeme dočkat 
30. ledna, kdy v tomto parku proběhne FReeride.cz akce Just Ride. Nyní již ale předáváme 
slovo Kučisovi, který nejenže nafotil fotoreport, ale je i tvůrcem tohoto reportu.
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Parádně připravený park, kde si každý najde tu svoji hračku, skvělá muzika po celý den 
přímo v parku a permice zadarmo, jó kluci z Gravity parku znají recept na to, jak lidem při-
pravit krásný den na horách. Bohužel jsou věci, které nikdo z nás neovlivní – počasí. No co, 
na poprvé to nevyšlo, ale nevadí, o týden dýl to už klaplo. Ano, pro ty, co ještě pořád nevědí, je řeč 
o otevíračce nové sezóny Gravity snowparku v Deštném v Orlických horách.

Tato akce byla pojata opravdu velice pohodově. Každý, kdo se na internetu předem zare-
gistroval, dostal permanentku na celý den zadarmo a bylo už jenom na něm, jestli se bude 
celý den jen pohodově projíždět, nebo hrotit na různých překážkách v parku, a nebo se pokusí 
zabojovat o nějakou tu cenu v závodu o Best trick na největším skoku v parku.

Nejvíce atraktivní, soudě podle počtu diváků, kterých se okolo skoku sešlo opravdu požeh-
naně, byl právě Best trick na skoku. Tak se na něj pojďme podívat trochu podrobněji. Do závo-
du se přihlásilo asi 30 závodníků a jelo se systémem tři kvalifi kační jízdy, kdy dvě lepší se 
počítají. Osm nejlepších jezdců pak dále postupuje do fi nále. 

Úroveň skoků v kvalifi kaci byla hodně odlišná, od lidí, kteří skákali jenom rovně, až po ty, 
co hrotili hned od začátku a sázeli točenice a motanice všeho druhu. Velký problém většiny 
jezdců byla však nájezdová rychlost a odraz. Ne jednou jsem viděl, jak si jezdci zbytečně brzdí, 
pak se ani neodrazí a výsledkem byl dopad na buben a nepomohlo ani to, že speaker neustále 
opakoval, že je potřeba si nechat větší rychlost. 

Do fi nále nakonec postoupili tito jezdci: Míra Ječmínek (Gravity park), Štěpán Křováček 
(Horsefeathers), Martin Vanický (Shatter shop, Snowsatiry crew), Tomáš Kašpárek (Funstorm, 
Bataleon), Petr Marčík (K2, SUB, Snowpunx, Shotboardshop, Snowsatiry crew), Jakub Smyček 
(Amplid, Neff), Michal Prouza, který odjel celou kvalifi kaci na switch! Divokou kartu nakonec 
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dostal i Jiří Klímek, který sice nejezdil v takovém stylu jako ostatní, ale nebál se hrotit (double 
frontfl ip mluví za všechno). Skákal asi nejdál ze všech a navíc, spoustu triků odjížděl.

Finále se jelo formou jamu a oproti kvalifi kaci to byla podstatně silnější káva. Jezdci jezdili 
jeden za druhým, všechno odsýpalo a navíc díky tomu, že jezdci měli tolik jízd, kolik stihnou, 
mohli hrotit o sto šest a nemuseli se bát, že když spadnou, ztratí naději na dobré umístění. 

Bramborový čtvrtý fl ek bral nakonec vítěz kvalifi kace Míra Ječmínek, který celý den ská-
kal v nejhezčím stylu hlavně rotace na frontside, bohužel v závodě šlo o best trick, takže to 
chtělo víc hrotit. Třetí místo zbylo na Jakuba Smyčka za pěkný a stylový rotace všech druhů, 
ale nebál se točit ani přes hlavu (doublegrab backfl ip). Další, kdo se dostal na bednu, a to na 
druhé místo, byl Jiří Klímek z nedalekého Sedloňova, který byl zároveň vyhlášen sympaťá-
kem dne. Tenhle týpek neměl respekt opravdu z ničeho, nejezdil sice tak stylově jako ostatní, 
ale jeho třistašedesátky, backfl ipy, frontfl ipy byly nejdelší ze všech a odjezdy mu taky nedělaly 
velké problémy. Nejvíc to ale zabil pokusem o double frontfl ip, u kterého chybělo jen málo, 
aby ho odjel. Nejvyšší pozici na bedně pak obsadil mladý, ale přesto ostřílený Tomáš Kašpá-
rek, který se nebál zavdat pěkné a stylové sedmsetdvacítky.

Převzato z webu: www.freeride.cz, autor: Ondřej Kučera

Viděli jste skládat novou rolbu nebo stavět překážky?



36

         JaK



37

Sjezdové lyžování
V době, kdy píšu tento článek, mají mladí deštenští lyžaři za sebou asi dvě třetiny svého 

závodního období. Přestože nás na počátku zimy trápil nedostatek sněhu, hned v prvních 
lednových dnech se situace začala výrazně zlepšovat a od té doby si nemůžeme stěžovat. 
To znamená, že až na první závody v polovině prosince, které musely být pro nedostatek sněhu 
zrušeny, vše probíhá dle kalendáře závodů, takže o závodění rozhodně není nouze.

A jak si zatím deštěnští lyžaři vedou? Začneme těmi nejstaršími:
V juniorské kategorii máme především závodníky, kteří letos přešli do této silné kategorie 

z kategorie žákovské. Je to Kristýna Doubravová a Michal Nutil. Postupně se v této katego-
rii otrkávají a rozkoukávají, nicméně se pravidelně zúčastňují FIS závodů v ČR a postupně 
si vylepšují body za výkon a posouvají se pomalu v žebříčku výš a výš. Anča Karová v průběhu 
této zimy náš oddíl ze své vlastní vůle opustila, neboť její otec založil svůj vlastní oddíl. Ostatní 
junioři se již závodění na FIS úrovni neúčastní nebo se účastní pouze sporadicky, v našem 
oddíle však stále působí a hodně nám pomáhají, neboť jako asistenti trenérů se věnují našim 
nejmenším a předávají jim své zkušenosti. Je to především Nikča Klinská, Terka Potůčková 
a Vašek Rydlo.

Kategorie žactva (12 – 15letí) je asi naší nejúspěšnější kategorií, a to hlavně díky našemu 
A družstvu, tedy Lucce Rydlové, Ádě Berkovcové, Honzíkovi Ježkovi, Tomíkovi Klinskému, 
Kryštofovi Preiningerovi a Tomáši Nutilovi. Tato skupina se pravidelně zúčastňuje republiko-

6. místo Honzíka Ježka ve slalomu v Bílé v Beskydech
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vých klasifi kačních závodů (RKZ). Na začátku sezóny došlo téměř u všech k částečnému 
výkonnostnímu útlumu. Od druhé poloviny ledna však postupně znovunalézají svou formu 
z konce přípravného období a tato forma se stále zlepšuje. Lucka Rydlová, Adéla Berkovcová 
a Tomáš Klinský se pravidelně umísťují mezi deseti nejlepšími závodníky. Honza Ježek a Kryš-
tof Preininger mezi nejlepšími 15 závodníky. Tomáš Nutil se prosazuje nejlépe v disciplíně obří 
slalom, a to pravidelně do 10. místa. Obecně je obří slalom parádní, a tedy tou úspěšnější 
disciplínou také pro Áďu Berkovcovou a Tomíka Klinského, naopak Lucka Rydlová, Honza 
Ježek a Kryštof Preininger jsou úspěšnější ve slalomech. Je třeba zvláště vyzdvihnout výkony 
Tomáše Klinského a Honzy Ježka, kteří jsou letos prvním rokem v žákovské kategorii a přesto 
se už nyní výrazně prosazují na předních pozicích. 

Namátkou lze vyjmenovat největší úspěchy našich mladších žákyň Lucky a Adély takto 
– Lucka má na svém kontě v letošních republikových závodech dvě vítězství ve slalomech 
v Říčkách v O. h. a v Bílé v Beskydech, 2. místo ve slalomu v Karolince, 3. místo v obřím sla-
lomu v Bílé v Beskydech a 4. místo ve stejné disciplíně v Rokytnici nad Jizerou, dále dvě šestá 
místa v obřím slalomu v Rokytnici n. J. a v Karolince. Adéla má na svém kontě bronzovou příč-
ku z obřího slalomu v Karolince, 4. místo z obřího slalomu v Říčkách v O. h., 5. místo z obřího 
slalomu z Rokytnice n. J. a šestá místa z obřího slalomu v Rokytnici n. J. a z obou disciplín 
v Bílé v Beskydech. V kategorii madších žáků náš oddíl reprezentují Tomáš Klinský a Jan 
Ježek. Mezi největší úspěchy Tomíka Klinského patří 5. místo z obřího slalomu v Rokytnici n. 
J. a 7. místo ve slalomu v Říčkách v O. h. Závody na šestém až osmém místě dokázal dokončit 
v Říčkách, v Rokytnici n. J. i v Karolince, a to v obou disciplínách, což svědčí o jeho vše-
strannosti. Bezesporu největším úspěchem Honzíka Ježka je 6. místo ve slalomu v Bílé 
v Beskydech. Ani naši starší žáci se mezi silnou konkurencí neztratí. Pro Kryštofa Preinin-
gera skončily nejlépe slalomy na Stohu, kde dokázal dokončit závod na krásném 6. místě. 
Pro Tomáše Nutila byla zase nejúspěšnější Bílá v Beskydech, kde obsadil v obřím slalomu 4. místo 
a jen o 0,3 s mu unikla bronzová medaile. Pro ilustraci – na posledních republikových závodech 
v Beskydech se mezi šesti nejlepšími vyhlašovanými závodníky všech kategorií (vyjma star-
ších žaček, kde momentálně nemáme žádného zástupce) umístili hned čtyři ze 7 zúčastněných 
deštenských závodníků. 

O výborné formě a výkonnosti současného deštenského žákovského družstva svědčí i to, 
že na letošní prestižní mezinárodní žákovské závody Skiinterkritérium v Říčkách byli nomino-
váni 3 závodníci z našeho oddílu (Lucka Rydlová, Adéla Berkovcová, Tomík Klinský) a vůbec 
si nevedli špatně. Lucka se umístila mezi nejlepšími 10 a Áďa (7. a 13. místo) s Tomíkem 
do 15. místa. Všichni naši žáci se pravidelně zúčastňují i krajských soutěží, kde se umísťují 
na předních pozicích. Lucka Rydlová se stala pro letošní rok v kategorii mladších žákyň mistry-
ní Královéhradeckého kraje ve slalomu i v obřím slalomu!!!

V tomto roce se uskutečnila také Zimní olympiáda dětí a mládeže v Liberci, na kterou bylo 
nominováno 5 našich závodníků – Lucie Rydlová, Adéla Berkovcová, Tomáš Klinský, Tomáš 
Nutil a Jan Kovář. Obě děvčata s Tomíkem Klinským zajistili svými výkony nejlepší výsledky 
Královéhradeckého kraje v alpském lyžování – 2 medaile, jinak do 7. místa.

Lucka Rydlová byla nominována jako členka žákovské reprezentace na mezinárodní FIS 
závody žactva do Slovinska, které se konají na konci února. Jinak mají naši závodníci ješ-
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tě vrchol sezóny v podobě Mistrovsví ČR ve Špindlerově Mlýně a fi nále Českého poháru 
v Albrechticích v Jizerských horách před sebou.

Ostatní naši žáci, tzv. B družstvo, se pravidelně účastní závodů série Pohár Orlických hor 
a dalších závodů na lokální úrovni, kde také úspěšně hájí barvy našeho oddílu. Ve starším žac-
tvu z těchto závodů pravidelně vozí medaile Anča Pavlovová, Kamča Balounová, Martin Kulka, 
Honzík Dařílek, ale také Vítek Novák nebo Láďa Tichý. Momentálně máme před sebou ještě 
2 závody Poháru Orlických hor, a to v Českých Petrovicích a v Říčkách v O. h.

Naši nejmladší závodníci z kategorie přípravky a předžactva závodí ve dvou seriálech, 
a to ve výše zmíněném Poháru Orlických hor a také v prestižní předžákovské sérii závodů 
HEAD FUNSPORT CUP 2010. Pravidelně se zúčastňují za předžactvo Johanka Hradilová, 
Anička Doksanská, Anička Jančaříková, Adélka Nováková, Kuba Novák, Johan Liebich a Hon-
zík Raupach a za přípravku Anička Balounová, Péťa Krejčíř a Kilián Kosina. V závodech Pohá-
ru Orlických hor končí pravidelně na stupních vítězů, neztratí se však ani v silné konkurenci 
závodů Funsport Cup. Nejúspěšnější je asi Johanka Hradilová mezi našimi předžákyněmi, 
která se umísťuje do 15. místa, a Kuba Novák, který končí obvykle také mezi prvními patnácti, 
ale dokázal už skončit i mezi vyhlašovanými prvními deseti závodníky. Výborně si vede také 
Johan Liebich, občas se povede sjet dobrý výsledek i Aničce Doksanské a Honzíkovi Rau-
pachovi. Tyto děti jsou teprve v počátcích své závodnické kariéry, takže mají ještě všechny 
úspěchy před sebou.

V této sezóně nám přibyli další noví členové, snad budoucí závodníci, kteří tvoří tzv. pří-
pravné družstvo. Jde o skupinu 9 dětí narozených mezi lety 2002 – 2005. Pro oddíl je to velmi 
důležité, neboť tak bude zajištěna jeho kontinuita.

Na závěr ještě zmínku o tom, že náš oddíl v letošním roce opět pořádal dva závody, 
což se pomalu stává tradicí. Oba se uskutečnily v první polovině února. První závod se jel 
v prvním únorovém víkendu, byl součástí série Pohár Orlických hor a jel se na tréninkovém 
svahu na Martě 2. Jde o závod v obřím slalomu pro kategorie mladší přípravky až staršího 
žactva a jezdí se jako Memoriál Dr. Františka Valacha. Druhý závod následoval o týden později 
na závodní sjezdovce. Šlo o dva závody seriálu HEAD FUNSPORT CUP 2010, jichž se zúčast-
nilo cca 180 dětí z kategorií mladší přípravka, přípravka a předžactvo (tedy ve věku 5 – 11 let) 
z celé republiky. Průběh závodů byl opět hladký a bezproblémový a zúčastnění byli spokojeni. 

Jak jsem uvedla už na začátku, máme ještě třetinu závodního období před sebou, včetně 
nejdůležitějších závodů. Věřím, že naši mladí lyžaři budou dosahovat úspěchů i té následující 
části závodní sezóny.                                                                        Radka Jakoubková

Běžecké lyžování
Orlický maraton
Orlický maraton je už 8 let dvoudenním kláním. V sobotu se 20 km bruslí, v neděli se 20 

a 40 km běhá klasicky. 
Na tradiční závody, které se tu konají o prvním únorovém víkendu, se přihlásilo opět mnoho 

vytrvalců. Řada z nich si trasu s více jak dvousetmetrovým převýšením dala jak v sobotu, 
tak v neděli! Přičtete-li, že foukal vítr, čímž teplota rapidně klesala! Obdiv každému, kdo se 
na dvacetikilometrový okruh s hromadným startem v běžeckém areálu SKI Skuhrov postavil. 
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A že si maratónskou čtyřicítku daly letos poprvé i ženy!  Nejrychlejší z nich, Martina Chrástko-
vá, se nenechala v dálkovém běhu muži zastínit a v absolutním pořadí dojela dvaatřicátá.

26. ročník je za námi a organizátoři aby připravovali ten příští. LZ

Mistrovství republiky
Necelý týden po Orlickém maratonu měli organizátoři ze SKI Skuhrov opět napilno. Pořádali 

tu žákovské mistrovství České republiky. V sobotu se jel individuální závod volnou technikou, 
v neděli byly na programu štafety, které se běžely klasicky.

A tak jste znovu mohli obdivovat perfektní styl závodníků z oddílů, které mají zvuk – jako 
ČKS SKI Jilemnice, Spartak OEZ Letohrad, SKI Skuhrov, SK SKI Janov – Bedřichov, Fenix SKI 
team Jeseník, MARS Svratka atd. LZ

Psí spřežení
Stará eskymácká moudrost:
Víte, jak zjistíte, že fakt mrzne fest? V zatáčce se vám zlomí pes.

Již odpradávna lidé v krajích, kde je zima delší než ostatní roční období, používali k dopravě 
osob i nákladů saně tažené spřežením psů. Do svých spřežení používali jakékoli psy, nezá-
leželo na jejich plemeni ani kráse, jediným měřítkem bylo, jak pes poctivě pracuje a jak snáší 
nepřízeň počasí.

Někdy v té době vznikaly první sázky – čí pes utáhne nejtěžší náklad, nebo čí spřežení je 
nejrychlejší. Tak jako k nám pronikají i jiná sportovní odvětví, pokoušeli se i v České republice 
začátkem osmdesátých let první nadšenci zapřahat své psy do prvních prototypů saní.

Ne všechny pokusy skončily úspěchem, ale fandů inspirovaných romantikou severu přibý-
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valo. Ze zahraničí se dařilo dovézt první psy skutečně severských plemen, Aljašské malamuty, 
Sibiřské husky a s nimi pak začali musheři závodit. 

 Letos se mezi 26. a 30. lednem po Orlických horách prohánělo už 620 psů, většinou v pěti 
či osmispřežení. Jel se totiž Šediváčkův long. 

 Jeho 14. ročník nabídl závodníkům vše, co se od podobných soutěží očekává. Mráz, sníh, 
vichřici, bivak. Při téhle kombinaci dostali zabrat nejen psi. 

Prostě jako na Aljašce nebo Yukonu. Nejdřív mínus 27 °C,  pak husté sněžení. Není divu, 
že musela být zkrácena jedna z etap a že někteří závod nedokončili. Přesto za ty čtyři lednové 
dny psi se svými mushery urazili úctyhodných 200 km. A tak právem tento mezinárodní závod 
patří do série extrémních závodů, z nichž se další jedou v rakouských a švýcarských Alpách.
 LZ

Jezdectví
Výlet za hranice nejen všedních dnů aneb „Byli jsme ve Španělské jezdecké škole“
V pátek 29. ledna jsme narychlo (u nás to ani jinak nejde) spakovali své batůžky a krátce 

po poledni vyjeli na výlet za hranice nejen všedních dnů, ale i naší republiky. Cíl – Vídeň 
a španělská jezdecká škola s mezipřistáním v Mikulově. Nejeli jsme sami, ale s kama-
rády a taktéž milovníky koní, Jardou, Ritou a Aničkou Tučkovými a Klárou Hulcovou. Sníh 
v Deštném padal celou noc, ale měli jsme zdatného řidiče Jardu a báječné auto, tak jsme 
zamávali zasněženým koním ve výběhu, no a pak jsme plni radostného očekávání vyra-
zili vstříc nevšedním zážitkům. Abychom si to užili jak se patří, součástí našeho polo-
vzdělávacího zájezdu byl i zábavný prvek – návštěva vinného sklípku. Proto jsme jeli už 
v pátek a do cíle prvního dne – Mikulova, jsme dorazili kolem osmé večer. Ubytování jsme měli 
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předem zajištěné v rodinném penzionu, kde nás přivítali milí lidé i pěkný apartmán se třemi 
pokoji za lidovou cenu 300,- Kč na noc a osobu.

A co bylo velmi příjemné, kousíček od našeho ubytování jsme objevili restauraci, kde byl 
i vinný sklípek. Naši radost trošku pokazila skutečnost, že zde bylo narváno polskou klientelou 
a žádné místo pro 6 hladových a žíznivých pocestných. Got sei Dank ( díky Bohu – náš trénink 
na zítřek) obsluha byla velmi vstřícná, a tak nám číšník navrhnul, ať se trošku cournem po 
večerním městě a vrátíme za čtvrt hoďky...

Mikulov je opravdu krásné město se spoustou historických staveb a malebných zákoutí, 
jenže když někomu kručí v břiše a venku je -10°C, není to to pravé ořechové. Proto jsme spě-
chali zpět do tepla a útulna sklípku a světe div se: místo pro nás 6 bylo. A kromě jídla i velice 
milá a vlídná obsluha, příjemná atmosféra, výborné bílé víno a náramně chutné jídlo. A k tomu 
nekonečně veselá nálada. K večeři si čtyři z nás dali 4 porce pečeného vepřového žebírka 
(700 g jedna porce), které se podávalo na dřevěném prkénku. A protože my všichni milujeme 
a neustále myslíme na naše čtyřnohé miláčky (nejen koně, ale i pejsky), přišlo nám líto vracet 
tu obrovskou kupu kostí. Takže když pohotová a pro všechny případy vybavená Klára vytáhla 
igelitový pytlík, nasypala jsem do něj kostičky pro pejsky. A přála bych vám vidět číšníkův výraz, 
když přišel ke stolu a uviděl vymetená prkénka. Jarda mu odpověděl na jeho nevyřčenou otáz-
ku: „To víte, ženský měly příšernej hlad!!“

  V sobotu brzy ráno jsme se rozloučili s Moravou a ujížděli směr Vídeň. Jak se ukáza-
lo později, největším problémem byla orientace ve víru velkoměsta. Španělská jezdec-
ká škola je v samém historickém centru Vídně – Hofburgu. A než se nám podařilo najít tu 
správnou cestu na správné parkoviště, jedeme po mostě přes Dunaj tam a pak zase sem 
s obličeji nalepenými na skle auta a vyhlížíme metro značené velkým U jako U-Bahn. 
Hurá! Parkujeme, testujeme vídeňské metro, fotíme se a v 9.55 stojíme před impozantní 
budovou Španělské jezdecké školy. Těšíme se na ranní trénink s hudbou. Přišli jsme prá-
vě včas, u vchodu do jízdárny už byla dlouhatánská fronta, která se úderem desáté dala 
do pohybu... Budova jízdárny nás ohromila svou honosností a výzdobou, je prý nejhezčí na 
celém světě. Má 3 patra. Přízemí, kde je v čele obdélníku podium pro VIP hosta a kde jezdí 
koně, první patro, tam jsou sedačky pro cca 200 diváků a galerii, tam jsou místa pouze na stání. 
Diváků se sešlo odhadem tak 400 – 500. Nemyslím, že by všichni byli takoví fandové ježdění, 
spíše to na mě dělalo dojem, že návštěva jezdecké školy je IN, a kdo navštívil Vídeň a neviděl 
bělouše, jako by nikde nebyl. 

Představení bylo nádherné, sálem se rozezněla klasická hudba a hlas z reproduktorů: 
„Vítáme Vás!“ Do haly vjeli čtyři jezdci na bělouších, pozdravili diváky sejmutím čepice a tré-
nink začal. Každý si jezdil po svém, nikdo nikoho neřídil, sledovali se jen očima, a když bylo 
potřeba, poradili si. Vše probíhalo v klidu, souladu a pohodě lahodící oku diváka. K vidění 
byly různé drezurní prvky, z těch obtížných pasáž a piafa. Koníci byli různého stáří, na růz-
ném stupni výcviku. Jezdci měli oblečeny béžové rajtky (k mému úžasu docela ušmudlané, 
no byl to jen trénink) a hnědé fraky, na jejichž spodní straně měli kapsu s pamlsky, kterými 
odměňovali své svěřence po dobře provedeném cviku. Místo drezurního bičíku používali bře-
zové proutky, to je prý tradice a každý jezdec si je opatřuje sám. Pokud koník vykonal potře-
bu, jezdec zavolal: „Úklid!“, zpoza lambríny ihned vyběhl člověk s vidlemi a homulky uklidil. 
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Po půlhodině tréninku se jezdci seřadili do zástupu, seskočili z koní, přišli ošetřovatelé, kteří koně 
zadekovali a odvedli. Z druhého rohu se v zápětí vynořili další čtyři hřebci a jezdci. Tak se to opako-
valo celkem čtyřikrát. Krátce před dvanáctou hlas z reproduktorů divákům poděkoval za pozornost 
a na rozloučenou zazněl Radeckého marš. 

Protože v hale byla docela zima, navštívili jsme v přízemí budovy malou kavárničku a dali 
si výbornou kávu a sachr dort. Jen číšník nám trošku zkazil chuť, očividně nás přehlížel a dle 
slov Aničky, která to má teď v malíčku (studuje hotelovou školu), si svým přístupem nezasloužil 
ani centík dýška... 

Ve dvě hodiny odpoledne se nás celkem asi 50 lidiček shromáždilo u pokladny, aby-
chom počkali na průvodce, který nám ukáže stáje. Sympatický mladík, sám dob-
rý jezdec (jak se pochválil) nás uvedl na VIP tribunu a vyslechli jsme si výklad o his-
torii Španělské jezdecké školy i samotné jízdárny. Potom jsme se přesunuli do stájí. 
Jsou umístěné v historické renezanční budově, která je vzdálená od jízdárny asi 100 
m. Ve stájích je 72 boxů a 72 hřebců. Ti se sem přivádějí z hřebčína v Piberu vzdáleném 
od Vídně asi 250 km ve věku 4 let a absolvují zde výcvik. Do vídeňských stájí se dosta-
nou jen vybraní hřebci s předpokladem, že budou ti nej.... Jsou neobsednutí, kaž-
dý žák dostane přiděleného jednoho stálého hřebce, kterého si pak celá léta vycho-
vává sám. Mladí hřebci nejsou bílí, ale černí, vybělávají až časem, většinou mezi 6 
– 12 rokem života. V 25 letech chodí do důchodu – zpět do hřebčína Piber. Kolik sto-
jí takový TOP hřebec, nevím, ale na jednoho mladého náš průvodce ukázal a mluvil něco 
o 20 000 Eur. Protože škola je v samém centru Vídně a koně pracují v jízdárně každý den, jezdí 
každoročně všichni na dvouměsíční letní dovolenou – na zelené výběhy mimo Vídeň. Prohlíd-
kou sedlovny jsme se rozloučili s koňmi a naším sympatickým průvodcem. Na zpáteční cestě 
k autu jsme se courli centrem Vídně, koupili si pečené kaštany, které nám po pravdě nikomu 
moc nechutnaly a v katedrále sv. Štěpána jsme si zapálili svíčku. R. Tučková a E. Kotyzová 
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Vychází 4x ročně, náklad jednoho vydání je 320 kusů.
Uzávěrka tohoto vydání byla 15. února, uzávěrka dalšího čísla je 15. května 2010.

Otištěné příspěvky mohou být stanoviskem autora a nemusí vyjadřovat postoje vydavatele!
Redakční rada: Jaroslav Karban (JaK), Alena Křížová (AK),

 Hana Pavlíčková, Lenka Zábranská (LZ).
Adresa: Obecní úřad, 517 91 Deštné v Orl. horách č. 61

tel.: 494 663 193, fax: 494 663 187
e-mail: obec.destne@onet.cz

cena: 15,- Kč

       

• Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad 
Kněžnou, Jiráskova 2 (kasárna), Památník
ornitologa Karla Plachetky

• Kolowratský zámek

• Židovská synagoga

• Muzeum krajky Vamberk

• Muzeum turistiky, zimních sportů a řemesel Deštné

Villa Nova Uhřínov

Muzeum a galerie Orlických hor 
v Rychnově nad Kněžnou

Muzeum zimních sportů, turistiky
a řemesel

Déčko – Dům dětí a mládeže

KONTAKT: INFORMACE:

Hradec Králové – Rychnov n. Kn.

Rychnov n. Kn. – Uhřínov pod Deštnou

Rychnov n. Kn. – Deštné v O. h.

Muzeum
archeologického experimentu 

v Uhřínově pod Deštnou a 
Archeologický skanzen 

Villa Nova Uhřínov

Vás zvou k návštv
květen-červen, září-říjen: 

sobota 9:00-17:00 
neděle 9:00-15:00
červenec-srpen:

denně od 9:00-17:00
Kontakt: 

villanova@seznam.cz
www.villanova.cz

494 598 010
602 936 946




