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Z obecního úřadu
Informace odpadového hospodářství 
Provoz sběrného dvora – Pozor změna!!!
S ohledem na počínající stavební práce v areálu ČOV, kde proběhne intenzifi kace, je s účin-

ností od soboty 12. 3. 2011 sběrný dvůr přesunut do areálu technického zázemí obce za místní 
hasičárnu. Provoz sběrného dvora zůstává nezměněn, středa 16 - 17 h a sobota 9 - 10 h. 
Nadále bude přijímán tříděný odpad a za úhradu velkoobjemový komunální odpad. K novinkám 
patří kontejner na papír a papírové kartony.

Likvidace komunálního odpadu – objekty trvalého bydlení
Milí spoluobčané, 
jak všichni víte z minulého čísla Deštníku i z dopisu, který Vám byl doručen na adresu byd-

liště, došlo ke změně při odvozu a likvidaci komunálního odpadu v naší obci. S účinností od 
1. 1. 2011 obec přešla na systém celoročních známek zajišťující vývoz komunálního odpadu 
v různých intervalech četnosti. Byli jste upozorněni, že každá domácnost je povinna zakoupit 
známku s celoroční platností, dle jejích potřeb, a to nejpozději do konce měsíce ledna 2011. 

S potěšením musím na tomto místě konstatovat, že velká většina z Vás tuto změnu zaregis-
trovala, přijala a ochotně si známku na odpadovou nádobu zakoupila. Je to k dnešnímu datu 
134 domácností, kde je nahlášen trvalý pobyt.

Bohužel stále zůstává 57 domácností, kde je nahlášen trvalý pobyt, které známku z jakých-
koli důvodů nezakoupily. Na obecní úřad přišla spousta z Vás diskutovat, dověděli jsme se 
spoustu více či méně rozumných argumentů, proč známku nepotřebujete nebo nejste ochotni 
ji zakoupit (máme např. republikové přeborníky ve třídění, jimž po veškerém třídění nezůstane 
žádný komunální odpad, k někomu se v zimě nedostanou popeláři, někdo třeba nebude mít 
doma osobu, která by mu pomohla s popelnicí přesně v tom týdnu svozu apod.).  Máme demo-
kratický systém, jsme ochotni Vaše názory vyslechnout, o důvodech diskutovat, ale musím 
Vás upozornit, že žádný z důvodů Vás nezbavuje povinnosti dané obecně závaznou vyhláškou 
č.3/2006, a sice likvidovat komunální odpad v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpa-
dech, a tedy akceptovat systém likvidace komunálního odpadu v obci, který tato OZV stanoví. 

Stanovujeme tedy termín 31. 3. 2011, do kterého máte možnost věci napravit, a sice dvěma 
způsoby: 

a) zakoupením příslušné známky na obecním úřadě
b) doložením prokazatelné zákonné likvidace komunálního odpadu na jiném místě (řízená 

skládka komunálního odpadu), nebo v jiné obci. Prokazatelným dokladem je písemná smlouva 
s odpadovou fi rmou s uvedenou četností likvidace nebo doklad z obecního úřadu o likvidaci 
odpadu v jiné obci.

Po uvedeném termínu a neprovedení výše uvedených možností se stanete dlužníky vůči 
obci a jako takovým bude proti Vám postupováno. Dlužník může v konečném důsledku skončit 
i exekucí a to na počátku je „jen obyčejná popelnice“.

Předpokládám, že většina z Vás se k tomu postaví rozumně, už třeba jen proto, že z pohledu 
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občanského soužití není fér, když jeden platí a druhý ne. Občanská čest nám velí, že pokud 
máme nějakou povinnost, tak se snažím ji splnit.

Pevně věřím, že v příštím čísle Deštníku budu moci konstatovat, že v odpadech nemáme 
žádné nesplněné povinnosti.

Likvidace komunálního odpadu – podnikatelé a objekty užívané k podnikání
Milí spoluobčané, 
jak víte z minulého čísla Deštníku, s účinností od 1. 1. 2011 došlo ke změně při odvozu 

a likvidaci komunálního odpadu v naší obci. Byli jste upozorněni, že podnikatelé – původci 
odpadu (dle OZV č. 3/2006 právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická 
osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady) nemají možnost 
zakoupit si celoroční známku na obecním úřadě, ale jsou povinni uzavřít smlouvu o likvidaci 
komunálního odpadu přímo se svozovou fi rmou.

Většina z Vás již tuto smlouvu v minulých letech měla a pravidelně ji také obnovuje. Jediné 
novum v tomto systému pro Vás je, že obec bude vyžadovat doložení prokazatelné likvidace 
komunálního odpadu a tudíž stanovujeme termín 15. 4. 2011, do kterého jste povinni předložit 
smlouvu, kterou máte uzavřenou se svozovou fi rmou, ke kontrole na obecní úřad.

Tříděný odpad vznikající při Vaší podnikatelské činnosti můžete nadále ukládat do kontejne-
rů v areálu sběrného dvora za úhradu dle platného ceníku.

Likvidace komunálního odpadu – rekreanti a objekty k rodinné rekreaci
Milí chalupáři,
jak jste i Vy mohli zaregistrovat v minulém čísle Deštníku, s účinností od 1. 1. 2011 došlo 

ke změnám při odvozu a likvidaci komunálního odpadu v naší obci. Obec přešla na celoroční 
známky zajišťující vývoz komunálního odpadu v různých intervalech četnosti a každá domác-
nost je povinna zakoupit známku s celoroční platností, dle jejích potřeb. Protože tento systém 
zavádí povinnou platbu každé domácnosti a naše obec je rekreační, a tudíž specifi cká, kdy 
zde máme téměř padesát procent rekreačních objektů, jsme nuceni tento stav také řešit. OZV 
č.3/2006 dle článku 1, bodu 2 je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce 
trvalé bydliště a pro další osoby, které se na území obce zdržují, tedy i vlastníci rekreačních 
objektů.

Pro splnění výše uvedených povinností máte dvě možnosti:
a) možnost zakoupení běžné roční známky na odpadovou nádobu dle nabídky
b) zakoupení min. 3 ks odpadových pytlů s logem svozové fi rmy a po jejich naplnění tyto 

řádně zavázané odložit na svozovém místě, přístupném pro svozové vozidlo.
Zakoupení provedete na obecním úřadě, v termínu do 30. 4. 2011.
Předpokládám, že většina z Vás se k tomu postaví rozumně, uvědomí si svoji občanskou 

povinnost nejen k obci trvalého bydlení, ale i obci s rekreačním objektem a nesetkáme se 
s výraznými problémy a najdeme společnou řeč.

Ing. Jiří Beran, místostarosta obce
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Zastupitelstvo obce jednalo 

Výpis usnesení 
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Deštné v Orlických horách 

ze dne 10. prosince 2010

Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách určilo:
- Ověřovatele zápisu Martina Struhaře a ing. Petra Prouzu a zapisovatele ing. Jiřího Berana.

Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schválilo:
- Program zasedání.
- Úpravu rozpočtu za září - listopad 2010, včetně zprávy o hospodaření obce k 31. 10. 2010.
- Změnu použití fi nančních prostředků poskytnutých Královéhradeckým krajem na základě 
Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru 
dobrovolných hasičů obce pro rok 2010 následovně: poskytnuté fi nanční prostředky na odbor-
nou přípravu velitelů a strojníků ve výši 3.465,- Kč budou použity na ostatní věcné vybavení. 
- Hospodaření obce dle rozpočtového provizoria do schválení rozpočtu obce na rok 2011. 
- Alenu Křížovou k zastupování obce v Euroregionu Glacensis. 
- Mandátní smlouvu č. 17/2010 – Výkon technického dozoru investora (TDI) při provádění 
stavby „Intenzifi kace ČOV Deštné v Orlických horách“, která bude uzavřena mezi obcí Deštné 
v Orlických horách a fi rmou Forenta s. r. o., IČ 25963082 a pověřilo starostku uzavřením smlou-
vy s fi rmou Forenta s. r. o., IČ 259630082.
- Projednalo zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Intenzifi kace ČOV Deštné 
v Orlických horách“ a schválilo rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – uchazeče „Sdružení 
Deštné“ uchazečů EVT Stavby s. r. o., v Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy, IČ 25260766 a LBtech 
a. s., Moravská 786, 570 01 Litomyšl, IČ 15035808 a pověřilo starostku jednáním o uzavření 
smlouvy s vítěznou fi rmou. 
- Zástavu nemovitosti čp. 133 na pozemku st. 311 v k. ú. Deštné v Orlických horách pro poskyt-
nutí půjčky ze SFŽP ve výši 2,5 mil Kč na akci „Intenzifi kace ČOV Deštné v Orlických horách“ 
a pověřilo starostku jednáním se SFŽP a všemi úkony souvisejícími se zařízením výše uve-
dené půjčky. 
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- Podání žádosti o úvěr z RRF poskytovaného Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, 
a. s. 4,6 mil na akci „Intenzifi kace ČOV Deštné v Orlických horách“ a pověřilo starostku jedná-
ním o poskytnutí úvěru.
- Pro inventury majetku obce k 31. 12. 2010 inventarizační komise v tomto složení:
Hlavní inventarizační komise: ing. Jiří Beran, ing. Eva Kotyzová, ing. Petr Prouza
Obecní úřad: Jan Pásler, ing. Petr Prouza, Martin Struhař
Základní a Mateřská škola: Petr Verner, Eva Šritrová
Hasiči: ing. Jiří Beran, Alena Křížová
VaK: Arpád Lörincz, ing. Eva Kotyzová
Místní hospodářství: Alena Křížová, Martin Struhař
Muzeum: Alena Křížová, Eva Šritrová
Byty: Arpád Lörincz, Alena Křížová
Doprava: Petr Verner, Alena Křížová
Zdravotnictví: Jan Pásler, ing. Jiří Beran
- Navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Deštné v Orlických horách o 200.000,- Kč, z toho 50.000,- Kč 
včetně odvodů bude vyčleněno na odměny pro zaměstnance ZŠ a MŠ Deštné v Orlických 
horách.
- Na základě předložených návrhů cenu vodného 21,- Kč/m3 + DPH a cenu stočného 21,- Kč/m3 
+ DPH, platnou od 1. 1. 2011.
- Smlouvu o zřízení věcného břemene EP-12-2000299/VB/01 Deštné v Orlických horách – pře-
ložka venkovního vedení VN 35kV, uzavřenou mezi Obcí Deštné v Orlických horách a ČEZ 
Distribuce a. s., IČ 24729035. 
- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-2007642/VB/1 Deštné 
v Orlických horách, Obec Jedlová, p. č. 371-kNN, uzavřenou mezi Obcí Deštné v Orlických 
horách a ČEZ Distribuce a. s., IČ 24729035.
- Dodatek ke smlouvě č. 950251 o odvozu odpadu ze dne 25. 2. 1999 uzavřenou s fi rmou 
Marius Pedersen a. s., IČ 49294920.
- Změnu systému nakládání s komunálním odpadem v souladu s OZV č. 3/2006.
- Záměr prodeje pozemku st. 128/6 v k. ú. Deštné v Orlických horách.
- Příspěvek na rok 2011 ve výši 3.000,- Kč na neinvestiční náklady připadající na jednoho žáka 
ZŠ pro obce ve spádovém obvodu ZŠ a MŠ Deštné v Orlických horách. 
- Termíny zasedání zastupitelstva obce na rok 2011: 7. 1.; 4. 2.; 4. 3.; 1. 4.; 6. 5.; 3. 6.; 1. 7.; 
2. 9.; 7. 10.; 4. 11.; 9. 12.
- Povodňovou komisi ve složení: 
Alena Křížová – starostka
ing. Jiří Beran – místostarosta
Petr Hájek – velitel JPO
Martin Struhař – zastupitel (člen HS)
Jan Pásler – zastupitel (policie ČR)
- Příspěvek Kačenčině pohádkové říši o. s. ve výši 3.000,- Kč na vydání sezónních turistických 
novin Rampušák.
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Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách vydalo:
- OZV č. 1/2010 o místním poplatku ze psů.
- OZV č. 2/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.
- OZV č. 3/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity.  
- OZV č. 4/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické 
herní zařízení povolené ministerstvem fi nancí podle jiného právního předpisu. 

Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách vzalo na vědomí:
- Předpokládaný výsledek hospodaření VaK za rok 2010.  
- Výhledový návrh oprav VaK dle Plánu obnovy a údržby na rok 2011.
- Přehled dlužníků obce, včetně aktuální výše dluhů. 
- Zprávu starostky Aleny Křížové o provedené kontrole FÚ na dotační tituly POV 2003, včetně 
závěrečné zprávy a pověřilo starostku podáním žádosti na FÚ o posečkání s platbou odvodu 
a penále a prominutí vyměřeného odvodu a penále a jednáním spojených s touto záležitostí 
až do jejího vyřešení.
- Zprávu z valné hromady fi rmy SPORTprofi  s. r. o. konané dne 10. 12. 2010.
- Stížnost manželů Žákových. Stanovilo místní šetření na místě samém dne 7. 1. 2011 v 15 h 
a pověřilo starostku obesláním dotčených stran.
- Informaci velitele hasičů Petra Hájka o nedostupnosti prostor pro HZS a RZS v čp. 164 
a pověřilo starostku jednáním s MUDr. Alenou Remešovou v záležitosti průchodnosti únikové 
cesty.

 Výpis usnesení 
ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Deštné v Orlických horách 

ze dne 7. ledna 2011
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách určilo:
- Ověřovatele zápisu ing. Jiřího Berana a ing. Evu Kotyzovou a zapisovatelku Lenku Zábran-
skou.

Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schválilo:
- Program zasedání.
- Rozhodnutí rady obce ze dne 20. 9. 2010 ve věci zatrubení příkopu při místní komunikaci 
parc. č. 2061//1  v k. ú. Deštné v Orlických horách a pověřilo starostku a Jana Páslera prově-
řením možnosti dopravního značení pro zachování průjezdu na pozemek parc. č. 946/3 v k. ú. 
Deštné v Orlických horách z pozemku 1109/4 v k. ú. Deštné v Orlických horách.  
- Příspěvek do DSO Region OH na rok 2011 v celkové výši 20,- Kč/obyv  (16,- Kč DSO Region 
OH + 4 Kč EG) + 6 000,- Kč (fi xní částka).
- Příspěvek do OHP na rok 2011 v celkové výši 4,- Kč/obyv (2,- Kč řádný + 2,- Kč mimořád-
ný). 
- Dětskému domovu Sedloňov prominutí úhrady příspěvku na neinvestiční náklady připadající 
na jednoho žáka ZŠ a MŠ Deštné v Orlických horách na rok 2011. 
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- Prodej pozemku st. č. 128/6 v k. ú. Deštné v Orlických horách o výměře 95 m2 za cenu 
20,- Kč/m2 XXXX za podmínek stanovených v usnesení č. 19 ze dne 15. 3. 2006.
- PD k územnímu řízení pro novostavbu apartmánového domu s bytem na pozemku parc. 
č. 326/1 v k. ú. Deštné v Orlických horách. 
- Záměr výstavby rekreačních horských chat na pozemcích st. č. 209/1 a parc. č. 1593 v k. ú. 
Deštné v Orlických horách a stanovilo podmínky shodné s předběžným vyjádřením k záměru 
výstavby Správou CHKO OH s tím, že souhlas se stavbou bude vydán po předložení PD.
- Žádost MUDr. Aleny Remešové o povolení provozování živnosti v ordinaci praktické lékařky 
a stanovilo nájemné z živnosti ve výši 4.000,- Kč/rok.
- Příspěvek SKI Skuhrov nad Bělou, o. s. ve výši 2.000,- Kč na věcné ceny na akci republiko-
vého významu „Orlický maraton 2011“. 
- Podání žádosti o dar Radě Královéhradeckého kraje ve výši 95.000,- Kč na XX. ročník Tavení 
skla dřevem.
- Podání žádosti o dotaci z programu Kultura a památková péče Královéhradeckého kraje ve 
výši 100.000,- Kč na XX. ročník Tavení skla dřevem.  
- Záměr pronájmu gynekologické ambulance v čp. 133 za minimální nájemné 3.500,- Kč/rok 
a úhradu nákladů spojených s provozem ordinace. 
- Dodatek č. 4 zřizovací listiny ZŠ a MŠ Deštné v Orlických horách týkající se rozšíření vymeze-
ní doplňkové činnosti, a to o mimoškolní výchovu a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně 
lektorské činnosti. 
- Žádost ZŠ a MŠ Deštné v Orlických horách o dotaci z programu MŠMT - projekt Peníze 
školám a pověřilo ing. Petra Prouzu zajištěním posouzení nabídky na počítačové vybavení 
v rámci uvedeného projektu. 
- Podání žádosti do OPŽP v maximální výši 5,000.000,- Kč, z výzvy 24, z oblasti podpory 
2.1.3 Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů a pověřilo starostku úkony 
spojenými s podáním této žádosti.  

Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách zamítlo:
- Žádost ZŠ Trivium Plus o. p. s. na úhradu příspěvku ve výši 48.000,-  Kč/školní rok 2010-11 
na neinvestiční náklady za 12 žáků plnících povinnou školní docházku v základní škole v Dob-
řanech.   
- Nabídku fi rmy TEWIKO na zpracování žádostí o dotaci na projekt dětského hřiště. 

Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách vzalo na vědomí:
- Zprávu o činnosti obce. 
- Zprávu o plnění usnesení z předešlých zasedání.  
- Zprávu o dluzích a dlužnících na místních poplatcích a pověřilo starostku a fi nanční výbor 
přípravou řešení jednotlivých případů s návrhy do příštího zasedání. Dále pověřilo Mgr. Roma-
nu Klinskou obesláním ubytovatelů, kteří nepředložili ubytovací knihu ke kontrole v řádném 
termínu. 
- Žádosti o pronájem gynekologické ambulance zaslaných MUDr. Ludmilou Bejdovou a MUDr. 
Emanuelou Dragounovou.
- Dopis Magistrátu Hradec Králové a pověřilo starostku dalším šetřením oprávněnosti vlastnic-
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tví pozemků parc. č. 1097 a parc. č. 1099/3 v k. ú. Deštné v Orlických horách zapsaných na 
LV 10001 Obce Deštné v Orlických horách. 
- Žádost SDH Deštné v Orlických horách o souhlas s prodejem automobilu AVIA 31 a pověřilo 
starostku, fi nanční výbor a velitele hasičů Petra Hájka prověřením nabídek a výběrem nejvhod-
nější nabídky. 

Výpis usnesení 
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Deštné v Orlických horách 

ze dne 4. února 2011
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách určilo:
- Ověřovatele zápisu ing. Jiřího Berana a Martina Struhaře, zapisovatelku Lenku Zábranskou.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schválilo:
- Program zasedání.
- Předloženou projektovou dokumentaci k územnímu řízení ZTV pro 24 rodinných domů na 
pozemcích parc. č. 748/58, 748/59, 748/60 v k. ú. Deštné v Orlických horách včetně napojení 
na veřejné osvětlení a zřízení sjezdů na místní komunikace parc. č. 748/12 a 748/49 v k. ú. 
Deštné v Orlických horách za podmínek, že po dobu výstavby bude přístup do území pouze ze 
silnice II. třídy a parametry komunikace budou odpovídat dopravní obslužnosti území. 
- Smlouvu o dílo na autorský dozor na akci „Intenzifi kace ČOV Deštné v Orlických horách“ 
s MK PROFI HRADEC KRÁLOVÉ s. r. o., sídlem Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové, 
IČ 29003016, zastoupenou Martinem Kalmusem.
- Přijetí investičního úvěru na projekt „Intenzifi kace ČOV Deštné v Orlických horách“ od České 
spořitelny, a. s. do výše 4,6 mil Kč a jeho zajištění budoucími příjmy rozpočtu obce dle před-
ložené nabídky České spořitelny, a. s. a pověřilo starostku podpisem úvěrové dokumentace.
- Odepsání nevymahatelných pohledávek ubytovacích zařízení: XXXX a uvalení exekuce na 
dlužníky na nájemném: XXXX.
- Prodej vozidla Avia 31 XXXX, která podala nejvýhodnější nabídku v poptávkovém řízení. 
- Nákup automobilu do výše 100.000,- Kč pro přepravu osob SDH Deštné v Orlických horách 
a pověřilo starostku a místostarostu úkony spojenými s tímto nákupem.
- Záměr prodeje pozemků v k. ú. Jedlová v Orlických horách, který byl odročen z důvodu jed-
noduché pozemkové úpravy. 
- Záměr pronájmu pozemku parc. č. 116/1 v k. ú. Jedlová v Orlických horách. 
- Podpronájem pozemků parc. č. 104/1 a 107 (107/6) v k. ú. Jedlová v Orlických horách XXXX 
a zaslání žádosti na Pozemkový fond ČR. 
- Záměr účasti Obce Deštné v Orlických horách a ZŠ a MŠ Deštné v Orlických horách v projek-
tu Nadace Partnerství „Místo pod stromy“ bez fi nanční spoluúčasti obce.
- Vyplacení prostředků na motivační program ZŠ a MŠ Deštné v Orlických horách z provozních 
prostředků školy.  
- Záměr rozšíření prostor MŠ Deštné v Orlických horách a pověřilo ředitelku školy přípravou 
podkladů souvisejících s tímto rozšířením a podáním informací na příštím jednání zastupitel-
stva obce.
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- Umístění přípojky NN pro čp. 207, uzavření dohody o umístění přípojky a smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení zemního kabelového vedení NN s Petrem Kleinerem, bytem čp. 327, 517 91 
Deštné v Orlických horách. 
- Zaslání dotace pro muzeum v době hospodaření obce dle rozpočtového provizoria.  
- Vstup Obce Deštné v Orlických horách do MAS Splav. 
- Udělení čestného občanství Luboši Slukovi v rámci XX. ročníku Tavení skla dřevem.

Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách vydalo:
- Předběžný souhlas s provozováním gynekologické ambulance v Deštném v Orlických horách,  
čp. 133 XXXX. 

Alena Křížová, starostka
(Pozn.: V důsledku Zákona o ochraně osobních údajů neuvádíme, komu obec majetek prodává, či pronajímá.)

SSČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011

Deštné v Orlických horách
Jak jistě víte, sčítání proběhne v celé České republice. Rozhodným okamžikem bude půlnoc 

z 25. na 26. března 2011. Formuláře vyplníte k tomuto okamžiku a po té je odevzdáte do 
14. dubna 2011 buď zpět sčítacímu komisaři, kterým je v Deštném v O. h. naše pošťačka 
Štěpánka Štěpová, nebo v příslušné obálce na poštu. Formuláře můžete vyplnit a odeslat 
i elektronicky. Pokud se rozhodnete pro tuto variantu, můžete v provozní době obecního 
úřadu, popř. po individuální domluvě využít internetovou knihovnu, která Vám bude v době od 
26. března do 14. dubna 2011 k tomuto účelu zdarma k dispozici.

LZ

Pozor – výlet nejen pro seniory
Vážení,  
rok uběhl jako voda a po loňském vydařeném výletu jsme pro Vás na letošní rok připravili 

návštěvu u našich polských sousedů. Dne 9. června bychom vyrazili směr Vambeřice 
(Wambierzyce). Je to nevelká obec na úpatí Stolových hor, jíž vévodí krásná bazilika se sochou 
Matky Boží Vambeřické. Dále se zde nachází největší pohyblivý betlém na území Kladska 
a spousta dalších zajímavostí. Vambeřice jsou nazývány „dolnoslezským Jeruzalémem“. 

Při cestě zpět, pokud nám to čas a únava dovolí, bychom zavítali do lázeňského města Duszniki 
Zdroj, navštívili muzeum papíru, případně se prošli po lázeňské části města. Nebojte, budeme 
myslet i na velmi praktickou stránku věci, jako jsou přestávky nejen na občerstvení, polské zloté 
na vstupné a kávu bychom zařídili, vy byste nám to mohli uhradit v korunách. V případě zájmu 
bychom objednali pozdní oběd na české straně. S sebou bychom měli průvodce, kterým by byl 
p. Dragoun, ředitel našeho muzea. Při přípravě výletu jsme mysleli i na Vás méně mobilní. 

Přihlášky přijímáme na obecním úřadě, případně na tel. č. 494 663 193, kde Vám rády sdělíme 
podrobnější informace. Za organizátory se na Vás těší 

Alena Křížová a Lenka Zábranská
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Z historie
Sklárna na Bedřichovce
Ves Bedřichovka, dříve Friedrichswald, získala své jméno po zakladateli sklářské hutě 

Johannu Friedrichovi. Ten pocházel ze slavného a rozvětveného sklářského rodu působícího 
ve Slezsku. Po vytěžení dřeva na polské straně nalézá dostatečné zásoby této suroviny v pro-
storu dnešní Bedřichovky. V roce 1614 uzavírá smlouvu s majitelem panství Janem z Vlkánova 
a na Ještěticích.

Podle ní směl postavit huť, kácet lesy, zúrodňovat pole. Mimo to mohl postavit hospodu, mlýn 
i pilu. Vybudovat domy pro ševce, krejčího, kováře, pekaře, řezníka a ostatní dělníky, které 
mohl zatížit robotou. Výsady ještě dále pokračují a dokládají výjimečné postavení skláře a jeho 
rodiny. Za vše byl povinen platit nejen penězi, ale také zbožím (12 sklenic s erbem, 30 pivních 
a 30 vinných sklenic a 200 okenních terčíků). Zakladatel hutě umírá v požehnaném věku 68 
let a je pohřbem v kostele sv. Jana Křtitele pod okázalou náhrobní deskou, která se dochovala 
dodnes. Dědicem huti se stal jeden ze synů nesoucí rovněž jméno Jan. Toho nalézáme v roce 
1651 jako majitele huti, ke které náleželo ještě 28 osob. Krátce nato byl nucen jako nekatolík  
odejít ze země. Sklárnu získává Adam Pavel Peterhansel. Toho hned od počátku trápí nedo-
statek dřeva. Nakonec získává dřevo na Kladské straně a s tím i možnost vybudovat novou 
huť v dnešní Lasówce (Kaiserswalde). DĚJE SE TAK V ROCE 1662. Tak se vlastně spojily dva 
provozy: na české straně stará sklárna ve Friedrichswalde (Bedřichovka) a nová Kaiserswalde 
(Lasówka) na kladské straně. Oba provozy pracovaly, přestože ekonomická situace byla složi-
tá. Když je v roce 1693 Adam Pavel Peterhalsel pochován v kostele v Kunštátě, zanechává 
dědicům také řadu dluhů. Pokračovatel v rodinné tradici Jan František Ferdinand Peterhansel 
silně zápasí o udržení hutě. Kolem roku 1708 se stěhuje do Kaiserswalde. V roce 1710 obdržel 
šlechtický titul, ale vážné ekonomické problémy, nesplacené půjčky jej nutí předat majetek 
synovi Františku Antonínu. Ten v roce 1728 prodává předluženou huť Františku Pavlu Antonínu 
hraběti von Wallis za 10 500 zlatých  rýnských. Konsolidaci upadlé hutě však nepřála doba. 
Slezské války a pak odtržení Kladska od Čech v roce 1742 vážně zkomplikovaly situaci.

Přesto Jiří Olivier von Wallis investuje prostředky do oživení výroby a dokonce zakládá novou 
huť u polského Landecku.  V roce 1763 produkuje sklárna v Kaiserswalde a Strachocině tabu-
lové sklo, poháry, lahve, duté sklo a křídové sklo. V roce 1768 se dostaví jako nájemce hutě 
v Kaiserswalde čtyři bratři Rohrbachové. Jan Kryštof Rohrbach kupuje v roce 1800 od von Wal-
lisů huť. Ihned provádí zásadní změny. Sklářské pece již nepolykají  kubíky dřeva, ale uhlí, dále 
pak nakupuje kvalitní sklářský písek. V průběhu let přebudovává huť na manufakturu a po své 
smrti zanechává své ženě Alžbětě dobře prosperující podnik.  V roce 1840 pracovalo na huti 
14 zaměstnanců a produkovala neskutečných 1500 tun skleněných výrobků ročně. To již 
byl majitelem hutě August Hatscher a pak následovala celá řada majitelů. O  další rozvoj se 
zasloužila rodina Pangratzů. Byli majiteli od roku 1853 až do přelom 19. a 20. století. Továrna 
měla v roce 1906 již 200 zaměstnanců a v předvečer druhé světové války dokonce 300. Druhá 
světová válka omezila výrobu a odsun  německého obyvatelstva předznamenal osud sklárny. Ta 
byla koncem padesátých let  po třech stoletích uzavřena. Dnes nalezneme v terénu pozůstatky 
četných provozů sklárny, které připomínají zašlou slávu sklářství při Orlici.

Bohumír Dragoun
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Zalistujte s námi v paměti
Takhle vypadalo loučení se zimou na přelomu 70. a 80. let

❖ ❖ ❖ ❖
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A jak to proběhne letos? Přijďte se podívat 19. 3. 2011 na Martu II.
LZ, archív JaK a Vladimíra Stiebera
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Ze školy
Znak obce Deštné v O. h. zpátky ve zdejší škole
S žáky 1. stupně ZŠ a MŠ Deštné v O. h. jsme se zapojili do 

soutěže, kterou vyhlásila Agentura Dobrý den Pelhřimov s. r. o. 
a společnost EKO-KOM. Šlo o vytvoření největší galerie znaků měst 
a obcí, které budou vyrobeny z odpadových materiálů. Rozměry 
znaku byly dány – 1x1 metr. Cílem bylo posílení aktivní účasti obča-
nů na tříděném sběru odpadů v obcích a městech České republiky 
a podpoření jejich odpovědného přístupu k životnímu prostředí. Děti 
z 992 škol přihlášených k pokusu vyrobily z tříděného odpadu 1025 
znaků obcí a měst ČR. Účastníci rekordu si navíc prohloubili vědo-
mosti o historii obcí i o původu jejich znaků.

Žáci naší školy nejprve shromáždili víčka z PET lahví – jen ty barvy, které jsme potřebovali, 
tedy zelenou, modrou a bílou. Dalším použitým materiálem byl karton, plata od vajíček a ruličky 
od toaletního papíru. Vše jsme poskládali a přilepili tak, jak deštenský znak ukládá. Každé dítě 
podle svých možností přiložilo ruku k dílu. Znak se povedl a zdobil vestibul naší školy.

Milým překvapením pro nás bylo, že byl náš znak vybrán na výstavu do Hradce Králové. 
Vystaven byl spolu s dalšími v prostorách Staré radnice. A to jsme ani netušili, jak daleká cesta 
ho ještě čeká. 13. ledna putoval na veletrh GO a REGIONTOUR 2011 do Brna. V pavilonu 
tamějšího výstaviště bylo vystaveno 454 znaků. A mezi nimi i ten deštenský. 

Galerie na webu i reálně vystavené znaky v Brně mají parametry světového rekordu, který 
byl zaevidován do České databanky rekordů Agentury Dobrý den Pelhřimov.

Z Brna znak doputoval opět do naší školy a bude nadále zdobit náš vestibul.
Hana Pavlíčková
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Karnevalové rejdění 
Dne 23. 2. 2011 proběhla od 12.30 h v místní ZŠ a MŠ akce nazvaná „Dětské karnevalové 

rejdění“. Na přípravě odpoledne spolupracovala paní učitelka ze školní družiny společně 
s učitelkami z mateřské školy.

Program byl zahájen v prostorách mateřské školy 
vystoupením dětí z družiny, které pro děti z mateřinky, ale 
i pro rodičovské publikum sehrály pohádku „Jak se Bonifác 
učil kouzelničit“ a společně s některými dětmi ze školky 
zazpívaly píseň od Jaromíra Nohavici „Tři čuníci“. Děti 
z družiny vystřídaly děti ze školky, které secvičily básničky, 
taneček a krátkou pohádku „O řepě“. Všechna vystoupení 
byla odměněna potleskem. 

Následoval hromadný přesun do tělocvičny, kde po troše 
chaosu pokračovalo karnevalové odpoledne různými 
soutěžemi. Děti, společně s rodiči, zvládly deset stanovišť, 
např. slalom na koloběžce, hod míčem do žabí tlamy, skoky 
z kruhu do kruhu, puzzle, pexeso, tancování a další. Poté je 
čekalo malé občerstvení a na úplný konec si soutěžící mohli 
„poslepu“ vytáhnout z koše sladkou odměnu.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem rodičům za účast 
při našem rejdění. 

Martina Štěpová 
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Zápis do 1. třídy
1. února 2011 se naše škola otřásala veselým smíchem budoucích prvňáčků. U vstupu 

do školy je vítal vládce Orlických hor Rampušák. Potom je barevné šlápotky dovedly k první 
třídě, kde probíhal zápis. Cestou se mohli podívat, jak šikovné ruce paní klaunové Šedové–
Bednářové vytáčejí na hrnčířském kruhu hliněné nádoby. Děti se také setkaly s hodnou vílou 
a usměvavou princeznou.  

Během samotného zápisu na ně čekaly úkoly, při jejichž plnění prokazovaly, co všechno 
dovedou. Počítaly zvířátka, rozeznávaly geometrické tvary, z nichž byla složena kočička, 
pojmenovávaly barvy, skládaly puzzle, kreslily postavu, napodobovaly psací tvary, říkaly 
básničku a některé i zazpívaly písničku. Za odměnu je čekala řada dárečků, které pro ně 
nachystali jejich budoucí spolužáci nebo sponzoři školy. Na konci si každé dítě vybralo zvonek. 
Jejich zvoněním začne pro celou školu v září nový školní rok.    

Jak zápis budoucí prvňáčci prožívali, dokládají i fotky, které si můžete na našich stránkách 
prohlédnout.  

Děkujeme učitelům, rodičům, sponzorům i dětem, kteří se na zápisu do 1. třídy podíleli.

 Jana Rémišová
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Hradecké Petrolejové lampy
Již potřetí v tomto školním roce vyjely žáci naší školy do Hradce Králové za divadelní 

kulturou. 
Tentokrát je dne 7. 2. 2011 čekal klasický text Jaroslava Havlíčka Petrolejové lampy. Děti 

byly natěšeny na představitelku hlavní role Pavlu Tomicovou, kterou dobře znají ze seriálu 
Ulice. A ona je nezklamala. Hrála svým osobitým způsobem a roli šťastné nevěsty a posléze 
nešťastné manželky ztvárnila velmi přesvědčivě. I ostatní herci se velmi zdařile chopili svých 
rolí, hráli opravdu  nadšeně, ostatně tak jako vždy. 

Bouřlivým potleskem odměnili diváci v hledišti všechny účinkující. Příjemné je zjištění, že 
v době všemožné přenosové techniky je zájem o „živé“ herce i u dětí, však  tradici zájezdů 
do divadla v HK budujeme již více jak 20 let. Podstatná je též pomoc rodičů, kteří je v zájmu 
o divadlo podporují. A u některých dětí tento zájem přerostl až k amatérskému divadelničení. 
A to je moc dobře. 

 Libuše Nedomlelová

Umíte si vyložit v ČR užívané tituly?
• Bc. – bakalář
• Mgr. – magistr
• Ing. – inženýr
• MUDr. – doktor medicíny
• MVDr. – doktor veteriny
• PharmDr. – doktor farmacie
• RNDr. – doktor přírodních věd
• PhDr. – doktor v humanitních oborech
• ThDr. – doktor teologie
• Ph.D. – doktor po absolvování postgraduálu a disertace
• Th.D. – viz předchozí, platí ale pro teologii
• CSc. – obdoba Ph.D., nyní se už neuděluje
• MBA – manažerský titul, česká legislativa nezná
• doc. – docent, vědecko-pedagogická hodnost
• prof. – profesor, vědecko-pedagogická hodnost

Setkáváme se i s titulem Mgr. et Mgr., který znamená dosažení titulu magistr ve dvou různých 
oborech.

❖ ❖ ❖ ❖
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Z kultury
Vánoční koncert
Tradiční Vánoční koncert, který pořádá obec ve spolupráci s farním úřadem Deštné v O. h. 

se konal 28. 12. 2010 od 17 h v kostele sv. Máří Magdaleny. 

Vystupujícími byli naši „staří známí“ Zdeněk a Gabriela Svědíkovi, kteří si jako hosta přizvali 
Petra Likavce. 

Mohli jsme se opět zaposlouchat do známých, ale i neznámých skladeb, proložených slovem 
p. Svědíka. Byly to příjemně strávené chvíle, čas na zastavení a zamyšlení, zklidnění v této 
době plné spěchu a stresu.

AK, foto JaK
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Silvestr na Vesmíru
Už tradičně přijíždí mládež na centrum Vesmír prožít poslední dny občasného roku 

v křesťanském společenství. 
Rok 2010 nebyl výjimkou. Na Vesmíru se setkalo 160 mladých z celé republiky. Náplní jejich 

programu byly zimní sporty, příprava Silvestrovského programu a tradičního koncertku, na který 
den před koncem roku všechny obyvatele osobně pozvali originálním novoročním přáním.

Kromě příprav (výzdoby domu a pečení perníčků) se měli možnost ve večerních hodinách 
setkat s Tomášem Řehákem na přednášce o partnerských vztazích a sexualitě, další večer 
patřil tématu o rodině.  

Vrcholem celého setkání byl Silvestrovský večer, který jedna z účastnic setkání, Barbora 
Kováčová (15 let), popisuje takto: 

„Celý den jsme se těšili na Silvestrovskou noc, ale ještě nás čekal tradiční koncert dole 
v kostele. Odpoledne po koncertě a po táhlém kopci zpět na Vesmír nás čekal večer plný 
překvapení. Hrály se scénky - to vám byla legrace - a když jsme před půlnocí vrátili myšlenky 
k celému roku a prožili půlnoc nejblíže k Bohu v kostele sv. Matouše, mohli jsme se pak podívat 
na petardy! Když jsme se vrátili zpět na Vesmír, všichni jsme si přáli k Novému roku, najedli 
se až-až a začalo se tancovat. Byl to opravdu krásný večer. Plný překvapení, radosti, štěstí 
a přátelství. Škoda, že taky musel skončit.“ 

Myslím, že chvíle na Vesmíru jsou pro všechny mladé čerpací stanicí na cestě životem. 
Proto jsem rád i za vaši podporu tohoto díla. 

Filip Foltán, jáhen
foto JaK
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Muzejní vlastivědné středy 
Od 19. ledna až do konce března se konají v našem muzeu vlastivědné a přírodovědné 

přednášky určené pro všechny milovníky přírody a regionu Orlických hor. Všech deset 
představení mělo velmi dobrou odbornou úroveň. Návštěvnost se pohybovala většinou kolem 
dvaceti osob. Největší pozornost přitáhla přednáška Josefa Lukáška z Bystrého, který vyprávěl 
nad svojí publikací o zajímavostech Orlických hor a Kladska. Poněkud neobvyklé zaměření 
mělo vyprávění Jana Hlaváčka z Deštného, který se nás pokusil seznámit s opomíjenou 
kapitolou naší novověké historie, a to s elektrifi kací. Je obdivuhodné, s jakou samozřejmostí 
otáčíme vypínačem a přitom to není tak dávno, co se lidé na venkově elektriky báli.

Svoji premiéru měl v rámci vlastivědných večerů  fi lm s regionální tématikou Kraj, kde již orli 
nelétají. Byl natočen o Orlických horách a hlavním hrdinou jsou právě Orlické hory. Vypráví 
příběh o osidlování a životě lidí. 

Snad nejzajímavější večer se skvělou atmosférou nám připravil Rudolf  Remeš, pracovník 
Správy CHKO Orlické hory. Téma: Potřebují Orlické hory CHKO? S podtitulem: Zamyšlení 
nad hodnotami, které formují život a pobyt ve zdejších kopcích. Očekávali jsme přednášku 
s promítáním a místo toho pan Remeš rozpoutal živou a velmi přijemnou diskuzi. Atmosféru 
porozumění, že nám jde o stejnou věc a že se potýkáme se stejnými problémy, odlehčil Jan 
Remeš příjemným hudebním vystoupením. Celé vystoupení trvalo přes dvě hodiny a domů se 
nikomu moc nechtělo. 

Za organizátory musím moc poděkovat našim stálým návštěvníkům a posluchačům a vůbec 
všem, kteří si za ty roky zvykli na naše muzejní středy. Člověk občas potřebuje podrbat, že 
to, co dělá, má smysl. A to, že se náš sál každou středu zaplní, takové přijemné podrbání je. 
Děkujeme. 

Zbývá dodat, že tato akce probíhá v rámci projektu Kapka 21 a je spolufi nancována Státním 
fondem životního prostředí.

Bohumír Dragoun, foto JaK
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Divadelní zima 2011  
Je již pomalu tradicí, že zimní období, vlastně zimní sezona, patří taky divadlu. Náš divadelní 

spolek Kačenka hraje v tomto období pomalu každý týden, a to ve čtvrtek. Tak se ujal pojem 
„divadelní čtvrtky“, které jsou u hostů – lyžařů, turistů a školních lyžařských výcviků, kteří 
přijedou do Deštného v O. h. si užít zimních radovánek a trávit svoji dovolenou, a rodin s dětmi, 
velice vítány. Je to spolu s akcemi v místním muzeu – „Muzejní vlastivědné středy“ jedno z mála 
kulturního vyžití přímo v naší obci. Opravdu z vlastních zkušeností vím, že je i o kulturní vyžití 
v naší obci zájem. Vyjádřilo to i několik hostů po představení osobně, nebo při našem náhodném 
setkání třeba u lyžařských areálů. „Stále nejde sedět každý večer v restauracích u piva…
 A divadlo je nám příjemným zpestřením našeho pobytu.“ Je pravdou, že hosté, kteří jezdí na 
svoji dovolenou v zimě již léta, se po divadle ptají a jsou stálými hosty našich představení.  

Náš divadelní spolek uvádí divadelní komedii 
Jaroslava Koloděje doplněnou s písničkami 
„Postel pro anděla“. Určitým zpestřením bylo 
hostování dvou divadelních spolků.

Jako první se představil v sobotu 12. února 
2011 Divadelní soubor  F. A. ŠUBRT z Dobrušky 
s divadelní hrou „Nejstarší řemeslo“ od americké 
autorky Pauly Vogel, která je držitelkou „Pultzerovy 
ceny“.  Děj nás zavedl do Ameriky 80. let. Ve svých 
dílech řeší problémy homosexuality, prostituce 
apod. Píše však živě a s humorem. V této hořké 
komedii nás seznámí s pěti stárnoucími ženami 
působícími ve veřejných službách. 

Režie této hry se ujala paní Jitka Kozbubová, 
která dovedla své herečky ke skvělým hereckým 
výkonům. Sama si zahrála jednu ze skvělých rolí. 
A potom, že i herci, vlastně herečky „v letech“ 
nezahrají divadlo se skvělými hereckými výkony 
a vitalitou. 
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Diváci toto představení a herecké výkony ocenili častým potleskem i smíchem v průběhu 
představení a závěrečným aplausem.     

Jako druhý hostující divadelní spolek se v úterý 22. února 2011 představil „Divadelní spolek 
Zdobničan z Vamberka“. Tento spolek u nás hostoval již několikrát. Tentokrát se představil
s divadelní fraškou se zpěvy od Johana Nepomuka Nestore „LUMPACIVAGABUNDUS“. Hru 
režíroval Oldřich Doležal, který si sám zahrál trojroli. Představení bylo velice skvěle zahrané, 
včetně pěveckých výkonů. Všichni herci odvedli skvělé výkony. Ve hře nebyla nouze o vtipné 
a humorné výstupy i zápletky, což diváci opět během představení ocenili častým potleskem 
a smíchem. Závěrečný aplaus byl opravdu velice spontánní.  

Oběma divadelním spol-
kům velice děkujeme za 
jejich hostování v Deštném 
v O. h. a vstřícnost, případ-
ně se těšíme na jejich dal-
ší hostování během příští 
„divadelní zimy“. 

Tímto chceme velice 
poděkovat za podporu naší 
obci, starostce paní Aleně 
Křížové a zastupitelům, při 
konání divadelních předsta-
vení. Poděkování také patří 
našim „hasičům“, kteří se 
starají o zázemí a občerst-
vení pro diváky.

Za OS - DS Kačenka JaK  

Věhlas ochotníků
Již několik let prodávám místním ochotníkům v předprodeji vstupenky do divadla. Představení 

se většinou konají každý týden a je o ně veliký zájem. Ve vánočním týdnu je tradičně vyprodáno 
do posledního místečka. Návštěvníci (lyžaři) v Orlických horách mají o kulturu zájem a již 
dopředu se ptají, kdy se hraje, co se hraje. Těší se, jak během pobytu jeden večer stráví 
s místními ochotníky při jejich představení. A jsou nadšeni.

Ti, kteří sem jezdí pravidelně, už vědí, že do „našeho divadla“ se nemusí ve společenské 
róbě. Jsou však tací, kteří se přijdou zeptat, že do divadla by šli rádi, ale bohužel nemají 
sebou „vhodné oblečení“. Tak je ujistím, že u nás se může přijít ve svetrech, mikinách, rifl ích, 
termokalhotách atd. Nikdo se nebude na návštěvníky dívat skrz prsty. Myslím si, že k Deštnému 
patří v zimě lyžaři, běžkaři, sáňkaři, samozřejmě hromady sněhu, ale i to naše ochotnické 
divadlo.

Tak ať se mu stále daří.
Míla Karová
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Řidiči testovali „škodovky“, pod lanovkou hráli Nightwork 
Skiareál společnosti Sportprofi  v neděli 20. února hostil 4x4 Škoda Park. V rámci snow tour byl 

u sjezdovky připraven bohatý program, při kterém se nikdo nenudil. Zárukou dobré nálady byla 
moderátorka Adéla Gondíková, jež návštěvníky spolu s hudební produkcí „dýdžeje“ provázela 

celý den. Součástí bylo i vystoupení kapely Nighwork, a to přímo u sedačkové lanovky. Zájemci 
především mohli obdivovat vybrané modely vozů značky Škoda či jízdu na kluski, děti se pro 
změnu zabavily při skládání obřího puzzle. O „předváděčky“ automobilů v provedení 4x4 byl 
pochopitelně zájem. 

Částečně převzato z Rychnovského deníku,
foto JaK

❖ ❖ ❖ ❖
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VELIKONOCE
Pranostika
Na Velikonoce jasno - bude laciné máslo. Tak uvidíme!  

V toku času nás opět vítá jaro a s ním svátky Velikonoc. Letos přijdou později, proto jsou to 
opravdu svátky jara i u nás. 

Proč se Velikonoce spojují s jarem? V pohanském prostředí se opravdu zahánělo „zlo 
a smrt“, které bylo spojeno se zimou a jaro se vítalo jako symbol života. 

Pro nás je náročné uvěřit mytologickým obrazům zla spojeného se zimou, když pro nás 
je sníh a zimní sporty jakýmsi ztělesněním radosti. V křesťanském pojetí svátky Velikonoc 
pocházejí od Veliké noci, kdy Kristus přemohl zlo smrti a otevřel cestu k životu. Koncepce 
stejná, jiné termíny… Pro nás je důležité tyto dny prožít ve světle radosti ze života. Možná 
by mohly být pro nás výzvou k tomu, abychom se zamysleli nad „velikou nocí“ našeho života. 
Nad chvílemi, které jsou pro nás osobně důležité. Možná je to chvíle s našimi drahými, nějaký 
studijní nebo pracovní úspěch… Důležité je si tyto události připomenout. 

Tak vám přeji, abyste letošní Velikonoce prožili v radosti a s vědomím, že i v našem životě 
existuje „Veliká noc“.  

V souvislosti s velikonočními svátky vás zvu na bohoslužby:
Zelený čtvrtek 21. dubna 2011 si církev připomíná Ježíšovu poslední večeři. V kostele 

sv. Marie Magdalény bude bohoslužba v 16.30 h. 
Velký pátek 22. dubna 2011 je dnem Kristovy smrti na kříži. Bohoslužba se zpívanými 

pašijemi bude v kostele sv. Marie Magdalény v 16.30 h.
Bílá sobota 23. dubna 2011 je dnem ticha, kdy si církev připomíná očekávání Kristova 

vzkříšení, které si připomeneme bohoslužebnou vigilií ve 20 h před kostelem sv. Marie 
Magdalény požehnáním ohně. 

Na velikonoční neděli bude bohoslužba v kostele sv. Marie Magdalény v 9.30 h.
Filip Foltán, jáhen

Vážení obyvatelé obce Deštné v Orlických horách, 
obracím se na Vás jménem římskokatolické farnosti Deštné v Orlických horách s prosbou 

o fi nanční pomoc při opravách farního kostela sv. Máří Magdalény v Deštném v Orlických 
horách. 

Tato kulturní památka pochází od proslulého stavitele J. A. Santiniho, je postavená v barokním 
stylu v letech 1723 - 1726. Hlavní oltář pochází z 18. stol. od sochaře J. Hartmanna, varhany 
z r. 1729, barokní křtitelnice a obrazy křížové cesty pocházejí z 1. pol. 18. stol. 

Nyní je kostel ve velmi špatném stavu. V minulých letech jsme za pomoci dotací 
z Královéhradeckého kraje opravili část střechy. Na podzim loňského roku se nám povedla 
z vlastních fi nančních prostředků oprava podlahy v zákristii, Obec Deštné v Orlických horách 
na vlastní náklady provedla obnovení všech vchodových dveří kostela.   

V tomto roce plánujeme opravu střechy dokončit, vyčistit odvětrání kostela a vytvořit nové 
odvodnění. 
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Kromě dokončení těchto prací, je nutná pro bezpečnost a funkční provoz kostela celková 
nová elektrifi kace. V loňském roce jsme ve spolupráci s památkovým úřadem vytvořili plány 
oprav s rozpočtem 600.000 Kč.  

Farnost pro tyto účely žádá o fi nanční dotaci Královéhradecký kraj, Fond Solidarity při 
biskupství Královéhradeckém a sdružení Splav. Ke všem dotacím je ale nutná fi nanční 
spoluúčast, ke které si dovoluji pozvat i Vás.   

 Kostel využíváme nejenom pro bohoslužebné účely, ale i pro účely jiných kulturních akcí, 
proto bych byl rád, kdybychom si všichni vzali tuto opravu za vlastní a podle svých možností 
na ni fi nančně přispěli.

Váš případný sponzorský dar pošlete, prosím, na účet naší farnosti:
č. 000000-1243327379/0800  
Na základě domluvy s Vámi vystavíme buď potvrzení o přijetí daru, anebo sepíšeme darovací 

smlouvu.  
Finanční dary můžete také poskytnout v kostele, na obecním úřadě nebo v prodejně 

Suvenýrů.  
Děkuji Vám za pomoc při rozvoji činnosti v naší obci. 

Th. Bc. Tomáš Hoffmann
administrátor farnosti Deštné v O. h.,

foto JaK
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Srdečně Vás zveme na 

T R A D IČN Í  D I VA D E L N Í  M A Š K A R N Í  P L E S . 

Koná se 25. 3. 2011 od 19.30 h v hotelu Jedlová,
hraje JIŘÍ KÁRNÍK BAND.

Č a r o d ě j n i c e
Nezapomeňte

 na pravidelný slet 
a na 30. dubna 
oprášit kostýmy!

Bližší se včas dozvíte 
z plakátů.

Rampušák 2011
I letos se můžete těšit na tradiční zimní slavnosti Rampušák. Zajímavým programem 

vás opět provede Martin Dejdar a Petr Vacek. O hudební zážitek se postará Ondřej Ruml, 
kapely THE APPLES a Těžkej Pokondr. Součástí programu bude samozřejmě sjezd masek, 
vyhlášení nejlepších masek a závěrečný ohňostroj.

Podrobný program bude zveřejněn na plakátech.
Petr Prouza
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Odevšad
Společenská kronika
Ani tentokrát tu nenajdete všechny oslavence, protože ne všichni 

si přejí být ve společenské kronice uveřejněni.
V měsíci lednu, únoru a březnu oslavili či oslaví:
50.:  Miloslav Fabián, Karel Rezner
55.:  Antónia Jiroušková
60.:  Zdenek Škoda, Marie Havlová, Květuše Sochanová
65.:  Božena Říhová, Věra Cejnarová, Marie Hrnčířová, Milena Kábrtová
70.:  Marie Lažanská, Hermína Zajícová, Markéta Drašnarová
75.:  Věra Gallová 
85.:  Oldřich Janko, Jaroslav Kozel
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme! 

Narodila se:
Kamila Prouzová 
Přejeme maličké, aby vyrůstala ke spokojenosti a lásce svých rodičů.

Víte, že ...
- v sobotu 12. března jste se mohli bavit na Radosti na taneční zábavě horské služby? Hrál 

Rio band.
- nebo jste mohli ve skiareálu SPORTprofi  vyzkoušet či alespoň zhlédnout největší skok 

v republice připravovaný pro freeski závody O´Neill Soldiers, novinky nafukovací matraci a iglú 
bar?

- od února jednou měsíčně, vždy v sobotu, škola pořádá kurzy pro dospělé? Nejbližší se 
koná 26. března od 13 h, bude se plést z pedigu. Podrobnější info na www.zsdestne.cz

- 6. dubna od 15 do 18 hodin v budově školy proběhne zápis do mateřské školy?
- škola na pátek 8. dubna připravuje Velikonoční dílny?
- očkování psů proti vzteklině je domluveno na 13. května od 17 do 17.30 h? Proběhne opět 

u obecního úřadu.
- jarní sběr nepotřebného oblečení tentokrát neproběhne. Vyčkejte na podzim.
- kvasnicové pivo Rampušák a dobrušskou kvasnicovou 11°  seženete ve stánku se suvenýry 

u Míly Karové?
- se zase změnily jízdní řády autobusů? Bližší na www.oredo.cz. Větší změny se ale chystají 

až od poloviny června.
LZ, HP

❖ ❖ ❖ ❖
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Soutěž o ceny 
Minule jsme psali, že Josef s Marií do deštenského betléma, sestaveného ze tří skupin fi gur, 

původně nepatří. Kam že tedy tato dvojice soch patří?
Na oltář si asi málokdo vzpomněl, protože nám žádná odpověď nedorazila.

Nová soutěž
Jak se jmenovala kapela, která 15 let doprovázela Rampušáka při jeho loučení se 

zimou?
Svůj tip vhoďte do schránky (označené „anketa“) umístěné v chodbě obecního úřadu. Tím se 

zapojíte do soutěže o ceny, která končí 15. 5. 2011. Nezapomeňte uvést své jméno a adresu. 
(soutěže se samozřejmě neúčastní členové Redakční rady ani jejich příbuzní)

❖ ❖ ❖ ❖

LZ, foto JaK
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❖ ❖ ❖ ❖

Matematické zákony vzaly za své
Lze to vůbec vysvětlit?
Vezměte poslední 2 čísla roku, kdy jste se narodili, a přičtěte věk, kterého se letos dožijete 

– VÝSLEDEK? 111. A to vždy! Zajímavé??? 
Pokud jste se narodili po roce 2000, postup je stejný, jen výsledek bude o jednu jedničku 

kratší.
A aby toho nebylo málo, vězte, jaká neobvyklá data letošní kalendář ukáže:
1. 1. 11
11. 1. 11
1. 11. 11
11. 11. 11
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Babiččin optimizmus
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Z osvědčených receptů

Pivní preclíky
400 g polohrubé mouky
3 dl vlažného piva
100 g tuku
2 žloutky
20 g droždí
1 lžička cukru
mletý pepř
sůl
Zaděláme kvásek, poté hladké těsto, které necháme vykynout. Vykynuté těsto dáme na 

vál, vyvalujeme válečky a svinujeme do preclíků. Potřeme žloutkem, posypeme hrubou solí 
a pečeme na 180 °C.

Pivní závin (krásně se vyvaluje)
10 lžic světlého piva
130 g 100% tuku
250 g hladké mouky
špetka soli
máslo na potření
Zpracujeme těsto, které si rozdělíme na 3 placky. Naplníme jablky, skořicí, cukrem a rozinkami. 

Stočíme, povrch potřeme rozpuštěným máslem, posypeme ořechy a upečeme.

Grilovaná kuřecí játra s pivem
600 g kuřecích jater
2 cibule
100 g másla
8 lžic světlého piva
4 lžíce olivového oleje
2 lžíce kečupu
2 lžíce strouhanky
drcený kmín
mletý pepř
sůl 
Pivo smícháme s kečupem, pepřem a kmínem. Touto směsí potřeme játra a dáme do 

pekáčku. Posypeme kolečky nakrájené cibule, pokapeme olivovým olejem a zapečeme pod 
grilem asi 15 min. Nakonec játra osolíme.

Dobrou chuť Vám přeje Míla Karová

❖ ❖ ❖ ❖
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V roce 2010 jste byli skvělí. Třiďte odpad i v roce 2011!
Rok 2010 skončil, rok 2011 právě začíná. Bývá dobrým zvykem dopřát si malé bilancování 

– jak byl předchozí rok úspěšný. 
Nejprve trochu čísel:  v Královéhradeckém kraji je rozmístěno 11 388 kontejnerů na tříděný 

sběr. Do systému EKO-KOM se zapojilo téměř 90 % obcí – to znamená, že většina obyvatel 
třídila odpad. Každý v našem kraji vytřídil téměř 40 kg odpadu. 

Lidé v Královéhradeckém kraji třídili do kontejnerů papír, sklo, plasty a nápojové kartony. 
V roce 2010 se opět podařilo zvýšit počet kontejnerů na tříděný odpad, významně vzrostl počet 
kontejnerů na čiré sklo. Kromě sběru odpadu do nádob se v řadě obcí rozšířil takzvaný pytlový 
sběr. Tento způsob třídění se velmi osvědčil, v novém roce v něm budeme určitě pokračovat.  

Společnost EKO-KOM, a.s. připravila pro veřejnost, školy i obce řadu akcí a soutěží. Po 
celý rok 2010 běžela soutěž „Čistá obec“. Pátý ročník soutěže obcí Královéhradeckého kraje 
skončil poslední den v roce a jednotlivé obce měly až do 20. února 2011 šanci odeslat vyplněné 
dotazníky. Na jaře se tak můžete těšit na vyhodnocení. V tuto chvíli se pomalu rozjíždí už 
6. ročník této soutěže. Pokud jste se nestihli zapojit v minulém roce, můžete zabojovat letos. 

Ve školách probíhá již 4. ročník soutěže „Třídíme s Nikitou“ a projekt košů. Obě akce 
pokračují také v roce 2011 a jsou výzvou pro všechny školy, které ještě odpad ve škole 
netřídí anebo naopak – které by chtěly třídit ještě víc. Díky společnosti EKO-KOM, a.s. se děti 
mohly účastnit pokusu o světový rekord – vytvářely znaky svých měst a obcí z odpadových 
materiálů. Ta nejlepší dílka se po výstavě v Hradci Králové přesunula do Brna, na veletrhy GO 
a Regiontour.  

Stranou nezůstala ani královéhradecká veřejnost. Společnost EKO-KOM, a.s. připravovala 
soutěže a kvízy nejen pro děti, ale pro celou rodinu. Tzv. Barevné dny probíhaly ve spolupráci 
s jednotlivými městy a staly se součástí tradičních slavností jako např. Den země, Den dětí, 
jarmarky, dožínky, Rychnovské dividílkování, Jičín -  město pohádky apod. Jejich součástí se 
stala také výstava Tonda Obal na cestách. V ZOO Dvůr Králové nad Labem se podařilo otevřít 
„Naučnou stezku o třídění odpadu“.

Všechny tyto akce probíhaly v rámci krajského projektu „Čistá obec, čisté město, čistý kraj“. 
Veškeré informace jste mohli v průběhu roku najít na www.cistykraj.cz. V roce 2010 získal 
náš web novou tvář, je přehlednější, najdete tu všechny potřebné informace o třídění odpadů 
a nechybí ani poradenství. 

Chtěl bych poděkovat všem, kteří třídili odpad po celý rok 2010. V roce 2009 byl 
Královéhradecký kraj mezi trojicí nejlepších v celé republice. Přál bych všem lidem našeho 
kraje i společnosti EKO-KOM, aby na pomyslných stupních vítězů zůstal Královéhradecký kraj 
po vyhodnocení roku 2010. A do nového roku 2011 přeji nám všem ještě více a kvalitnějšího 
třídění. 

Za společnost EKO-KOM, a. s.
Tomáš Pešek, Regionální manažer EKO-KOM, a. s.

Kontakt:
Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a. s.
Tel.: 721 562 554, E-mail.: pesek@ekokom.cz
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Hasiči
Výroční zpráva o činnosti SDH Deštné v Orlických horách za rok 2010  

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 
Mgr. Solničku – náměstka úseku IZS a operačního řízení, a zástupce 14. okrsku pana Remeše 
a hosty z SDH Kounov.

Loňský rok byl pro náš sbor, co se týče různých aktivit dosti náročný. Začalo se přípravou na 
okrskovou soutěž 14. a 15. okrsku v požárním sportu, která se konala u nás v Deštném. Dále 
probíhala příprava mladých hasičů na jarní kolo hry Plamen a také na podzimní zahajovací 
kolo dalšího ročníku. Uskutečnil se zájezd s exkurzí na letiště Ruzyně. Družstvo dospělých se 
zúčastnilo soutěží v Orlickém Záhoří a v Třebešově.  Jako každý rok jsme se podíleli na přípravě 
a průběhu 19. ročníku Tavení skla dřevem, kde náš sbor zajišťoval pečení krůt a občerstvení. 
Členové výjezdové jednotky vyjeli na pomoc do povodní postižené obce Heřmanice v okrese 
Liberec. Dále se jednotka zúčastnila mimo jiných pravidelných školení jednodenní stáže na 
stanici profesionálních hasičů v Dobrušce a Hradci Králové. Uskutečnilo se i vymalování 
a úklid společenských místností a ostatních prostor hasičské zbrojnice. Tento bohatě pracovní 
rok byl zakončen tradiční účastí členek sboru a některých dětí na Kačenčině loučení s létem, 
kde vytvořily pohádkové bytosti v pohádkovém lese. Na úplný závěr roku jsme uskutečnili 
zabíjačku.

V současné době má sbor 46 členů, z toho 15 dětí, 4 dorostence, 6 žen a 21 mužů. 
V uplynulém roce jsme se bohužel museli rozloučit s naším nejstarším členem panem 
Hlaváčkem, který byl celých 57 let členem našeho sboru. Čest jeho památce.

Výborových schůzí za rok 2010 bylo celkem šest. Výbor se scházel pravidelně každé první 
pondělí v měsíci. Pouze v zimním období a o letních prázdninách se schůze nekonaly. 

Okrskové soutěže, která se konala 15. května na fotbalovém hřišti, a kterou pořádal náš 
sbor, se účastnilo celkem 15 družstev mužů a 3 družstva žen. V kategorii mužů do 35 let se 
naše družstvo umístilo na 10. místě a v kategorii nad 35 let jsme se umístili na 3. místě. Ženy 
se soutěže nezúčastnily. Soutěžilo se ve štafetě 4 x 100 metrů a v požárním útoku. Soutěž se 
vydařila jak po organizační stránce tak i počasím. Od velitele 15. okrsku jsme za organizaci 
této soutěže dostali pochvalu. Družstvo mužů se 10. července zúčastnilo Orlickobystřického 
poháru v Orlickém Záhoří a jako tradičně soutěže o Třebešovského beránka v Třebešově, 
která se konala 21. září.

Naši mladí hasiči se zúčastnili jarního kola hry Plamen 21. 5. - 23. 5. 2010 v Ještěticích, kde 
se v kategorii starších umístili celkově na 9. místě z 23 kolektivů. V zahajovacím závodě hry 
Plamen 2010/2011 v ZPV, dne 2. 10. 2010 v Česticích se zúčastnila jedna hlídka v kategorii 
starších a jedna v kategorii mladších s umístěním na 12. místě respektive 16. místě. Druhé kolo 
soutěže bude opět pokračovat na jaře. Jako poděkování dětem za celoroční snažení vedoucí 
mládeže ve spolupráci s výjezdovou jednotkou uspořádali výlet s exkurzí na Ruzyňské letiště 
a prohlídku nové hasičské stanice v Rychnově nad Kněžnou. Schůzky mladých hasičů se 
konaly pravidelně každý týden v pátek a dle potřeby i častěji.  
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Výjezdové družstvo se scházelo jako v minulých letech 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 únoru prošli členové jednotky opakovacím školením 
s dýchacími přístroji v Olešnici v Orl. h., v březnu praktickým výcvikem v plaveckém bazénu 
v Dobrušce. V říjnu to byla pracovní stáž na stanici v Dobrušce a v listopadu se dva členové 
zúčastnili instrukčně metodického zaměstnání se zaměřením na dopravní nehody a poskytnutí 
první pomoci. Dále se uskutečnilo školení na obsluhu JMP, řidičů a další. Námětové cvičení 
proběhlo 4. října na požární nádrži v Sedloňově, kde se procvičovalo sání a funkčnost techniky.

Výjezdů k událostem v roce 2010 bylo celkem 16. Z toho se v pěti případech jednalo 
o technickou pomoc (4x vyprošťování OA, 1x čerpání vody ze sklepních prostor), 5x požár 
(2x chalupa, 1x OA, 1x les, 1x komínové těleso), dopravní nehoda 4x, technologická pomoc 
1x (náhradní dodávka el. energie), únik ropných produktů 1x. V katastru obce se zasahovalo 
12x a mimo katastr 4x.

S mobilní technikou bylo za uplynulý rok najeto celkem 2 027 km, z toho Avie – 927 km, 
CAS 24 (RK 30 – 41) – 761 km, CAS (RK 44 – 24) – 339 km. Kilometry byly najety k zásahům, 
při kondičních jízdách, při práci pro obec, na STK a při povodních. 

Sedm členů výjezdové jednotky vypomáhalo od 23. 8. do 27. 8. v povodní postižené obci 
Heřmanice v okrese Liberec s CAS a Avií. Naše pomoc spočívala v pročišťování propustí, 
čerpání studní, mytí komunikací, převozu a uskladnění humanitární pomoci. Z prostředků 
sboru a obce byly zakoupeny 4 ks vysoušečů, které byly zároveň s fi nanční sbírkou dovezeny 
a zapůjčeny do obce Hejnice. 

Spolupráce s obcí je na dobré úrovni. Věříme, že se v blízké době vyřeší letitý problém 
se šatnami a snad se i dočkáme nových zateplených vrat. Obnova techniky je snad již díky 
dotacím na dobré cestě (nová CAS a obměna vozidla Avia za jiné novější vozidlo).   

V letošním roce byly zakoupeny nomexové kukly, hasičská lékárna pro prvotní zásah, 
vyprošťovací páčidlo, ochranná přilba pro práci s motorovou pilou, ochranné vaky na centrálu 
a naviják a stoly do stánku.

V současné době vlastníme 2x CAS 24 Š 706 r. v. 1978 a 1983. Avia A 31 r. v. 1988. PPS 12 
r. v. 1975, plovoucí čerpadlo, kalové čerpadlo, 2x elektrické kalové čerpadlo, 2x elektrocentrálu 
6 kW a 2,8 kW, 2x osvětlovací stožáry, motorovou pilu Husqvarna 55 a 372, 6x přenosné 
radiostanice, 3x vozidlové radiostanice, 4x dýchací přístroj PLUTO, 2x 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 kterému 
je vedena mnohem snadnější a přesnější evidence docházky a dalších aktivit sboru a jeho 
členů, který byl věnován od SHČMS.

Odpracované hodiny výjezdové jednotky za rok 2010 činí celkem 1 059 hodin:
- práce na technice - 70 h 
- práce na stanici - 337 h 
- práce pro obec - 40 h 
- školení - 365 h 
- zásah - 187 h 
- ostatní - 60 h 
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Odpracované brigádnické hodiny SDH:
- příprava MH - 320 h
- kulturní akce - 162 h
- soutěže dospělých - 55 h 
- kronika - 90 h
- ostatní - 90 h 
- sběr železného šrotu – 23 h
Plán práce na rok 2011
- sběr železného šrotu
- údržba požární nádrže, techniky, hasičské zbrojnice
- účast na soutěžích dětí i dospělých
- spolupráce při tavbě skla, Kačenčině loučení s létem, pouti a pomoc obci 
- nábor mladých hasičů 
- nákup stejnokrojů pro mladé hasiče
- splnění odbornosti mladých hasičů
Je třeba poděkovat těm, kteří se podílejí na chodu sboru jako jsou například pokladník, revizor, 

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, panuTyburcovi, fi rmě Sport profi  s. r. o., Tendr ski, RDE Pardubice, 
panu Strnadovi, panu Köhlerovi, Obci Deštné v Orlických horách a několika dalším, kteří nechtějí 
být jmenováni. Samozřejmě musíme poděkovat našim manželkám, přítelkyním a přátelům, kteří 
nám umožňují tuto záslužnou činnost pro všechny provádět. Přeji Vám do nového roku hodně 
štěstí, zdraví a osobní pohody v životě.

 Ladislav Zářecký, starosta SDH

S jarem roste počet požárů
Pozor na nebezpečí číhající při vypalování porostů a pálení odpadu. Po dlouhé a intenzivní 

zimě snad již defi nitivně přichází jaro. Každým rokem však roste v tomto období počet požárů 
v přírodním prostředí.

Na zvýšeném počtu požárů v jarních měsících se již tradičně značnou měrou podílí vypalování 
porostů a neopatrnost při spalování odpadů nebo klestí. Lidé na svých zahradách a pozemcích 
uklízejí po zimě a připravují svůj majetek na jaro a léto, a přitom často podceňují rizika spojená 
s rozděláváním ohně na otevřeném prostranství. Množí se tak požáry trávy, keřů, odpadů atd. 
Někteří lidé rovněž nedodržují zákaz plošného vypalování porostů.

Kvůli neopatrnosti při pálení klestí či odpadu v rámci jarních prací dochází každoročně 
ke vzniku požárů, které způsobí četné újmy na zdraví a mnohamilionové škody na majetku. 
I zdánlivě tak bezpečná činnost, jako je spalování shrabaných porostů, mívá mnohdy neblahé 
následky. Při silném větru dochází velice snadno k rozšíření ohně mimo ohniště a lidé mohou 
v takovýto okamžik podlehnout panice nebo ztrátě orientace.

Oheň v otevřeném prostoru se může velice snadno vymknout kontrole a způsobit nejenom 
značné škody na zdraví a majetku, ale také závažné ekologické následky-např. v podobě ztráty 
části lesa či úhynu živočichů.
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V zájmu bezpečnosti své i druhých proto při pálení biologického odpadu dodržujte tato 
pravidla:

- při náhlém zhoršení počasí – silném větru – pálení ihned přerušte a oheň uhaste,
- místo pro pálení ohraničte kameny, případně izolujte pruhem širokým nejméně 1 m, kde 

budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
-  při spalování odpadu mějte vždy po ruce dostatek vody popř. jiné hasební látky,
-  ohniště důkladně uhaste a po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště místo pálení pravidelně 

kontrolujte,
- klest či odpad spalujte jen v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských 

objektů,
- osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je 

spalováním pověřena.
- příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny.
Nezapomínejte, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán – a v přírodním prostředí se 

„červený kohout“ velice špatně ovládá. Sebemenší podcenění situace, např. v podobě 
silného větru či hustého kouře, může způsobit četná neštěstí a značné materiální 
a ekologické škody s mnohdy nevratnými následky.

Převzato ze stránek HZSHK

Výjezdy 
18. 12. 2010 kolem 16.40 h jsme vyprošťovali osobní automobil, který se otáčel a zapadl do 

hlubokého sněhu. 
26. 12. 2010 byla jednotka povolána k požáru sazí v komíně hotelu v Deštném. Po příjezdu 

na místo bylo zjištěno, že došlo k zahoření nahromaděného prachu v komínovém tělese a tím 
ke vzniku plamenů. Událost beze škody. Na místě spolupráce s Policií ČR.

20. 1. 2011, těsně po 8. hodině ranní byla jednotka vyslána k prověření požáru rekreačního 
objektu v místní části Šediviny. Elektronický požární hlásič oznámil majiteli objektu požár. Na 
místě se však ukázalo, že jde o planý poplach. 

Dne 25. 1. 2011 v 16.39 h byla JSDH povolána k dopravní nehodě osobního automobilu 
nedaleko Masarykovy chaty. Pomocí vyprošťovacího navijáku byl osobní automobil zapadlý 
v závěji nad srázem vyproštěn. Událost bez zranění. 

Dne 1. 2. 2011 v 8.06 h byla jednotka opět vyslána k prověření ohlášeného požáru přes EPS, 
tentokrát na Luisině údolí. Opět se jednalo o planý poplach. Ještě téhož dne jsme ve 20.42 h 
vyrazili k požáru osobních vozidel do obce Sedloňov. Na místě bylo zjištěno, že byla zasažena 
2 osobní vozidla. Zasahovali místní hasiči sněhem a RHP, po příjezdu další JPO byl požár 
likvidován vysokotlakem. Příčina a výše škody je v šetření. 

11. 2. 2011 v 6.48 h ráno byla jednotka vyslána k dopravní nehodě dvou osobních vozidel 
k obci Sedloňov. Při jízdě k události došlo k dopravní nehodě zásahového vozidla, kdy na 
zledovatělém povrchu vozovky dostalo vozidlo smyk a sjelo do příkopu. Přitom vozidlo 
částečně zasahovalo do silnice. Nehoda se obešla bez zranění. Zásahové vozidlo bylo 
vyproštěno vyprošťovací technikou AV 14 profesionálními hasiči z PS Rychnov nad Kněžnou 
zpět na vozovku. Jelikož se jednalo o krátkou vzdálenost od místa události, došla část jednotky 
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k místu události pěšky. Provedla průzkum, zajistila havarovaná vozidla proti požáru a provedla 
odstranění následků dopravní nehody. Na místě spolupracovali s JSDH Olešnice v O. h., Policií 
ČR a záchrannou zdravotní službou. 

Výbor SDH

Ze zdravotnictví
Zubní pohotovost
19.03. MUDr. Světlík Filip Tyršova 515, Opočno 494 667 553

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

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

27.03. MUDr. Šťastná Ludislava Zdrav. středisko Rokytnice v Orlických horách 494 595 292

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

03.04. MUDr. Tomanová Libuše poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí 494 542 102

09.04. MUDr. Tůmová Věra J. Pitry 344, Opočno 494 667 154

10.04. MUDr. Vavřičková Hana poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí 494 371 782

16.04. MUDr. Veselská Renata poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí 494 371 781

17.04. MUDr. Vyčítalová Marie dr. Lützova  244, Vamberk 494 541 757

23.04. MUDr. Zdeňka Jiří Kvasinská 129, Solnice 494 596 732

24.04. MUDr. Vyčítalová Marie dr. Lützova 244, Vamberk 494 541 757

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29.05. MUDr. Kašková Kateřina Kvasiny 145 494 596 174

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

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

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

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

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

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

25.06. MUDr. Podolská Jana poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí 494 371 783

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

02.07. MUDr. Pokorná Věra J. Pitry 448, Opočno 494 667 628
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Český den proti rakovině
15. Květinkový den proběhne ve středu 11. května 2011
Tematicky bude sbírka a letáky zaměřena na aktivní využití preventivních programů a zdravý 

životní styl pod hesly „Každý svého zdraví strůjcem“ a „Pomoz sám sobě předcházet rakovině“. 
Barva stužky u kytiček je letos fi alová, cena 20,- Kč. 

Takže Vás všechny zvu, přijďte si koupit ke mně do Suvenýru kytičku.
Míla Karová

❖ ❖ ❖ ❖
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Z přírody
Několik údajů o loňském počasí

Jaromír Meier

Měsíc Srážky 
celkem (mm)

Max. srážky 
(datum / mm)

Srážky počet 
dnů

Max. teplota 
(datum / °C)

Min. teplota 
(datum / °C) 

Min. přízemní 
teplota 

(datum / °C)
 I. 50,6 28.1. / 16,6 14 1.1. / 5 27.1. / -7,6 27.1. / -25,6
II. 49,9 3.2. / 14,3 13 23.2. / 7,6 4.2. / -14,9 4.2. / -20,7
III. 96,9 26.3. / 20,6 17 26.3. / 14,5 6.3. / -16,8 6.3. / -19,7
IV. 106,4 4.4. / 21,8 15 30.4. / 21,5 23.4. / -6,2 23.4. / -10,4
V. 142,3 30.5. / 18,3 28 22.5. / 18,5 28.5. / 2,2 28.5. / -0,6
VI. 61,4 2.6. / 23,5 13 11.6. / 28,1 15.6. / 4,4 5.6. / 0
VII. 106,8 17.7. / 42,4 17 16.7. / 30,5 8.7. / 3,9 8.7. / -0,6
VIII. 160,5 13.8. / 29,2 27 22.8. / 26,1 20.8. / 3,6 5.8. / -10,4
IX. 147,9 26.9. / 30,6 22 12.9. / 19,7 30.9. / -0,6 30.9. / -4,9
X. 16,4 20.10. / 9,2 10 7.10. / 14,9 27.10. / -7,2 27.10. / -10,7
XI. 105,9 8.11. / 14,2 29 14.11. / 13,6 30.11. / -17,9 28.11. / -16,4
XII. 94,1 11.12. / 25 27 24.12. / 7,4 30.12. / -20,1 1.12. / -23,5

Celkem 1 139,10 232

Měsíc Teplota 
průměr 

(°C) 

Příděl 
sněhu (cm)

Počet dní se 
sněhovou 
pokrývkou

Sluneční 
svit v hod. 
(průměr)

Počet dní s 
mlhou

Max. náraz 
větru 

(datum / m-s)

Bouřkové 
jevy

I -6,3 61 30 59,2 (1,9) 4 9.1. / 23 0
II -3,2 41 28 32,5 (1,1) 6 7.2. / 19,6 0
III 0 40 25 124,4 (4) 7 9.3. / 15,8 0
IV 5,9 15 2 190,4 (6,3) 1 14.4. / 13 2
V 9,4 0 0 81 (2,6) 4 5.5. / 18,4 10
VI 14,8 0 0 231,3 (7,7) 1 16.6. / 16,6 2
VII 18 0 0 233,8 (7,5) 1 19.7. / 14,2 14
VIII 15,1 0 0 145,2 (4,6) 3 15.8. / 13,4 11
IX 9,5 0 0 132,5 (4,4) 3 27.9. / 14,7 0
X 4,7 0 0 144,3 (4,6) 2 17.10. / 17,1 0
XI 3,6 35 7 31,6 (1) 11 29.11. / 20 0
XII -6,4 104 31 19,8 (0,6) 3 1.12. / 22,6 0

Celkem 5,4 296 123 1 519,80 46 39
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Známá neznámá tvář Orlických hor 
Z míst, kam člověk radši ani nešlápne, je sem nebo tam slyšet výrazný řev. Možná se ozývá 

tajemný vládce hor, zní ale jako harvestor. ☺

Postřehy redakční rady
O ptáčky bylo v zimě dobře postaráno

Pranostika
Jarní déšť slouží, podzimní souží.
Špačkové přinášejí zprávu o jaru, vlaštovky jaro a teplé dny.
Kdo na jaře sníh zaorá, jako když pohnojí.
Po prvním zahřmění fi alky přestanou vonět.
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Ze sportu 
Novinky v areálu SPORT profi 
Návštěvníci lyžařského areálu si letos mohli všimnout nové zábavné dráhy na Martě II, 

která je tvořena sněhovými kupami a postavičkami, které dráhu lemují. Atrakce je oblíbená 
především nejmenšími návštěvníky. V dolní části areálu vyrostl také sněžný bar. 

Dětské hřiště 
lyžařské školy se 
rozrostlo o iglu 
stan s dětským 
koutkem. 

Novinky zazna-
menal také Gravity 
snowpark, který byl 
letos v tisku (MF 
Dnes) označen za 
jeden z nejlepší 
v republice. Přibyl 
zde například nafu-
kovací pytel, který 
umožňuje nácvik 
skoků bez rizika 
zranění. Objevily 
se ale i nové pře-
kážky „bedny“.

Petr Prouza, foto JaK

Sjezdové lyžování
Sezóna je v plném proudu, dokonce už je za námi i letošní mistrovství světa, které se konalo 

v Německu, a závodníci lyžařského oddílu Sokola Deštné se snaží zúročit tvrdou podzimní 
přípravu, kterou začali již v září přípravou ve Švýcarsku po boku žákovské reprezentace ČR. 
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I pro letošní sezónu jsou děti rozděleny do závodních skupin – Družstvo A (děti s nejlepší 
výkonností) – Kryštof Preininger, Tomáš Nutil, Adéla Berkovcová, Lucka Rydlová, Tomáš 
Klinský, Honza Ježek. Tito závodníci se pravidelně zúčastňují republikových závodů, kde 
okupují ty nejvyšší příčky. Družstvo B – kam patří hlavně nejlepší z předžákovských kategorií 
se pravidelně zúčastňující závodů Orlického poháru a AMER FUN CUPu - žáci: Novák J., 
předžáci: Hradilová J., Doksanská, Liebich Johan, Górski, Jančaříková, Raupach, Krejčíř, 
Nováková A., Balounová A.-M., Morávková E.,  přípravka: Kosina K., Šormová A., Šormová 
B., Kolbe, Kráčmerová, Souček L., Souček M., Morávek R., Macková, Doubková, Nebeský, 
Hradilová Ž., Liebich Jáchym a Raupach Jáchym, a dále závodníci nepravidelně se účastnící 
republikových závodů či závodů Orlického poháru - žáci: Kulka, Pavlovová A., Novák V., Kosina 
P., Balounová K., Dařílek J., Veselá. 

Pro A družstvo začala sezóna závody v Karolínce v Beskydech, kde prokázali dobrou 
připravenost a mezi republikovou elitou se neztratili - Slalom – mladší žáci (ročníky narození 
98/99): Duo Tomáš Klinský a Jan Ježek potvrdilo dobré výsledky z loňského roku a obsadili 
2. respektive 4. místo z celkového počtu 50 závodníků. Ve starších žácích (96/97) Kryštof 
Preininger zajel své dosavadní maximum a ve velice silné kategorii vybojoval čtvrté místo 
z 51 závodníků. Ve starších žákyních se děvčatům závod nepodařil dokončit, protože při 
velmi dobře rozjeté riskantní jízdě měla kolizi, která je připravila o lepší výsledek. Obří slalom 
skončil s těmito výsledky – mladší žáci: 1. – Klinský T., 3. – Ježek J. Starší žáci: 5. Preininger 
K. Starším žákyním se v obřím slalomu dařilo o poznání lépe a vybojovala tato umístění: 
9. Berkovcová Adéla, 11. Rydlová Lucie.

Ve dnech 16. – 18. 1. se v našem největším lyžařském středisku ve Špindlerově Mlýně konal 
druhý republikový závod žáků. Na pořadu měl být obří slalom a 2x Superobří slalom zvaný 
Super G. Nepříznivé počasí však úterní závod zrušilo. Závodníci Sokola Deštné se v těžkém, 
vlivem oblevy rozměklém terénu opět výrazně prosadili mezi republikovou elitou a obsadili 
přední pozice výsledkové listiny.

II. RKZ – Český pohár – Head cup - Obří slalom: Mladší žáci (48 závodníků): 1. Tomáš 
Klinský, 7. Jan Ježek, 29. Jakub Novák. Starší žákyně (38): 5. Adéla Berkovcová, 6. Lucie 
Rydlová, Starší žáci (47): 4. Kryštof Preininger. Superobří slalom: Mladší žáci (43): 2. Tomáš 
Klinský, 6. Jan Ježek. Starší žákyně (34): 10. Adéla Berkovcová, 17. Lucie Rydlová. Starší žáci 
(38): 2. Tomáš Nutil, 4. Kryštof Preininger.

III. RKZ se jel v lyžování nabitém týdnu, netradičně v úterý a ve středu v našem sousedství, 
v Říčkách v Orlických horách. Ve slalomu dojeli ve svých kategoriích Tomík Klinský na pátém 
místě, Honza Ježek a Lucka Rydlová na sedmém, starší žáci závod nedokončili. Obří slalom 
– Tomík 3., Honza 5., Lucka 9., Áďa 15.

Zatím poslední RKZ se odzávodil opět v Beskydech, tentokrát ve středisku Bílá. Velkým 
úspěchem je výkon Lucie Rydlové, která jako suverén ročníku narození 1997 vybojovala 
druhé místo ve starších žákyních, ale i druhé a třetí místo pro T. Klinského resp. J. Ježka 
v mladších žácích. Starší žáci: kluci byli pak úspěšnější v obřím slalomu – 4. místo T. Nutila 
a 5. K. Preiningera, na které se posunul druhou nejrychlejší jízdou druhého kola. Z dalších 
výsledků – Slalom: 9. A. Berkovcová, 9. Tomáš Nutil, obří slalom – 5. Áďa, 9. Lucka.
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Pěkné výsledky a umístění v žebříčku pak umožnily Tomášovi, Lucce, Kryštofovi, Honzovi 
účast na populárním závodě - 49. ročníku SKIINTERKRITÉRIA (mezinárodní lyžařský závod 
žákovských kategorií). Druhé nejpočetnější zastoupení v českém reprezentačním výběru 
měl po SA Špindlerův Mlýn oddíl TJ Sokol Deštné. Čtyři mladí sportovci se mezi závodníky 
z 21 zemí neztratili. Největší úspěch zaznamenal Tomáš Klinský, když získal ve slalomu 
stříbrnou medaili. Pochvalu ale zaslouží i další umístění deštenských sjezdařů – Lucie Rydlová 
se ve slalomu umístila celkově na 10. místě, ale ve svém mladším ročníku v kategorii starších 
žákyň (rok narození 1997) však byla z českých závodnic nejrychlejší a celkově třetí. Nebo 
pěkné 11. místo Kryštofa Preiningera z obřího slalomu v konkurenci 60 závodníků (slalom 
se Kryštofovi nevydařil, protože po velmi dobře rozjetém prvním kole ve druhém chyboval 
a ztratil šanci na dobré umístění), či 7. místo Jana Ježka ze slalomu mladších žáků. Tyto 
krásné výsledky jsou pak jistě odměnou trenérům T. Klinskému a R. Jakoubkové za jejich 
obětavou práci.

Vrcholem prozatímní sezóny je však účast Tomáše Klinského a Kryštofa Preiningera na 
zahraničních závodech „Pokal Loka“ ve slovinské Škofja Loce, světového poháru žáků, za 
účasti nejlepších závodníku z alpských zemí – Itálie, Rakouska, Německa nebo ze vzdáleného 
USA. Závody probíhaly souběžně s mistrovstvím světa dospělých. Můžeme doufat, že 
v budoucnu zde uvidíme někoho z našich mladých závodníků. V těžkých podmínkách tajícího 
sněhu kluci zajeli to, co jim výše startovního čísla a stav svahu dovolil. Slalom: Tomáš 4. místem 
získal 12 bodů do soutěže družstev, Kryštof dojel v konkurenci 80 závodníků 24. Se startovním 
číslem 65 po projetí takřka 200 závodníků ve stejné trati však bylo velice těžké vůbec závod 
dokončit. Obří slalom: Tomáš si opět dojel pro body, tentokráte 2, Kryštof opět s vysokým 
startovním číslem 25. V soutěži národů Česko skončilo na 7. místě, Tomáš týmu vyjel druhý 
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V únoru letošního roku proběhl 
v Liberci Evropský olympijský 
festival mládeže – EYOWF 2011 
(European Youth Olympic Winter 
Festival 2011), již 10. ročník 
svěřil  olympijský výbor v roce 

2006 právě České republice. Jednou z 8 disciplín bylo 
i alpské lyžování. Jel se slalom, obří slalom a paralelní 
slalom družstev. Do každé disciplíny byli nominováni 
4 nejlepší závodníci a závodnice z každé země, mezi které 
se dostala i Anna Karová. Kromě lyžování se závodilo 
v disciplínách: krasobruslení, lední hokej, skoky na lyžích, 
běh na lyžích, biatlon, snowboard a severská kombinace. 
Všichni závodníci a jejich doprovod byli ubytovaní 
v Olympijské vesnici v Liberci. Celá akce probíhala v duchu 
klasické olympiády.Slavnostního zahájení a zakončení se 
zúčastnilo více než 4500 diváků. Olympijský oheň sem byl 
skutečně přivezen až z Řecka. Byla to největší sportovní 
událost letošního roku v České republice. Zahájení se 
zúčastnil samotný předseda Mezinárodního olympijského 
výboru Jacques Rogge. 
44 států Evropy, 1511 závodníků, 8 disciplín, 216 medailí

Tibor Kara

největší počet bodů. Lucka Rydlová, loňská účastnice těchto závodů doplatila na pomalejší 
rozjezd sezóny a na závody se, ač v současné době patří opět mezi nejlepší slalomářky 
v republice, nenominovala. Bude mít však šanci opět za rok.

Sokol Deštné však není pouze A družstvo. Za oddíl závodí, jak již bylo výše zmíněno, i řada 
dalších. Pro tyto malé závodníky jsme pořádali o víkendech 12. 2. a 19. – 20. 2. Orlický pohár 
resp. 2 závody AMER Fun cupu. Oba závody jsme zvládli bez komplikací a na vysoké úrovni. 
Na pořádání se podílelo dostatečné množství rodičů, za což jim patří dík. Profesionální úroveň 
závodů pak vylepšilo pěkné umístění našich závodníků – 7. a 9. místo Johana Liebicha, 2. a 5. 
místo Johany Hradilové, 14. a 17. místo Anči Doksanské či 17. a 21. místo Anči Jančaříkové, 
v přípravce pak obsadila Andrea Kolbe dvakrát třináctou příčku, stejně uspěl i Roman Morávek 
a dvě desátá místa vybojovala Bára Šormová. Neztratili se ani naši nejmladší – Žofka Hradilová 
a Terezka Kráčmerová, které se umístily v obou závodech deštenského Amer Fun Cupu mezi 
nejlepšími deseti.

TJ Sokol Deštné, oddíl lyžování patří v současné době mezi republikovou elitu, jak výkony, 
tak schopností uspořádat velké závody. Za těmito úspěchy stojí práce nejen trenérů Tomáše 
Klinského, Radky Jakoubkové,  Romany Klinské, Tomáše Pokorného, Nikoly Klinské a Vaška 
Rydla, ale i dobře pracující výbor v čele s Petrem Berkovcem.

SKOL! Luděk Preininger

Anička s maskotem EYOWF Rampičem
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27. Orlický maratón rekordní
O víkendu 5. – 6. 2. 2011 se v Deštném 

uskutečnil již 27. ročník tradičního dálkového 
běhu na lyžích Orlický maratón. Závod je zařazen 
do seriálu SkiTour, společně třeba s Jizerskou 
padesátkou. Náš závod sice nedosahuje takového 
věhlasu a rozmachu jako druhý jmenovaný, ale 
těší se tradičně velké oblibě mezi lyžaři, což 
dokazuje i letošní rekordní účast 726 závodníků. 
V sobotu byla na programu trať 20 km volnou 
technikou, na jejímž startu se objevilo 277 borců 
a borkyň, v neděli se běželo 20 a 40 km klasickou 
technikou. Tyto distance absolvovalo 449 mužů 
a žen. Počasí ve svém rozmaru připravilo do 
slova i do písmene použití známého lyžařského 
hesla „každý mistr maže klistr“ a na těžkém, 
mokrém sněhu museli všichni prokázat dobrou 
fyzickou kondici. Počasí ovšem neprověřovalo jen 
závodníky, ale hlavně organizátory z lyžařského 
oddílu Ski Skuhrov nad Bělou, kteří již 14 dní 
předem hledali místa s dostatkem sněhu, kudy 

by trasa mohla vést. Snad za pět minut dvanáct napadlo 20 – 25 cm sněhu a to umožnilo závod 
uspořádat na tradičním okruhu, ovšem za nemalého úsilí všech členů a dalších dobrovolníků, 
především z řad rodičů dětí z oddílu. Kvalitní stopy, dobrá organizace, ochota a úsměvy na 
každém rohu. To vše pomáhá připravit výborný závod a za to všem patří velký dík. Protože 
spokojený závodník, který se rád příští rok vrátí, je snem každého pořadatele. A tohle se na 
Orlickém maratónu daří a tak pořadatelům přejme, ať se to daří i dál. 

Jirka Beran, foto Jiří Ehl
Zimní přejezd Orlických hor „po lesnicku“
Zimní „Přejezd Orlických hor“ je tradiční společensko-sportovní akce pořádaná LČR, s. p. 

lesní správou Rychnov nad Kněžnou ve spolupráci se sportovním klubem Lesy Janeček vždy 
poslední pátek v únoru. Letos se běžel již jeho 35. ročník. Na trase Šerlich – Orlické Záhoří 
měří na běžkách, v klasickém stylu, síly pravidelně více než 80 účastníků, snad ze všech sfér 
napříč lesním hospodářstvím, státní, soukromé, obecní, OSVČ, studenti i rodinní příslušníci. 
Nejde jen o heroické výkony do roztrhání těla, ale především o společné setkání lesníků 
z různých majetků, různých koutů republiky, zasportování si, posezení u guláše a piva a udržení 
společné sounáležitosti a hrdosti patřící k lesnickému stavu.

Letošní ročník díky krásnému slunečnému počasí nabídl nádherné výhledy do kraje 
a špičkově připravené stopy jen umocnily lyžařský zážitek pro všech 89 lesníků. Na startu, 
tak jako každý rok, nechyběli tradiční a letití účastníci. Někteří z nich se účastnili téměř všech 
ročníků tohoto závodu a jsou jeho opravdovými veterány, jako pan Antonín Špinler, emeritní 
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revírník z Orlického Záhoří. Tak trochu o návrat ke kořenům a zajímavé zpestření akce se 
postaral Tomáš Kubias, který trasu absolvoval na jasanových „skijích“. Na samotném hřebeni 
byly podmínky dobré, ale v dolních partiích a Orlickém Záhoří chyběl sníh, a proto jsme byli 
nuceni trasu o téměř 3 km zkrátit. To ovšem nic neubralo na pohodě celé akce, která byla 
jako tradičně dobře připravena a vyvrcholila předáním diplomů a cen nejlepším a přátelským 
posezením všech účastníků.

Jirka Beran

Skiboby
Naši deštenští skibobisté dávají ve světě o sobě vědět. V letošní sezoně je jich pět, kteří 

reprezentují v seniorském družstvu Českou republiku. Jsou to: David Krejčí, Pavel Čiháček, 
Michal Pásler, Karolína Podraská a Aneta Havlíčková. Poslední jmenovaná je věkem ještě 
juniorka a už válí ve Světovém poháru.

Před pár dny se naši závodníci vrátili z Mistrovství světa v Nauders, kde náš David Krejčí 
vybojoval desátý, pro nás jubilejní titul mistra světa v disciplíně Super – G. Zařadil se po 
boku Ireny Francové jako Super star skibobista posledních let. Doufáme však, že ještě přidá 
v budoucnu nějaké to zlato. Stále na to má a doufáme, že se zařadí vedle fenomenálního 
Rakušana Mosera, který je oproti Davidovi profesionál.  

Musíme Vám přiblížit další dobré výsledky Dešteňáků – reprezentantů.
V kategorii mužů byl ve slalomu Pavel Čiháček pátý, Michal Pásler nedokončil. David Krejčí 

byl ze třetího místa diskvalifi kován (protest Rakušanů), i když mu byla povolena opravná jízda. 
Tímto přišel o klasifi kaci v kombinaci.

V kategorii žen Karolína Podraská udělala ve druhém kole chybu, což ji stálo dobré umístění 
(po prvním kole pátá) a tím se zařadila na devátou pozici. Aneta Havlíčková nedokončila první 
kolo.

Před startem. Se starovním číslem 218 Antonín Špinler.
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V obřím slalomu byl David Krejčí na sedmém místě, Čiháček devátý a Pásler dvanáctý. 
V ženách byla Karolína šestá a Aneta osmá.

V super obřím slalomu byl David Krejčí první – mistr světa, Čiháček šestý a Pásler devátý.
V ženách byla Karolína Podraská šestá a Aneta Havlíčková sedmá.
Do kombinace přispěl Pavel Čiháček čtvrtým místem a Karolína Podraská byla sedmá.
Sezona tím však ještě nekončí. 4. – 5. 3. se jel v Deštném Mistrovství republiky ve slalomu 

a do konce Světového poháru zbývají dva podniky – v rakouském Aigenu a fi nále SP ve 
švýcarském Gröchenu. 

Ve hře je však sedm startů, což je pěkná porce bodů a může se leccos změnit. Držme našim 
reprezentantům palce, aby to dobře dopadlo.

J. K., foto JaK

Šediváčkův long
Závod s pěti NEJ! 
1) NEJtěžší – Přesto, že účastníci jsou vesměs zkušení a vytrvalí, dokončí závod jen asi 

polovina ze startujících. Za svůj prubířský kámen si ho zvolili i extremní bikeři, přičemž se 
nejlepším z nich podařilo závod dokončit na třetí pokus až letos.

2) NEJvětší převýšení – Základní okruh trati měl letos převýšení 2121 m, absolvování všech 
čtyř etap znamenalo pro závodníky nastoupat celkem více než 7250 výškových metrů. Pro 
srovnání – pověstný závod Internationale Wildkogel Longtrail má převýšení „jen“ 2800 m ve dvou 
etapách na délce celkem 80 km. Další závod ze série IRON SLED DOG MAN – Innerkrems má 
převýšení 3 x 1200 m v etapách dlouhých 35 km. A při závodě Chandolin spřežení nastoupají 
celkem 3400 m při celkové délce 80 km.

3) NEJtradičnější – patnáct ročníků nepřerušeně po sobě nemá v ČR žádný závod psích 
spřežení. Nejstarším obdobným závodem je Ledová jízda, ta má celkem 20 ročníků, avšak 
s přerušeními v letech 93, 96, 98 a 2008. Ani u velkých zahraničních závodů se jen tak nenajde 
souvislých patnáct ročníků.
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4) NEJoblíbenější – mezi mushery požívá 
ŠEDIVÁČKův long dobré pověsti. Ti, kteří 
to zkusili, vracejí se sem znovu a znovu. Za 
patnáct ročníků si zkusilo tento závod více 
než 250 závodníků z dvanácti zemí, přičemž 
rekordmanem je Roman Novotný, který se 
na start závodu postavil ve všech patnácti 
ročnících. Existují musheři (o organizátorech 
a pomocnících nemluvě), které sem láká 
i vzrušující a přitom přátelské atmosféra 
tohoto závodu. Poslední večer zaznívá při 
písních kapely FUNNY GRAS v nejednom 
songu multinárodní mnohohlas.

5) NEJzabezpečenější – díky sehranému organizačnímu a pořadatelskému teamu a stále 
sofi stikovanější technice je během závodu ve dne i v noci stálý přehled o tom, kde se závodník 
a jeho spřežení pohybuje. Na monitorech a i na internetu mohou zájemci i pořadatelé vidět, 
který úsek trati už závodník absolvoval a co ho ještě čeká. Řešení případného problému je tak 
otázkou jen minut!

A tak by se dalo pokračovat ještě dál: Nejdelší, nejzasněženější, nejbezpečnější, nejznámější, 
atd. atp., ale zůstaneme u těch prvních pěti „Nej“, která jsou nejdůležitější, protože znamenají, 
že: ŠEDIVÁČKův long má nejlepší poměr cena vs. výkon (lidově „za málo peněz hodně 
muziky).

Toto krásné shrnutí pro nás připravil Slávek Říman, který neúnavně každý rok šéfuje všem 
dobrovolníkům. Díky!

zdroj - foto:www.sedivackuv-long.cz

❖ ❖ ❖ ❖
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Deštník – zpravodaj obce Deštné v O. h.
Registrován Ministerstvem kultury ČR pod reg. č. MK ČR 11921

Vychází 4x ročně, náklad jednoho vydání je 300 kusů.
Uzávěrka tohoto vydání byla 15. února, uzávěrka dalšího čísla je 15. května 2011.

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 

cena: 15,- Kč
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KOMPLETNÍ DEMOLICE OBJEKTŮ, STAVEBNÍ
A KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE PROVÁDÍ 
ZEDNICTVÍ KOVÁŘ.
TEL.: 722 952 239



Z P R A V O D A J   O B C E

Deštné v Orlických horách

r o č n í k
2 0 1 1

1
Vás zve k návštěvě 

Kačenčiny pohádkové říše
www.orlickehory.eu
kacenka@destne.info


