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

Deštné v Orlických horách

2
Vás zve k návštěvě 

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

r o č n í k
2 0 1 2



......................
• 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 Uh ínov  pod Deštnou 
a Archeologický skanzen 

Villa Nova Uh ínov

Vás zvou k návštěvě
Kv ten- erven, zá í- íjen: 

sobota 9:00-17:00 
ned le 9:00-15:00

ervenec-srpen:
denn  od 9:00-17:00

Kontakt: 
villanova@seznam.cz

www.villanova.cz
+420 602 936 946

PRODÁME

KOUPÍME

ZPROSTŘEDKUJEME PRODEJ 
VAŠÍ NEMOVITOSTI

Tel.: +420 734 206 761

www.spolfis.cz

EVT Stavby s.r.o.
V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy
tel.: + 420 461 530 718, 777 125 491
e-mail: evt@evt.cz, www.evt.cz

Ekologické stavby
Vodohospodáské a inženýrské stavby
Technické a obanské stavby
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Z OBECNÍHO ÚŘADU

Vážení spoluobčané, 
právě otvíráte druhé číslo Deštníku 2012. Pracovně ho nazýváme „letní“ a tak dou-
fám, že až jej budete číst, tak i počasí se bude vyznačovat příjemnými letními teplota-
mi.  Letošní jaro bylo ve znamení nevlídného počasí, ale i přesto se konalo několik akcí. 
Mezi tradiční patřilo „pálení čarodějnic“, které bylo obohaceno o víkendový program.  
Novinkou byl dětský den, který byl doplněný o řemeslný jarmark – o obou akcích se 
dočtete. Na léto se chystá také něco nového, a to zvonkohra v ateliéru „U zvonaře 
a hrnčířky“ na Staré cestě.  Samozřejmě se uskuteční i tradiční akce. První srpnový 
víkend ožije zahrada za muzeem sklářským umem a 1. září se Kačenka bude loučit 
s létem za doprovodu pohádkových patronů z Kačenčiny pohádkové říše.  
 Co nás ještě v létě čeká? V sídlišti rodinných domů pod kostelem bude opraveno od-
vodnění místní komunikace, na zahradě za Sněžkou se dobuduje dětské hřiště a na 
Šerlichu vznikne odpočinkové místo s dálkovým výhledem.
 Přeji Vám v nadcházejícím období hodně slunce, odpočinku a hlavně abychom v této 
nelehké době neztráceli optimismus.

Alena Křížová, starostka

KAČENČINO LOUČENÍ S LÉTEM 
Kačenčino loučení s létem se připravuje na 1. září. 
Sledujte plakáty.
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Jarní deratizace kanalizační sítě 
Jarní deratizace kanalizační sítě byla provedena ve dnech 21. – 23. května.

Úhrada faktur za vodné a stočné
Faktury za vodné a stočné bude možné uhradit v hotovosti na obecním úřadu 18. čer-
vence od 8 do 11 hodin a 23. července od 13 do 16 hodin.

Jarní svoz nebezpečného odpadu
Jarní svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 30. června na sběrném dvoře za 
hasičskou zbrojnicí od 10.10 do 10.30 h.

❖ ❖ ❖

Zastupitelstvo obce jednalo 
 Výpis usnesení ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Deštné v Orlických horách 

ze dne 2. března 2012

Usnesení č. 1/17/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách určuje ověřovatele zápisu ing. Evu Ko-
tyzovou a Evu Šritrovou, zapisovatelku Lenku Zábranskou.

Usnesení č. 2/17/2012
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje program zasedání.

Usnesení č. 3/17/2012
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje rozpočet obce na rok 2012 
příjmy ve výši 24,783.174, – Kč a výdaje ve výši 30,267.975, – Kč. 

Usnesení č. 4/17/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje rozpočtový výhled obce na 
období 2013 – 2015.  

Usnesení č. 5/17/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje zprávu o hospodaření VaK 
za rok 2011.

Usnesení č. 6/17/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje pronájem pozemku parc. č. 
1083/2 v k. ú. Deštné v Orlických horách XXXX za roční nájemné 100, – Kč, přičemž 
nájemní smlouva bude uzavřena od 2. 3. 2012 na dobu neurčitou  s 2 měsíční výpověd-
ní lhůtou. 
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Usnesení č. 7/17/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje prodej pozemků st. č. 222 
o výměře 211 m2, st. 248 o výměře 78 m2, parc. č. 37/10 o výměře 155 m2 a parc. č. 
37/11 o výměře 728 m2 všechny v k. ú. Jedlová v Orlických horách XXXX za cenu 
250,– Kč/m2 s tím, že náklady za znalecký posudek, převod nemovitostí hradí kupující 
a prodej bude realizován do 30. 4. 2013, jinak bude uvedená cena neplatná.

Usnesení č. 8/17/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách odročilo projednání prodeje čp. 126 vč. 
pozemku st. č. 299 v k. ú. Deštné v Orlických horách.

Usnesení č. 9/17/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje smlouvu o zřízení předkup-
ního práva jako práva věcného, uzavřenou mezi Ing. Petrem Nováčkem, bytem Bro-
žíkova 48/10, 638 00  Brno a Obcí Deštné v Orlických horách na pozemky parc. č. 
620/10 o výměře 1337 m2, parc č. 620/19 o výměře 3036 m2 a parc. č. 645/2 o výměře 
12759 m2. Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostku podpi-
sem smlouvy. 

Usnesení č. 10/17/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách zamítá žádost o prodej pozemku parc. 
č. 1287/3 v k. ú. Deštné v Orlických horách. 

Usnesení č. 11/17/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách zamítá žádost fi rmy Marius Pedersen, 
a. s. na odkup nádob pro separované odpady. 

Usnesení č. 12/17/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje smlouvu o bezúplatném převo-
du nemovitosti č. 20/05, uzavřenou mezi ÚZSVM, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 
128 00  Praha 2 – Nové Město, Územní pracoviště Hradec Králové a Obcí Deštné v Or-
lických horách na pozemek parc. č. 5/6 v k. ú. Jedlová v Orlických horách.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostku uzavřením smlouvy. 

Usnesení č. 13/17/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje smlouvu o výpůjčce nemovi-
tosti č. 20/05/II, uzavřenou mezi ÚZSVM, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00  
Praha 2 – Nové Město, Územní pracoviště Hradec Králové a Obcí Deštné v Orlických 
horách na pozemek parc. č. 5/3 v k. ú. Jedlová v Orlických horách.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostku uzavřením smlouvy. 
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Usnesení č. 14/17/2012
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje uzavření smlouvy o obstará-
ní věci s Michalem Červinkou, IČ 48598925, se sídlem Hláska 36, 516 01 Liberk, a to 
od 1. 4. 2012 na dobu neurčitou s 2 měsíční výpovědní lhůtou. 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostku uzavřením smlouvy. 
  
Usnesení č. 15/17/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje architektonické řešení a pů-
dorysné rozměry objektu na pozemku st. č. 80 v k. ú. Jedlová v Orlických horách s tím, 
že budou dodrženy podmínky stanovené územním plánem a dojde ke změně barvy 
střešní krytiny. Souhlas se stavbou bude vydán po předložení projektové dokumen-
tace.

Usnesení č. 16/17/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje žádost o odborné posouzení 
zateplení a prasklin ve zdech bytů nájemníků Silvy Lípové a Evy Jindrové v čp. 432 
v Deštném v Orlických horách.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostku zadáním posudku.  

Usnesení č. 17/17/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách zamítá nabídku Psího domova Lukavi-
ce a uzavření paušální smlouvy.

Usnesení č. 18/17/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje projektovou dokumentaci 
pro územní řízení  na akci „Deštné v Orlických horách – RD Za Národním domem 
přeložka hl. řadu vodovodu a prodloužení kanalizace“.

Výpis usnesení  z 18. zasedání Zastupitelstva obce Deštné v Orlických horách 
ze dne 19. března 2012

Usnesení č. 1/18/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách určuje ověřovatele zápisu ing. Jiřího 
Berana a ing. Petra Prouzu, zapisovatelku Lenku Zábranskou.

Usnesení č. 2/18/2012
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje program zasedání.

Usnesení č. 3/18/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje Kvalifi kační dokumentaci 
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pro výzvu k prokázání kvalifi kace v koncesním řízení malého rozsahu „Provozování 
vodohospodářské infrastruktury v Deštném v Orlických horách“ s možností případ-
né úpravy kvalifi kační dokumentace na základě stanoviska Státního fondu životního 
prostředí. 

Usnesení č. 4/18/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje členy komise pro posouzení 
kvalifi kací:
1. Alena Křížová   1. náhradník Martin Struhař
2. Ing. Jiří Beran   2. náhradník Jan Pásler
3. Ing. Petr Prouza  3. náhradník Petr Verner

Usnesení č. 5/18/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje společnosti, které budou 
obeslány v rámci koncesního řízení malého rozsahu „Provozování vodohospodářské 
infrastruktury v Deštném v Orlických horách“
1. Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., 
     IČ 60108711, se sídlem Revoluční 19, Trutnov, 541 51
2. IVK Group, s. r. o.,
     IČ 27545547, se sídlem Na Hamrech 1444, Náchod, 547 01
3. AQUA SERVIS, a. s., 
     IČ 60914076, Štemberkova 1094, Rychnov nad Kněžnou, 516 01 

Usnesení č. 6/18/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje záměr pronájmu pozemku 
parc. č. 661/51 v k. ú. Deštné v Orlických horách.

Usnesení č. 7/18/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje Účastnickou smlouvu o po-
skytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a rámcovou dohodu 
o podmínkách poskytování mobilních služeb elektronických komunikací uzavřenou 
s Telefónica Czech Republic, a. s., IČ 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 
140 22  Praha 4 – Michle.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostku podpisem výše uve-
dené smlouvy. 

Usnesení č. 8/18/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje oddávajícího Alenu Křížo-
vou, oddací místo obřadní místnost Obecního úřadu Deštné v Orlických horách čp. 
61, oddací den pátek, sobota.
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 Výpis usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva obce Deštné v Orlických horách 

ze dne 13. dubna 2012

Usnesení č. 1/19/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách určuje ověřovatele zápisu ing. Jiřího 
Berana a Martina Struhaře, zapisovatelku Lenku Zábranskou.

Usnesení č. 2/19/2012
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje program zasedání.

Usnesení č. 3/19/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje úpravu rozpočtu 
k 31. 3. 2012.

Usnesení č. 4/19/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje  pronájem pozemku parc. č. 
661/51 v k. ú. Deštné v Orlických horách XXXX za roční nájemné 150, – Kč, přičemž 
nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 13. 4. 2012 do 12. 4. 2017.

Usnesení č. 5/19/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje  záměr prodeje pozemku 
parc. č. 690/4 v k. ú. Jedlová v Orlických horách a pronájmu části pozemku parc. č. 
690/1 v k. ú. Jedlová v Orlických horách.

Usnesení č. 6/19/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje podání žádosti Pozemkové-
mu fondu ČR o bezúplatný převod a bezúplatný převod pozemků parc. č. 687/13 dle 
GP č. 884-91/2009 v k. ú. Deštné v Orlických horách, parc. č. 1985/5, parc. č. 661/1, 
parc. č. 661/50, parc. č. 661/64 v k. ú. Deštné v Orlických horách a pozemků parc. č. 
198/4, parc. č. 198/5, parc. č. 198/13, parc. č. 29/6, parc. č. 1042 v k. ú. Jedlová v Or-
lických horách.

Usnesení č. 7/19/2012
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje podání žádosti Pozemkové-
mu fondu ČR o úplatný převod a úplatný převod pozemků parc. č. 575/7, 687/7 dle GP 
č. 884-91/2009 v k. ú. Deštné v Orlických horách, parc. č. 657/4, parc. č. 657/5 v k. ú. 
Deštné v Orlických horách.

Usnesení č. 8/19/2012 
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Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje nákup pozemků parc. č. 
687/11 o výměře 23 m2 a parc. č. 687/5 o výměře 25 m2 v k. ú. Deštné v Orlických ho-
rách za cenu 70, – Kč/m2 od Orlického konzumu, obchodního a výrobního družstva, 
se sídlem Husova 149, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ 00032174.
 Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 9/19/2012
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje smlouvu o výpůjčce ne-
movitosti č. j. ÚZSVM/HRK/1827/2012-HRKM/Př.22/11 uzavřenou mezi Česká 
republika – Úřad pro zastupování státu  ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo 
nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, Územní pracoviště Hradec Králové, 
IČ 69797111 a Obcí Deštné v Orlických horách na pozemek parc. č. 752 v k. ú. Deštné 
v Orlických horách.

Usnesení č. 10/19/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje smlouvu o zřízení věcného 
břemene číslo IE-12-2002127/VB/1-Deštné v Orlických horách-rekonstrukce NN-III. 
etapa revize projektu uzavřenou se společností ČEZ Distribuce a. s., se sídlem Teplic-
ká 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035.

Usnesení č. 11/19/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje dodatek č. 1 nájemní smlou-
vy uzavřené dne 2. 9. 2011 se Sborem dobrovolných hasičů, se sídlem 517 91 Deštné 
v Orlických horách, IČ 67438601.

Usnesení č. 12/19/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje přijetí dotace z Programu 
obnovy venkova Královéhradeckého kraje na akci „Oprava odvodnění MK v sídlišti 
RD pod kostelem – komunikace čp. 350-376“ ve výši 285.000, – Kč.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostku uzavřením smlou-
vy o poskytnutí dotace č. POV2012/203/DO/NEINV.  

Usnesení č. 13/19/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje fi rmy, které budou osloveny 
v zakázce malého rozsahu mimo režim zákona o veřejných zakázkách na akci „Oprava 
odvodnění MK v sídlišti RD pod kostelem – komunikace čp. 350-376“:
1. Strabag provozní jednotka Rychnov nad Kněžnou, Pod Budínem 367, 516 01 Rych-
nov nad Kněžnou, IČ 60838744
2. Stavitelství DS  s. r. o., Mírová 1446, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 25932381 
3. Kerson Dobré s. r. o., čp. 80, 517 93 Dobré, IČ 45536040
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Usnesení č. 14/19/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje členy komise pro výběr nej-
vhodnější nabídky na akci „Oprava odvodnění MK v sídlišti RD pod kostelem – komu-
nikace čp. 350-376“:
1. Alena Křížová   1. náhradník Jan Pásler
2. Ing. Petr Prouza  2. náhradník Petr Verner
3. Ing. Jiří Beran   3. náhradník ing. Eva Kotyzová

Usnesení č. 15/19/2012 nebylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje vyhlášení konkurzu na místo 
ředitele ZŠ a MŠ Deštné v Orlických horách.

Usnesení č. 16/19/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách prodlužuje pracovní poměr ředitele 
Základní školy a Mateřské školy v Deštném v Orlických horách, IČ 75015919 na dobu 
do 31. 7. 2014.

Usnesení č. 17/19/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách souhlasí s pořádáním dětského dne 
a řemeslného jarmarku dne 2. 6. 2012 na části pozemku parc. č. 180 v k. ú. Jedlová 
v Orlických horách za podmínky, že po ukončení akce bude pozemek uveden do pů-
vodního stavu.

Usnesení č. 18/19/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách souhlasí s umístěním reklamního ban-
neru pro autocamp a penzion Zákoutí na pozemku parc. č. 709/3 v k. ú. Jedlová v Or-
lických horách o rozměrech 4,3 m x 3,9 m dle přiloženého nákresu.

Usnesení č. 19/19/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách souhlasí s umístěním orientačních 
map na obecních pozemcích dle přiloženého nákresu.

Usnesení č. 20/19/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách souhlasí s umístěním vstupních příjez-
dových tabulí u přístupových komunikací do obce Deštné v Orlických horách.

Usnesení č. 21/19/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách upouští od prodeje nemovitosti čp. 126 
v obci Deštné v Orlických horách.
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 Výpis usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva obce Deštné v Orlických horách 
ze dne 4. května 2012

Usnesení č. 1/20/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách určuje ověřovatele zápisu ing. Jiřího 
Berana a Arpáda Lörincze, zapisovatelku Lenku Zábranskou.

Usnesení č. 2/20/2012
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje program zasedání.

Usnesení č. 3/20/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje hospodaření obce 
k 31. 3. 2012.

Usnesení č. 4/20/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje výběr zhotovitele na akci 
„Oprava odvodnění MK v sídlišti RD pod kostelem – komunikace čp. 350-376“ fi rmu 
Stavitelství DS, s. r. o.,  Mírová 1446, 516 01 Rychnov nad Kněžnou IČ 25932381.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo.

Usnesení č. 5/20/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách odročuje žádost o prodej pozemku 
parc. č. 180 v k. ú. Jedlová v Orlických horách.

Usnesení č. 6/20/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje předloženou nabídku práv-
ních služeb advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný a spol., se sídlem Hvězdova 
1716/2b, 140 78 Praha 4.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy.

Usnesení č. 7/20/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje uzavření Smlouvy o posky-
tování služeb s fi rmou GPLus, s. r. o., se sídlem Gen. Svobody 116, 533 51 Pardubice 
– Rosice, IČ 45537691.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy. 

Usnesení č. 8/20/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje komisi ve složení Alena Kří-
žová, ing. Jiří Beran, Martin Struhař pro řešení opravy odsávání ve školní jídelně a po-
věřuje ji zadáním poptávkového řízení na uvedenou opravu.
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Usnesení č. 9/20/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje prázdninový provoz mateř-
ské školy a školní jídelny za minimálního počtu 5 dětí.
 – v Deštném v Orlických horách:  1. – 20. 7. 2012
 – v Orlickém Záhoří: 16. 7. – 10. 8. 2012
 – v Olešnici v Orlických horách: 6. – 31. 8. 2012.   

Usnesení č. 10/20/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje uzavření Smlouvy o poskyt-
nutí licence systému ASPI s fi rmou Wolters Kluwer ČR, a. s., se sídlem U Nákladového 
nádraží 6, 130 00 Praha 3, IČ 63077639.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy.

Usnesení č. 11/20/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách zamítá souhlasné prohlášení mezi 
Obcí Deštné v Orlických horách a Statutárním městem Hradec Králové ve věci prove-
dení úpravy zápisu pozemků v místní části Dříš do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 12/20/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje uzavření smlouvy pro pro-
jekt Turistická mozaika Orlických hor č.  CZ.3.22/3.3.02/11.02912.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy.

Usnesení č. 13/20/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách souhlasí s umístěním orientační tabu-
le penzionu Anička  na pozemek parc. č. 608/1 v k. ú. Deštné v Orlických horách dle 
přiloženého nákresu.

Usnesení č. 14/20/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje přijetí nového člena JSDH 
Petra Vernera, nar. XXXX, bytem Deštné v Orlických horách čp. 241.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku uzavřením dohody o členství v JSDH.

Usnesení č. 15/20/2012 
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene č. 1019C12/43 uzavřenou s Pozemkovým fondem ČR, se 
sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ 45797072.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smlouvy.
 Alena Křížová, starostka

Pozn. V důsledku Zákona o ochraně osobních údajů neuvádíme, komu obec majetek 
prodává či pronajímá.
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Z historie

STŘÍPKY Z HISTORIE NAŠÍ OBCE – PRVNÍ VLNA KOLONIZACE Z VNITROZEMÍ

 V období formování českého státu celé území Orlických hor spolu s Kladskem 
a poříčím Tiché a Divoké Orlice patřilo rozsáhlému a majetnému rodu Slavníkovců. 
(V roce 995 v Libici nad Cidlinou byli Slavníkovci vyvražděni Přemyslovci téměř do jed-
noho muže)
 V 11. a 12. století, v době hradské správy, byla celá oblast včetně Orlických hor spra-
vována z knížecího hradu Opočen, nejstaršího sídelního místa, které připomíná slav-
ný kronikář Kosma k roku 1068. Opočno bylo v polovině 12. století hlavním městem 
župy (František Palacký, Dějiny národa českého v Čechách a v Moravě, Praha, 1908, s. 
213). Od konce 12. a během 13. století, v době rozpadu hradské správy, se Opočen-
sko stalo součástí vznikajícího Hradeckého kraje, který pokrýval celé východní Čechy. 
(Jeho hranice vedla na severu od Krkonoš, poříčím Jizery až k Semilům, odtud k Troskám, 
ke hradu Staré, k řece Cidlině u Žehuně a Žížele až k Labi u Kladrub. Dále zahrnovala 
okrajová místa Přelouč, hrad Oheb, Hlinsko a Svratku na moravském pomezí). Hradecký 
kraj byl rozložen do jedenácti žup a děkanátů.  (1. Chrudimsko, sahalo od Labe u Pře-
louče, Pardubic a Sezemic na jih až k Trhové Kamenici. Sídlo úřadu bylo v Chrudimi; 
2. Vratislavsko neboli Vysokomýtsko, sídelním místem byl hrad Vratislav; 3. Župa lito-
myšlská, později rozdělená na děkanát polický a lanškrounský se táhla moravským pome-
zím od Jablonného a Bystrce na severu až Bystrému na jihu; 4. Kostelecko, župa i děkanát 
se zahrnovaly poříčí Divoké i Tiché Orlice od Týniště až do Mladkova; 5. Župa dobrušská, 
se dotýkala na jedné straně Kladska, na druhé Hradecka, sahala od Solnice ke Skalám 
na severu. Sem také náležel Levín a Černá, úřad sídlil v Opočně; 6. Kladsko, patřilo mezi 
významné župy; 7. Děkanát broumovský zasahoval do Slezska; 8. Stejně tak děkanát krá-
lovédvorský; 9. Hradecko, v užším slova smyslu, župa i děkanát se táhly od Labe až za 
Miletín, od Nechanic až za Meziříčí, úřady sídlily v Hradci Králové; 10. Jičínsko začínalo 
u Kopidlna a sahalo až ke Krkonoším, do šířky se táhlo od Trosek až do blízkosti Hostin-
ného; Bydžovsko patřilo mezi malé župy a děkanáty. (František Palacký, Dějiny národa 
českého v Čechách a v Moravě, Praha, 1908, s. 161).    
      Doc. PhDr. Václav Šplíchal, CSc.
 (pokračování příště)

Kam na výlet?

HRAD SZCZERBA VE VSI GNIEWOSZÓW

 Málo známou památkou nedaleko našich hranic je hrad Szczerba ve vsi Gniewos-
zów. Hrad se nachází nad soutokem dvou potoků poblíž silnice z Miedzylesie do jme-
nované vsi. 
 Zajímavý hrad Szczerba byl založen  ke konci 13. století a není nám známo, zda pří-
mo českým panovníkem či nějakým šlechtickým rodem.  Jisté je, že začátkem 14. sto-
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letí  patřil českému králi. Kromě kolonizace bylo úkolem hradu střežit starou obchodní 
stezku, která vedla přes Moravu, Kladsko (ve směru Miedzylesie, Bystrzyca, Klodzko) 
a Polsko a spojovala už od pravěku sever a jih Evropy. 
Král Václav II. věnoval hrad a panství cisterciákům z kláštera v Kamenci. Jenže v ne-
klidných dobách byl v bojích po vymření Přemyslovců hrad obléhán a pobořen. Mniši 
nedokázali v nejisté době Szczerbu udržet, a tak jej v roce 1358 získávají páni von Glau-
bitz, vlastníci blízkého Miedzylesie. Až do konce své historie pak hrad patřil různým 
šlechtickým rodům. V r. 1428 jej zničili husité táhnoucí na Klodzko.
 Dobytý hrad následně chátral, vesničané z blízkých obcí Gniewoszow a Rózanka 
rozebírali zdivo na stavbu svých chalup a ke zkáze hradu přispěla i vrchnost, která 
v polovině 18. století potřebovala materiál k budování pivovaru v Rózance. 
V letech 1986–1991 proběhl na hradě archeologický výzkum, jenž poskytl množství 
velmi cenných informací. Hrad tvaru podkovy měl malé nádvoří a k jeho vysoké ob-
vodové hradbě se přimykaly hospodářské objekty.   Palác měl pak charakter věže. Po 
návštěvě husitů zůstaly v jeho ruinách po staletí ukryté zbraně – meč, brnění, ostruhy 
i luxusní zboží (skleněné poháry, šperky). Z předmětů denní potřeby například náprs-
tek a nepřeberné množství keramiky.
 Hrad je volně přístupný a určitě stojí za návštěvu. Bohumír Dragoun

Ze školy

DÉMOSTHÉNOVSKÉ DOBÝVÁNÍ PRAHY

 Konečně jsme se dočkali. Po senzačním postupu našeho řečníka Martina Otruby 
z krajského kola komunikační soutěže Mladý Démosthénes následovalo 17. 5. 2012 
velké fi nále v Praze.    
 Ještě před vypuknutím celostátního kola Martin a ostatní krajští vítězové ve svých 
kategoriích absolvovali dvoudenní soustředění, kde pracovali pod vedením odborníků 
na svém monologu. Toto soustředění bylo odměnou za vítězství v krajském kole. Děti 
se zde mohly seznámit, navázat mnohá nová přátelství a načerpat cenné zkušenosti, 
které uplatnily v samotném fi nálovém kole, ale určitě je využijí i běžném životě. Mar-
tinovi soustředění pod vedením profesionálů velmi pomohlo. Jeho výkon se ohromně 
zlepšil a myslím, že na takto strávený víkend bude ještě dlouho vzpomínat. 
 Celostátní kolo se odehrávalo v důstojných prostorách kláštera Emauzy, soutěží-
cí byli společensky oblečeni, takže všechno nasvědčovalo tomu, že se opravdu jedná 
o výjimečnou událost. Martinovi se ani po přesvědčivém výkonu nepodařilo umístit se 
na „stupních vítězů“, avšak může být sám na sebe hrdý – dal do boje všechno. Stejně 
tak je na něj hrdá naše škola, protože se jako první probojoval až téměř ke hvězdám. 
K vrcholu chyběl jen kousíček. První kategorie byla i podle slov porotců neuvěřitelně 
vyrovnaná. Doufejme, že Martina neopustí chuť do práce a za rok zopakuje přinejmen-
ším stejně hodnotný výsledek. Lucie Havrdová



13

ZÁJEZDY ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY DO KLICPEROVA DIVADLA 
 Sezóna 2011/2012 v Klicperově divadle se ani letos neobešla bez účasti žáků naší 

školy. Již téměř 20 let udržujeme tradici, která byla odstartována na popud paní 
Mgr. Heleny Dytrtové, tehdejší učitelky českého jazyka, dějepisu a angličtiny. Jedná se 
o výjezdy za živou kulturou do uznávaného divadla v Hradci Králové. 
 Letos se pěti zájezdů zúčastnilo 28 předplatitelů z 6. až 9. ročníku a 9 místních se-
niorek, které s námi jezdily naprosto pravidelně. Tak jako většina dětí byly i ony vta-
hovány do dějů těchto divadelních představení: Marná lásky snaha (W. Shakespea-
re) 3. 10. 2011, Sherlock Holmes (A. C. Doyle) 21. 11. 2011, Mrzák inishmaanský 
(M. McDonagh) 5. 1. 2012, Jedlíci čokolády (D. Drábek) 12. 3. 2012, Světáci (Z. Pod-
skalský) 3. 5. 2012. Z nich se dětem nejvíce líbila představení Mrzák  inishmaanský a Jed-
líci čokolády. V poslední jmenované hře žáci obdivovali především výkon herečky Pavly 
Tomicové, kterou znají z televizního seriálu Ulice. I proto jimi byla její postava pozorně 
sledována a herečka na konci odměněna bouřlivým potleskem spokojeného publika. 
 Do divadla jsme odjížděli zpravidla ve 12.00 h, ke škole jsme se vraceli před 19.00 h. 
Odpoledne strávené s živými herci přispívá ke vzdělávání v českém jazyce, ke kulturní-
mu rozvoji každého žáka a společné cestování i návštěva krajského města napomáhají 
rozvíjet kamarádství mezi dětmi. Proto bychom chtěli i v příštím roce v této aktivitě 
pokračovat a věříme, že rodiče své děti v tomto směru opět podpoří. Případní další 
zájemci z řad občanů Deštného se budou moci k divadelním zájezdům do Hradce Krá-
lové přihlásit u Mgr. Libuše Nedomlelové ve škole na začátku září 2012.  Podrobnější 
informace budou zveřejněny v informační vývěsce školy. Libuše Nedomlelová

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ PROSEČ TEREZY NOVÁKOVÉ

 V sobotu 12. 5. 2012 proběhlo v Proseči (okres Chrudim) slavnostní vyhlášení ví-
tězných textů literární soutěže pro žáky prvních a druhých stupňů základních škol na-
příč republikou. Soutěže se účastnil i žák naší školy Marek Gaži. Obsadil první místo 
v okruhu Poezie.
     Akce začínala v budově městského úřadu, kde se všichni účastníci po slavnostním 
přivítání starostou zapsali do místní kroniky. Poté následovala exkurze do muzea dý-
mek, jehož součástí byla i expozice historie Prosečska. Vystaveny byly ukázky dobové-
ho bydlení, oblečení, sklářství. Návštěvníci měli také možnost se seznámit se známými 
osobnostmi působícími v této oblasti. Byli jimi například spisovatelka Tereza Nováko-
vá, po níž nese soutěž své jméno, či němečtí spisovatelé Thomas a Heinrich Mannovi. 
Poté následovala prohlídka zdejší školy a nakonec slavnostní vyhlášení vítězů soutěže 
v místní sokolovně. 
     Ke slovu se dostali všichni nadaní autoři, kteří své vítězné pozice obhájili čtením 
ukázek svých výtvorů.  Přítomni byli porotci, organizátoři soutěže i významná osob-
nost této události, kterou byla známá herečka Markéta Hrubešová. Každý vítěz obdr-
žel nejen věcné ceny, ale i mnohem cennější – zpětnou vazbu od porotců i odborníků 
svého uměleckého oboru. 
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 Marek se mezi svými vrstevníky neztratil a ukázal svůj poetický talent. Získal ne-
smírné uznání, které ho jistě podpoří v další tvorbě a vybrušování jeho již tak vyspě-
lého umu. Celorepublikovou soutěž navštívili žáci ze všech koutů naší země, což jen 
zdůrazňuje velký úspěch a výrazný význam této události pro všechny soutěžící, včetně 
Marka. Důležité je také poděkování slečně učitelce Mgr. Havrdové, která Markův text 
do soutěže přihlásila, za její úsilí, které při hodinách češtiny nepřišlo nazmar. 
 Přejeme Markovi vše nejlepší a hodně štěstí při jeho další tvorbě a věříme, že jeho 
úspěch není poslední.  Rastislav Hynek 

DEN MATEK

 Krásný svátek všech maminek jsme letos oslavili v úterý 15. 5. 2012. Sešli jsme se 
v 16.00 h v deštenské hasičské zbrojnici. Děti se už nemohly dočkat, až předvedou 
svým maminkám, babičkám, tatínkům i dědečkům vše, co si pro ně připravily. 
 Našemu vystoupení předcházelo perné učení. Téměř každý den posledních čtrnácti 
dnů jsme chodili do hasičárny trénovat. Malé děti z oddělení kapiček vystoupily s pás-
mem říkanek, písniček a básniček o maminkách. Starší děti z oddělení sluníček zahrály 
veršovanou pohádku o nenasytném Otesánkovi, pak zazpívaly a zatančily. Rozloučily 
se básničkami o maminkách. 

jedna z básniček:
Celé své srdíčko
chci Ti dát, maminko.
Za Tvou lásku,
za Tvou starost
chci Ti dělat samou radost.

Nakonec všechny děti své maminky obdarovaly malými dárečky, které vlastnoručně 
zhotovily.
 Děkujeme všem, kteří se na své děti přišli podívat a odměnili je velkým zaslouženým 
potleskem. Děti si to za svou snahu a úsilí opravdu zasloužily. Naďa Štěpová
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S FARÁŘEM VE SVĚTĚ

  Všední středeční dopoledne žákům 7., 8., a 9. ročníku zpestřil svým zajímavým po-
vídáním deštenský farář Tomáš Hoffmann. Kdo očekával jen znuděné zívání a neustá-
lé sledování hodinek s cílem zjistit, kdy už to konečně skončí, ten se značně mýlil. Pan 
farář nepřinesl žádný univerzální návod na to, jak zvládnout všechny nástrahy společ-
nosti, ani nepřišel poučovat teenagery o vhodném chování. 
 Navštívil žáky proto, aby jim povyprávěl o vlastních zkušenostech válečného kap-
lana. Pan Hoffmann se dvakrát zúčastnil mise v Iráku, snad denně stál před rizikem 
ohrožení vlastního života, poznal nelehkou situaci tamějších lidí a snažil se pomoci 
žákům pochopit, že každý lidský život může být mimořádný. 
 Nezaměřil se pouze na vlastní práci. Přednáška začala zeměpisnými informacemi, 
následovala drobná exkurze do minulosti. Žáci mj. slyšeli a viděli, jak vypadá vojenská 
lékařská základna, jaké je její vybavení. Jakým způsobem tehdy fungovala humanitár-
ní pomoc v této oblasti. Mohli si na závěr obléci vojenské oblečení nebo oděv iráckých 
mužů.       
 Děti poslouchaly celou dobu se zaujetím, hodně se ptaly a diskuze se nakonec pro-
táhla ještě do další vyučovací hodiny. Každý posluchač si z přednášky odnesl podnět 
k přemýšlení. Lucie Havrdová

ŠKOLNÍ ZÁJEZD DO VELKÉ BRITÁNIE

 Neděle 3. 6. 2012. Po rozloučení 
s rodiči a slečnou ředitelkou jsme na-
stoupili do linkového autobusu směr 
Praha. Je to zvláštní, ale jakoby každý 
řidič dával po ránu najevo, jak moc se 
mu nechtělo vstávat. I přesto cesta pro-
běhla bez problémů. Všichni jsme byli 
plni očekávání až do chvíle, kdy jsme 
museli sedět asi 3 hodiny před Mc Do-
nald’s, než jsme se mohli vydat k luxus-
nímu autobusu Student Agency, který 
nás měl vést do Anglie. Mezitím nám 
společnost dělalo hejno holubů, kteří 
jak jsme zjistili, jí snad úplně všechno. 
Když přišel náš čas, vzali jsme zava-
zadla a vyšli naproti naší průvodkyni 
paní Ivaně Bouchnerové. Bylo zajíma-
vé spojit si hlas, který jste znali pouze 
z telefonu, s tváří, kterou jste si jen 
představovali, s reálnou osobou. Až na 
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nabourání představ o vzezření byla paní Bouchnerová velice milá a vstřícná. Sezná-
mila nás s řidiči Kamilem a Romanem, kteří nás následně provázeli, bavili a manév-
rovali s námi po celou dobu zájezdu. Byli to velmi zábavní pánové. Po naložení našich 
zavazadel do autobusu jsme se následně vydali nabrat školu z Prahy a Plzně. Ještě za 
světla jsme překročili hranice Německa a potom už nás čekala noční jízda přes Belgii 
a Francii, až jsme za svítání dorazili do přístavu Calais.

 Pondělí 4. 6. 2012. Všichni ještě rozespalí jsme se proplétali prázdnými uličkami 
čekajících front před zraky celníků, kterým 
to jistě muselo připadat velmi vtipné, když 
se asi 50 rozespalých žáků s učiteli kroutí 
jak stonožka labyrintem provazů a sloupků. 
Když jsme se úspěšně vypletli z celnice, na-
sedli jsme zpátky do autobusu a vydali se na 
trajekt. Pro mnohé to byl jistě jedinečný záži-
tek. Loď byla obrovská a uvnitř to vypadalo 
jako ve velikém nákupním centru doplně-
ném odpočívacími místnostmi s pohovkami 
a křesly. Kdo chtěl a nezalekl se větru a deště, 
mohl vylézt na palubu a rozhlédnout se po 
širém moři, na které jsme vypluli. I za nepří-
znivého počasí to byl působivý pohled. Po 
dvouhodinové plavbě, kdy se loď místy ky-
mácela, až cestující na chodbách vrávorali, 
nás přivítaly Bílé útesy Doverského přístavu. 
Pověstné anglické počasí se ukázalo ve své 
„plné kráse“ a tradiční sychravosti. Když loď 

přistála, seděli jsme už v autobuse, který nyní řídili dva kapitáni. Naši vtipní řidiči si 
totiž opatřili kapitánské čepice, takže jsme byli připraveni plavit se napříč anglickým 
asfaltem.
 Když jsme „připluli“ do města Bath, jednoho z nejkrásnějších měst v Anglii, na par-
kovišti nás přivítal zpěv racků, kteří tu zřejmě připravili holubí populaci o první místo 
na ptačím potravním řetězci. Město samotné bylo nádherné. Romantické uličky plné 
kaváren, pouličních umělců a typických malých obchůdků v průčelí budov. Nádherné 
římské lázně, které tu po sobě zanechala jedna z nejmocnějších civilizací historie, do-
plňovalo gregoriánské opatství, které se tyčilo do výšky k nebeskému království a plálo 
architektovou vizí „vyšplhat až do nebe“. Celé město bylo poseto řadami domů, kde 
vedle sebe vchod za vchodem navazovaly jednotlivé budovy splývající do jednoho dlou-
hého celku. Z architektury čišela antika i Anglií prosakující gotika. Město vyzařovalo 
neskutečnou atmosféru, která nás pohltila při prvním nádechu. Po procházce městem 
a krátkém odpočinku jsme byli připraveni na setkání s anglickými rodinami, u kterých 
jsme strávili naši první noc na britských ostrovech.
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 Úterý 5. 6. 2012. Další den začínal návštěvou městečka Wells. Po cestě jsme měli 
možnost vidět anglický venkov se spous-
tou kamenných ohrad, za kterými se pásl 
dobytek, zelené louky a kopce poseté sem 
tam mízkami a na vrcholcích větších sva-
hů anglické vily, které v údolích doplňovaly 
malé kamenné domky. Samotné městečko 
bylo spíše menší. Stálo tam však sídlo bis-
kupa obehnané vodním příkopem, ve kte-
rém obvykle plavou labutě. My jsme však 
žádnou nezahlédli. Zato nám to ve městě 
vynahradily rozestavěné sochy labutí s růz-
nými, někdy až trochu šílenými motivy. Ne-
daleko stála wellská katedrála, jejíž průčelí 
bylo lemováno alespoň stovkou soch. Díky 
obratným vyjednávacím schopnostem naší 
průvodkyně jsme se bez problémů dosta-
li dovnitř a mohli jsme tak shlédnout další 
gotický skvost, který v člověku zanechal bá-

zeň, údiv a hodně myšlenek. Zejména když si představíte, kdo asi po těchto kamenných 
dlaždicích kráčel před vámi. Další na programu bylo Glastonbury – domnělý Avalon 
a pohřební místo krále Artuše a jeho manželky, královny Guinevry. Měli jsme možnost 
zhlédnout budovu kuchyně, která byla dobově dekorována. Uvnitř nás již čekal tamější 
průvodce v dobovém kostýmu, který působil, jakoby ani nebyl z dnešního světa, a vy-
právěl nám, jak se v dávných dobách v takové kuchyni žilo. Odtamtud nás čekala cesta 
do přístavního města Bristol, kde jsme navštívili muzeum lodi SS Great Britain. Byl to 
pro mnohé z nás velmi zajímavý zážitek. Po prohlídce interaktivního muzea, kde jste si 
mohli například zahrát na kormidelníka a pomocí kormidla a plátna s digitálním pro-
jektorem řídit loď nebo nastavovat kormidlo a rotor do příslušné pozice, jsme vstoupili 
na palubu lodi, která byla renovována tak, aby vypadala jako originál své doby. V ka-
jutách byly fi guríny námořníků, cestujících, doktorů. Mohli jste si prohlédnout lodní 
kuchyň, kde kuchař okřikoval svého neschopného a líného kocoura, aby už konečně 
ulovil nějakou tu zatracenou krysu. Ve strojovně se točila ozubená kola motoru a písty 
se zvedaly nahoru a dolů podle toho, jak byly poháněny parou z kotlů, do kterých o pa-
tro níže přikládali zpocení námořníci. Mohli jste vstoupit a zblízka se podívat, jak to 
vypadalo v kajutách, v některých jste dokonce i cítili nepříjemný zápach, který způso-
bovali lidé s mořskou nemocí. Lidem zodpovědným za tuto netradiční výstavu neunikl 
ani ten nejmenší detail. Den jsme zakončili návratem přes nákupní centrum Bristolu 
a pak zpátky do rodin v Bath.

 Středa 6. 6. 2012. Autobus jede směr Avebury. Vesnička, která se chlubí obrovský-
mi valouny, které zde zanechala dávná keltská civilizace. Kapitáni vesele prozpěvují 



18

svou oblíbenou písničku a brázdí anglické silnice. Mnohdy to vypadá, jako bychom byli 
na nesprávné straně silnice a měli narazit do protijedoucích aut. Síla zvyku z našich 
kontinentálních silnic. Po cestě se zastavujeme u keltské hrobky, která je kus chůze 
od silnice. Když přijedeme do Avebury, vydáváme se směrem na louky kousek od ves-
ničky. Děti nakupují suvenýry v malém obchůdku, někteří posílají pohledy, jiní zase 
obdivují obří valouny. Celé toto podivné místo dýchá neskutečnou mystičností. Všu-
de kolem se to hemží skupinkami starších lidí, kolem nás procházejí muži s dlouhými 
vlasy a vousy a barevnými svetry, ženám splývají dlouhé vlasy na záda, ať už v copech, 
nebo jen tak vlající ve větru, nechybí jim dlouhé barevné sukně. Vypadají jako kamarádi 
z 60. let. Dýchá tu neskutečná energie a klid. Krajina je sice pod mrakem, ale to jen 

dodává na uchvacujícím dojmu z okolí. Když 
ke kamenům přijdete blíž, cítíte se malí a při-
tom z toho máte neskutečnou radost. Na dotek 
kameny vydávají jakési zvláštní brnění, které 
vám projíždí dlaní jako slabý elektrický proud. 
Opodál muž v dlouhém černém kabátě vzdává 
hold stromoví a po schůdcích do svahu stoupá 
jeho žena v červeném kabátě, čeká na něj a pak 
ruku v ruce odcházejí. Zastavil se tu čas a vy se 
nacházíte někde v jiném vesmíru, než se dozvíte, 
že je čas jít zpátky. Myslí pořád v Avebury přijíž-
díme k Stonehenge. Nevíme, jak je to možné, ale 
naší paní průvodkyni se zase podařilo nás pro-
tlačit bez zbytečných fi nančních ztrát dovnitř. 
Začínáme si myslet, že má jakési telepatické 
přesvědčovací schopnosti. První dojem ze Sto-
nehenge je neobvyklý. Z fotek, které vidíme na 
internetu, a dramatických záběrů na kameny při 

západu slunce zůstává jen: „To je všechno?“. Jsou totiž o poznání menší, než působí 
v médiích. Podívaná je to však stejně neobvyklá jako dojem, kterým působí. Všude ko-
lem spousta ptáků, zejména vran, které létají kolem a sedají si na kameny. Ze zákona 
je přístup ke kamenům zakázán kvůli poškozování, které si památka vytrpěla v mi-
nulosti. Mystično však kameny vyvolávají i bez blízkého kontaktu. Počasí je střídavé 
a nakonec se i rozjasňuje, což v kontrastu s tmavými mraky na pozadí působí téměř dé-
monicky. Omámení odcházíme přes obchod se suvenýry až do autobusu. Další zastáv-
kou je Salisbury. Je to jedno z větších měst se starobylou katedrálou. Ta se pyšní věží, 
která je nejvyšší stavbou ve městě a nová zástavba se musí výškově přizpůsobovat, aby 
věž byla stále dominantou města. Je nejvyšší věží celého Spojeného království. Zde se 
seznamujeme s historií katedrály a zajímavostmi týkajícími se věže. Stojí za zmínku, 
že 123 metrová věž má jen 2 metrové základy, a tak se vědci museli činit, aby se věž ne-
zřítila. Máme čas projít si město a nakupovat. V jedné zdejší kavárně jsem měl možnost 
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seznámit se s jedním velmi sympatickým holubem, který nebojácně přelétl až na židli 
přede mě a dovolil mi, abych si udělal pár detailních fotografi í. Byl fotogenický a asi 
o tom věděl. Po vyčerpávajícím dnu nás kapitáni odváží spát do Bath.

 Čtvrtek 7. 6. 2012. – Pátek 8. 6. 2012. Když jsme se rozloučili s našimi hostiteli 
v Bath, čekal nás poslední den strávený 
v Anglii. Jeli jsme do Londýna. V době 
našeho pobytu v Anglii probíhaly osla-
vy 60. výročí vlády královny Alžběty II. 
Také proto jsme od prvního do poslední-
ho dne zájezdu všude potkávali vyvěšené 
anglické vlajky i na těch nejméně prav-
děpodobných místech. Londýn měl ve 
čtvrtek již po oslavách, takže jsme měli 
štěstí, že jsme se vyhnuli té největší tla-
čenici. Cesta z Bath do Londýna trvala 
okolo dvou hodin. Kapitáni se postarali 

o zábavu a také, stejně jako na cestě do Anglie, jsme si mohli pustit fi lm dle vlastní-
ho výběru. Po cestě si někteří z nás ještě dospali spánkový defi cit, který nastal díky 
brzkému vstávání. První zastávkou v hlavním městě Anglie bylo nádraží King’s Cross, 
kde jsme měli šanci zhlédnout rekvizitu z fi lmu Harry Potter a Relikvie smrti, který 
zde byl natáčen. Nádraží 9 a ¾ byla zeď, ze které čouhal zbytek vozíku na zavazadla 
projíždějícího do světa čarodějů. Metrem jsme poté přijeli k nábřeží, ze kterého jsme 
se dostali k budovám parlamentu a věži, v níž sídlí zvon jménem Big Ben. Také jsme 
viděli Westminster Abbey, ve které probíhají svatby členů královské rodiny. Klasické 
doubledecker autobusy se míhaly sem a tam a londýnské taxíky je na rušných ulicích 
doprovázely. Zastihli jsme i výměnu hlídky u budovy jízdní královské stráže. Oplocená 
Downing Street, ve které úřaduje britský premiér, je nepřístupná, což jistí skupinka 
ostře ozbrojených policistů, kteří si na prsou hřejí samopaly. Kolem Big Benu a bu-
dov Parlamentu jsme se přes most dostali k London Eye, kde jsme měli mít dlouhý 
rozchod. Pražská a plzeňská škola byla celkem krátkým pochodem a jízdou metrem 
již tak zmožena, že zůstali, a jen mladí horalové se připojili k paní průvodkyni, která 
nás provedla místy jako Trafalgar square, Piccadilly Circus a také jsme se dostali na 
dohled Buckinghamského paláce, u kterého stále probíhaly úklidové práce po několi-
kadenních průvodech a koncertu, který se tam konal. Cesta nám netrvala ani tak dlou-
ho, jak jsme čekali. Vrátili jsme se zpět k Londýnskému oku, kde jsm shlédli 4D fi lm 
o Londýně a poté se vydali na projížďku lodí po Temži, kolem Tower Bridge, Tower až 
do Greenwiche. Po návštěvě námořnického muzea jsme vystoupali na kopec k hvěz-
dárně, kde se nachází nultý poledník. Jedním skokem přeskočit z jedné na druhou část 
polokoule je docela zajímavý pocit. Po celodenním chození nás čekal spásný autobus 
s našimi věrnými kapitány, kteří nás odvezli zpět domů. Cesta byla dlouhá, ale v pátek 
večer už jsme dýchali horský vzduch.  Rastislav Hynek
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Z kultury

ZVEME VÁS NA XXI. ROČNÍK TAVENÍ SKLA DŘEVEM

SEMINÁŘ VĚNOVANÝ SKLÁŘSKÉ PROBLEMATICE SE KONAL NA POTOCE

 V pátek 11. května se sál Chaty Na potoce zaplnil lidmi. Konal se tam seminář věno-
vaný sklářské problematice Orlických a Bystřických hor. Na seminář pořádaný Obcí 
Deštné dorazilo více než tři desítky zájemců z řad veřejnosti i odborníků. A protože byl 
seminář věnovaný dění po obou stranách řeky Orlice, měli jsme tu čest přivítat i účast-
níky z Polska. 
V průběhu setkání odeznělo osm referátů, které byly tlumočeny a tak nikdo nebyl 
ochuzen o žádné informace. V průběhu pátku úcastníci kromě náročného odborného 
programu navštívili i muzeum, aby se potěšili krásou skla ze sbírek muzea.
V sobotu pak byla na programu exkurze. A jako hlavní téma byly opět sklárny. Autobu-
sem jsme za nepříliš příznivého počasí navštívili poslední pracující sklárnu v kladské 
kotlině v Polanici – Zdróju. Po návštěvě sklárny, kde se i naši skláři vloudili na verkštat, 
pokračovala exkurze po místech zaniklých hutí na naší straně. Navštívili jsme Černou 
Vodu, Bedřichovku, Orlické Záhoří, Cikánku a pěkně promoklí se vrátili do útulného 
prostředí chaty. Pak se ještě dále diskutovalo a výměna informací byla opravdu pří-
jemná.

Tavení skla
dřevemdřevem

XXI. ROČNÍKXXI. ROČNÍK

Obec Deštné v Orlických horách
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel
v Deštném v Orlických horách

Vás srdečně zvou na SVÁTKY SKLA

v Deštném v Orlických horách

3. - 5. srpna 20123. - 5. srpna 2012
v areálu muzea v Deštném v O. h.
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Tento seminář navazoval na podobné setkání konané v roce 1996 a hlavně na činnost 
vlastivědného aktivu. Seminář se konal v rámci projektu “Orlicko-horská kulturní 
mozaika”, reg. č. CZ.3.22/3.3.02/11.02458.     Bohumír Dragoun, foto JaK

DĚTSKÝ KARNEVAL SRPDŠ NA PANORAMĚ

 Přeji pěkný den, ráda bych krátce popsala a zhodnotila letošní dětský karneval, kte-
rý pořádalo sdružení SRPDŠ při mateřské a základní škole. Konal se v sobotu 24. břez-
na 2012 na horské chatě Panorama, která nám velmi vyšla vstříc ohledně zázemí. 
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Hudbu a moderování skvěle zvládl Klykoš. Pan učitel Hynek vyrobil krásné diplomy 
pro každé dítě v masce. Tento diplom byl zároveň „poukázkou“ na zmrzlinový po-
hár, který dětem věnoval pan Skalický z chaty Panorama. Dětí v masce bylo celkem 

33 a k tomu i několik moc pěkně zamasko-
vaných maminek. Součástí karnevalu byla 
tombola, na kterou se v průběhu prodávaly 
lístky. Cen v tombole bylo skoro čtyři sta 
padesát (všem sponzorům velký dík!). Mezi 
tím se střídaly soutěže (jízda na motorkách, 
házení míčků, běh s pingpongovým míč-
kem…) a taneční rej, který úžasně doplnila 
Jana Vaňková v masce klauna cvičením pro 
děti. Z pohledu dětí (a to je nejdůležitější) se 
akce určitě povedla, protože všechny odchá-
zely velmi spokojené a „vysmáté“. 
 Na tom mělo zásluhu více lidí – ráda bych 
jmenovala paní ředitelku Hanku Pavlíčko-

vou (Kopretina), dále Barboru Šedovou  Bednářovou (Gejša), Hanku Ruprechtovou 
(Motýl) a Janu Vaňkovou (Klaun).    
 S modrou oblohou, Kateřina Geržová, foto Jan Šeda

DIVADELNÍ MAŠKARNÍ PLES OPĚT NA PANORAMĚ…     
 Náš divadelní spolek Kačenka uspořádal opět tradiční divadelní maškarní ples, a to 

30. března 2012. Po dvouleté pauze, kdy se ples konal v hotelu Jedlová, se náš maškar-
ní ples opět vrátil na chatu Panorama. Ples se nakonec velice vydařil, k čemuž přispěla 
hudební skupina TROP z Olešnice v Orlických horách pod vedením Zdeňka Bachury. 
Hudebníkům patří velké poděkování.  Hlavní bylo to, že si i přítomné masky, kterých 
se sešlo na třicet, připravili svůj program. Bavili se všichni účastníci plesu a o zábavu 
a legraci nebyla nouze. Nechybělo také tradiční vyhlášení nejlepších masek, nebudu 

vyjmenovávat vítěze, ale poděkování a uznání si zaslouží 
všichni Ti, co se „zamaskovali“ a přišli na ples… 
 Veškerou spokojenost hostů doplnila skvělá obsluha 
a příjemný přístup personálu hotelu Panorama. Byla při-
pravena chutná jídla a pití všeho druhu. 
 Tímto chci velice poděkovat panu  Miroslavu Skalickému 
za umožnění konání našeho plesu na Panoramě a celému 
personálu za skvělou obsluhu a vytvoření příjemného,  po-
hodového prostředí.
 I malá účast plesových hostů nás neodradila a samozřej-
mě připravíme divadelní maškarní ples 2013. Doufám, že 
opět na chatě Panorama.
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 Za divadelní spolek Kačenka JaK 

DONAHA!
 V Deštném nestojí žádné velké divadlo, a tak se kulturychtiví obyvatelé musejí, 

podle známého rčení o Mohamedovi a hoře, vydávat za kulturou do velkých měst. 
21. dubna se tedy vydal z hor Orlických autobus plný zájemců o divadlo na cestu do 
Prahy. Jeho cílem bylo Divadlo na Vinohradech a muzikálové představení Donaha!.
 Do našeho hlavního města jsme přijeli s dostatečným náskokem, abychom se moh-
li porozhlédnout. Někteří se vydali zkoumat historické památky stověžatého města, 
další měli v plánu prozkoumat nákupní centra nebo se vydali na Neviditelnou výstavu 
(pokud netrpíte klaustrofobií a nebojíte se tmy, rozhodně doporučuji). Pak už zbývalo 
jen dorazit včas do divadla, najít svá sedadla a muzikál mohl začít.
 Muzikál Donaha! měl hvězdné obsazení. V menší roli jsme sledovali Jiřinu Jirásko-
vou, drobnou svou postavou, ale velkou svým uměním. Hlavních rolí mužů bez práce, 
kteří se rozhodnou vydělat si peníze pánským striptýzem, se ujali Filip Blažek, Michal 
Novotný, Pavel Rímský, Pavel Batěk, Daniel Bambas a Ladislav Frej.  Slavný anglický 
fi lmový muzikál měl v podání herců Vinohradského divadla švih a příjemně ubíhal. 
Vtipné scény se střídaly s pěveckými čísly a diváci se dobře bavili. Jen občas to někde ve 
zpěvu zaskřípalo a některé komické scény se snažily vyvolávat smích za každou cenu, 
i přesto se mu však člověk neubránil. I přes některé chybičky se jednalo o velmi příjem-
ný zážitek. A kdy máte příležitost vidět nahé pozadí známých herců? Z divadla jsme 
odcházeli spokojeni. Pak už jen najít autobus a vydat se zpět do hor.
 Stáňa Hovorková

NEVÁHEJTE A HLASTE SE! VSTUPENKY JSOU V PŘEKVAPIVĚ PŘÍZNIVÝCH CENÁCH

Na jaře 2012 bychom rádi poznali další z pražských divadel. Tentokrát jsme si vyhlédli 
Národní divadlo, které má v repertoáru Naše furianty. Doufáme, že budou na scéně 
i v příští sezóně a nám se podaří sehnat lístky na nějaké sobotní, nejlépe odpolední, 
představení. Jelikož vstupenky na duben – květen budeme objednávat začátkem pro-
since, neváhejte a nahlaste se zavčasu (u Lenky Zábranské nebo Aleny Křížové na 
obecním úřadu).  LZ
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DIVADELNÍ SPOLEK KAČENKA – OHLÉDNUTÍ ZA ZIMNÍ DIVADELNÍ SEZONOU… 
 5. ledna 2012 uvedl v premiéře náš divadelní spolek Kačenka hudební divadelní ko-

medii od Marie Janíčkové „PAROHATÉ POVĚSTI“.  Tuto komedii náš divadelní spo-
lek průběžně uváděl na domácí scéně ve společenském sále hasičské zbrojnice po celou 
zimní sezonu. 

 Představení jsou 
v zimní sezóně hosty 
a návštěvníky (hlavně 
lyžaři) naší obce velice 
vyhledávaná a je o ně 
značný zájem – občas 
se nedal ani uspokojit. 
Ochotnická vystoupe-
ní se stala již tradicí, 
která k zimní sezoně 
patří. Kromě zimních 
sportů může Deštné 

v O. h. nabídnout i kulturní vyžití v podobě divadelních představení a také, abych neo-
pomenul, akce konané v místním Muzeu zimních sportů, turistiky a řemesel, které se 
tak zajímavým programem přednášek s videoprojekcí podílí na kulturním dění v zimní 
sezoně. 
 V současné době má náš divadelní spolek Kačenka „divadelní prázdniny“. Připra-
vujeme na podzimní období několik výjezdů po blízkém i vzdáleném okolí a na domácí 
scénu v „hasičárně“ se opět s „Parohatými pověstmi“ vrátíme v prosinci 2012. 
 Nechci předbíhat, ale pokud se podaří o letních prázdninách dát náš divadelní ansábl 
dohromady a najít vhodný termín, tak připravíme uvedení divadelní hry „Parohaté po-
věsti“ v přírodním areálu místního muzea… (V případě konání představení budou včas 
informace na plakátech a webu DS Kačenka, Informačního centra a obce). 
 Závěrem bych chtěl poděkovat celému divadelnímu souboru DS Kačenka za skvělou 
divadelní práci, za odvedení skvělých hereckých výkonů a za neskutečnou trpělivost při 
nacvičování. Zvláštní vřelé poděkování patří paní Jitce Hájkové, která odehrála v roli 
„Kazi“ premiéru a několik divadelních repríz, ale musela účinkovaní v divadle přerušit 
z důvodu mateřských povinností… Záskoku v roli „Kazi“ se ujala paní Eva Vojtěchová, 
které velice děkujeme.  
 Poděkování dále patří našemu Obecnímu úřadu Deštné v Orlických horách za pod-
poru, které se nám dostává. 
 Ještě děkujeme místním dobrovolným hasičům za vstřícný přístup k divadelním 
představením a paní Aničce Zářecké za výborné zajištění občerstvení pro diváky. JaK 

Webové stránky DS Kačenka:  www.dskacenka.cz  (zde najdete fotogalerii, videogalerii 
a další informace.



25

MILÁ NÁVŠTĚVA

 Ozvala se nám autorka divadelní hry Parohaté pověsti paní Janíčková. Přijela do 
našeho rekreačního střediska na lyže. Zároveň chtěla navštívit naše představení. Bo-
hužel jsme ten týden nehráli, neboť nebyli přítomní všichni herci. 

Autorku jsme alespoň provedli 
naším minijevištěm, ukázali 
kulisy a kostýmy. Jako suvenýr 
jsme jí dali DVDčko s její hrou 
v našem provedení. 
 Setkání s paní Janíčkovou 
jsme ukončili u dobrého vínka 
na Kozím chlívku. Beseda se 
nesla v duchu jejího povídání 
o svých divadelních hrách a je-
jích úspěších. 
 Mile nás překvapila její 
skromnost a smysl pro humor, 
který se odráží v jejích divadel-
ních komediích.
 
Tento vzkaz nám zanechala 
v naší divadelní kronice:

Zdravím divadelníky z DS Kačenka a přeji jim hodně radosti při hraní, 
spokojené diváky a hezké hry. 
Je mi velkou ctí, že si pro letošní sezónu vybrali tu moji.
Děkuji za milé setkání,
zlomte vaz! Za divadelníky Eliška Kollárovičová, foto JaK

ČARODĚJNICKÝ VÍKEND V DEŠTNÉM

 Ve dnech 27. – 30. 4. 2012 proběhl v Deštném Čarodějnický víkend. Víkend to byl 
zábavný, pestrý, trochu poučný, trochu sportovní, ale hlavně zdařený a celý prolnutý 
čarodějným duchem a sluncem.
 Nápad, oslavit Čarodějnice netradičně a ve velkém, přišel z hlav místních podnika-
telských subjektů, které došly k poznání, že lepší, než vařit si každý svoji vlastní čaro-
dějnou polívčičku, je domluvit se a spolupracovat a přilákat společně do Deštného ná-
vštěvníky i v mezisezoně. Přidalo se Muzeum, Horská služba, Základní škola, SRPDŠ 
a mnozí další a nultý ročník Čarodějnického víkendu byl na světě.
 Pro návštěvníky i místní občany, dospělé i děti, bylo připraveno spousta atrakcí: 
Při sobotním putování Deštným si vyráběli amulety v Ateliéru Zvonaře a Hrnčířky, 
létali na koštěti v lanovém centru, pletli z proutí čarodějnice Morany a seznamovali se 
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s čarodějnou literaturou v muzeu. Dále tvořili lampiony v Kozím chlívku a sportovali 
na parkovišti. Lanovkou bylo možno vyjet za kouzelnými výhledy – ty byly vskutku 
kouzelné, protože počasí bylo vyčarováno opravdu na zakázku. Před Horskou službou 
pak probíhalo předvádění zachraňování raněných. Po celý den bylo možno uplatnit 
slevy na všechny atrakce prostřednictvím putovní pohlednice a také ochutnat kouzel-
né lektvary a dobroty v místních restauracích.
 Večer byl zakončen divokým čarodějnickým bálem v maskách a bohatou tombolou,  
na chatě Panorama.
 V neděli odpoledne vystoupil v Základní škole asi nejslavnější český kouzelník, Pa-
vel Kožíšek. Tělocvična byla plná a představení se vydařilo. Kouzelník zapojoval do 
programu také „pomocníky“ z řad diváků a mnozí se naučili i čarovat. ( Část výtěžku 
ze vstupného si zasloužila škola – za půjčení tělocvičny a pomoc při realizaci vystou-
pení – děkujeme.)
 Nedělní večer byl zakončen lampionovým průvodem. Malí čarodějové dostali od-
měny za vlastnoručně vyrobené lampiony, zazpívali si a vypustili lampiony štěstí. I to 
skončilo dobře, žádná chalupa ani les, nic nelehlo popelem, ač mnozí starostlivě sýč-
kovali.
 A zlatým hřebem celého víkendu bylo pondělní pálení čarodějnic pod sjezdovkou. 
Na dospělé i děti zde čekaly hry, hudba, občerstvení a soutěž o nejlepší čarodějnickou  
masku.
 Závěrem přidám snad už jen poděkování všem zúčastněným, kteří svou prací, peně-
zi i osobním vkladem přispěli k zdárnému provedení akce. Rozhodně to není a nebude 
akce jediná a budeme rádi, když se nás při realizaci dalších takových projektů sejde 
příště více. 
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 Další připravované letní akce:
 2. 6. „Děti patří do chlívku“ – aneb dětský den a řemeslný jarmark
 16. 6. „Den Rodinných pasů s Veveřákem“ v Lanovém parku
 21.–21. 7. „Spuštění zvonkohry a Zvonečkový jarmark 
  v termínu deštenské poutě sv. Máří Magdalény“ 

Za Sport Profi , s. r. o., Kozí chlívek, Lanový park, Ateliér zvonaře a hrnčířky, 
hotel Alfa Resort a Muzeum v Deštném, Daniela Müllerová z hotelu Alba

DEN DĚTÍ A ŘEMESLNÝ JARMARK ANEB „DĚTI PATŘÍ DO CHLÍVKU“

 Den dětí byl slaven na mnoha místech okresu od pátku až do neděle. V restauraci 
Kozí chlívek byla po celou sobotu 2. 6. 2012 připravena řada atrakcí, soutěží i možnos-
tí k nákupu nejen pro děti. Svátek všech dětí jsme totiž spojili s řemeslným jarmarkem. 
Pro děti jsme uchystali soutěžní trasu se čtyřmi stanovišti, na kterých plnily jednotlivé 
úkoly. Za odměnu dostávaly drobné sladkosti, ale hlavně razítka. S nimi pak mohly 
navštívit různé atrakce. O zábavu se starali i dva moderátoři, kteří pro děti vymýš-
leli další zajímavé soutěže. Bylo také možné vyfotit se s maskotem veveřákem, který 
je symbolem rodinných pasů, jež byly partnerem akce. Nenudili se ale ani dospělí. 
V rámci řemeslného jarmarku zde svoji tvorbu prezentovali zvonař, hrnčířka, malíř-
ka, loutkářka a výrobci mýdla nebo medu. Své výrobky nabízela také kozo-ovčí farma 
nebo chráněné dílny z Neratova. Pamatováno bylo také na žaludky návštěvníků. Kozí 
chlívek praskal ve švech a plné ruce práce měli i kuchaři připravující steaky na venkov-
ním grilu. Úspěch nultého ročníku byl předzvěstí začátku nové tradice. Akci bychom 
chtěli v tomto termínu pořádat každoročně. 
 Další akcí, která se uskuteční v Kozím chlívku, budou 1. Kozí narozeniny, uskuteční 
se v sobotu 30. 6. 2012, ochutnat budete moci speciality na grilu, pro malé i velké bude 
připraven doprovodný program. Tímto jste všichni srdečně zváni. 
 Šárka Hejduková, foto Aleš Zvára 
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A K R O N volné sdružení 
             po ádá již tvrté setkání 

ARCHIVÁ ,  KRONIKÁ  a RODOPISC  
ORLICKA a NÁCHODSKA 

 

 
 

Místo konání:   Kounov u Dobrušky, velký sál hotelu Zlatý potok 
 

Datum konání: sobota 7. ervence 2012 od 10,30 hod. 
(vstup volný, ob erstvení a teplá kuchyn  zajišt na, p edpokládané ukon ení 
setkání v 15 hod.) 

Program:  
1) Informace o v. s. AKRON 
2) P edseda kroniká  ech a Moravy  - Mgr. Jaromír Koš ák. 
3) Rychnovsko a známé osobnosti - PhDr. Josef Krám .   
4) Staré pohledy v Orlických horách – sb ratel Josef Matuška z Ohnišova. 
5) Co je t eba k vydání nové knihy – Mgr. A. tvrte ková, autorka knihy o holocaustu. 
6) Další hosté: profesionální historici, archivá i, zástupci z muzea a další.   
7) Vzájemná vým na nových poznatk  z historie rod , emesel a obcí Orlicka a Náchodska.        

 
Doporu ujeme: V tšina našich p íznivc  a návšt vník  setkání zpracovává své poznatky z bádání 
na po íta i a na setkání je pak ochotna se o n  pod lit s ostatními ú astníky. Je proto dobré vzít si sebou 
p enosnou pam  (tzv. flešku) nebo rovnou laptop.         
        
Protože je kapacita velkého sálu hotelu omezena a po et ú astník  setkání rok od roku stoupá, 
prosíme zájemce o toto setkání, aby si p edem rezervovali požadovaný po et míst do 10. 6. 2012  
na e -mailové adrese:  AKRON1@seznam.cz    
Nebo na telefonních íslech: 608 732 182  a  494 664 138 
Informace na : http://akron.webmate.cz   
 

Za po adatele:  
Z. Hartmanová – hlavní po adatelka setkání – Náchod (Kounov, Šediviny, Ohnišov).  
Dagmar Hosnejmanová, Mokré. Danuše Marková, Opo no. R žena Vrbická, Opo no.  
PhDr. Jan Škoda ml., Praha (Rovné u Dobrušky). Milan Práza, Rovné u Dobrušky. 
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CELODENNÍ ZÁJEZD NA POLICKO A BROUMOVSKO

 Je hezkou tradicí, že obec Deštné v O. h. pořádá každoročně pro seniory i další ob-
čany zájezd po krásách našeho kraje, ve kterém je stále možné obdivovat něco nezná-
mého.
 Ve čtvrtek ráno, 7. června 2012, jsme vyjeli z Deštného v O. h. pohodlným auto-
busem a s příjemným panem řidičem do oblasti Policka a Broumovska. Přes Náchod 
a Hronov nás cesta dovedla do Adršpachu. Po občerstvení a krátkém protažení těla 
jsme pokračovali ve směru na Broumov. Během cesty, která byla doprovázena zajíma-
vým výkladem ing. Berana, jsme se dozvěděli to, co jsme nevěděli.
 Po prohlídce Broumovského kláštera, který je mimochodem velmi krásný, jsme se 
těšili na plánovaný oběd na Chatě Hvězda u Broumovských stěn. Čas strávený v re-
stauraci rychle uběhl, vše bylo snědeno, trochu jsme si odpočinuli a v plánu byla ještě 
návštěva muzea stavebnic Merkur v Polici nad Metují. 
 Na přání účastníků výletu jsme cestou domů zamířili na Dobrošov, na Jiráskovu 
chatu s rozhlednou. Někteří šli na kafe a někteří navštívili rozhlednu, ze které byl díky 
krásnému počasí nádherný výhled do blízkého i vzdáleného kraje. 
 Po malém občerstvení, příjemně unaveni a s novými zážitky, jsme se ve večerních 
hodinách vrátili domů. 
 Chceme tímto vyjádřit naše poděkování organizátorům a těšíme se na další akci, 
kterou nám připraví a které se opět rádi zúčastníme.
 Anna Pohlová, Mgr. Eva Rudzinská, foto LZ
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KRÁSNÝ VÝLET

 Ve čtvrtek 7. 6. jsem se účastnila krásného výletu, který byl především pro starší 
a krásnější (jak pravil náš průvodce a místostarosta Jirka) spoluobčany naší obce. Ač-
koliv do této věkové skupiny nepatřím, musím říci, že jsem si výlet patřičně užila.
 Kolem půl osmé ráno jsme všichni nastoupili u „Nároďáku“ do připraveného auto-
busu a naše putování mohlo začít. Nejprve jsme se vypravili do Adršpašsko – Teplic-
kých skal na menší občerstvení a toaletu. Cestou jsme se od našeho průvodce dozvědě-
li spousty cenných informací o tomto kraji.

 Poté měl být naší další 
zastávkou Broumov, na 
kterou jsem se já osobně 
moc těšila. Zde jsme nej-
prve z autobusu spatřili 
hřbitovní kostel P. Marie 
z roku 1459. Po zaparková-
ní autobusu jsme vyrazili 
na prohlídku Klášterního 
kostela sv. Vojtěcha z kon-
ce 17. století. V klášteře mě 
velice zaujaly knihy, které 
vážily až 20 kilo a vypada-
ly jak vytesané z kamene. 
V Benediktinském klášteře 

jsme měli ještě možnost prohlídky Vambereckých mumií, které byly naprosto doko-
nalé. Bylo úžasně vidět, jak byli lidé dříve vysocí, jak moc byli živení a u některých se 
dokonce mohl člověk zamyslet, zda umírali v klidu nebo v utrpení. 
 Po této poslední prohlídce v Broumově byla možnost zakoupení suvenýrů a i občer-
stvení v kavárně v areálu kostela. 
 Jelikož se nám čas přehoupnul přes poledne, byla doba na pozdní oběd, který nás če-
kal na Chatě Hvězda u Broumovských stěn. Zde jsme měli ještě výjimečnou možnost 
shlédnout krásnou kapličku, která stoji v blízkosti chaty. Mohli jsme si ještě vychutnat 
výhled na krajinu, která se kolem nás rozprostírala. No prostě bomba.
 Po dokonalém naplnění našich žaludků jsme se mohli vydat dále. 
Abychom té kultury neměli málo, vydali jsme se do Police nad Metují. Zde stojí men-
ší, ale o to krásnější muzeum světoznámé stavebnice zvané Merkur. Tady si podle mě 
každý našel něco, co ho zaujalo. Já jsem osobně byla nadšená z vrtulníků postavených 
z Merkuru, Ocelového města dle J. Verna s lokomotivami a panenky, která se skrývala 
v koutě poslední vitrínky. My jí doma říkáme Káťa. Musím říci, že kdo muzeum dopo-
sud ještě neviděl, ať se jede podívat – osobně doporučuji. 
 Po této krásné prohlídce jsme si mnozí mysleli, že už se náš výlet bude ubírat jen 
cestou k našemu domovu, ale omyl.
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 Díky krásnému počasí, které se opravdu vydařilo, a nápadům spolucestujících jsme 
ještě vyrazili na Jiráskovu turistickou chatu v Dobrošově u Náchoda. Tady po výšlapu 
pár schodů jsme měli možnost krásného výhledu do našeho kraje, na zámek v Nácho-
dě, a dokonce i na náš domov. Potom jsme si ještě dopřáli občerstvení na doplnění pit-
ného režimu na cestu do Deštného. 
 Všichni jsme si, podle mě, výlet užili, a jestli ne všichni, tak já osobně na 100% ano. 
Do naší obce jsme dorazili kolem půl osmé večer a obohaceni o krásný zážitek jsme se 
po rozloučení mohli už jen spokojeně vydat k vlastním domovům. 
 Tento výlet se mi velice líbil a jsem ráda, že jsem se ho mohla zúčastnit. 
 Ája, foto Jan Hlaváček

 

Odevšad

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Ne ode všech se nám vrátil souhlas se zveřejněním. Proto tu nenajdete některé osla-
vence, o nichž víte, že oslavili své životní jubileum.

V MĚSÍCI DUBNU, KVĚTNU A ČERVNU OSLAVILI ČI OSLAVÍ:
50.:  Josef Kuchař
60.:  Jiří Štěp
70.:  Bohumila Vomáčková, Jitka Heuchelová
75.:  Ehrentraut Čermáková 
80.:  Anna Matyášová
85.:  Helena Janková
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme! 

STŘÍBRNOU SVATBU:
Iveta a Jan Ježkovi
Zdenka a Václav Matějů
Přejeme Vám hodně zdraví, radosti a spokojenosti. Buďte spolu i s námi dlouhá léta 
šťastni a užívejte krásy života v kruhu svých dětí, přátel a spoluobčanů. 

NARODILA SE:
Michaela Hájková
Přejeme maličké, aby vyrůstala ke spokojenosti a lásce svých rodičů.

LOUČÍME SE SE ZEMŘELOU:
Annou Křížovou
Čest její památce! LZ
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NA ROZLOUČENOU 
 Čtenářům Deštníku přinášíme smutnou informaci. Přišla najednou, bez očekávání, 

jako blesk s nebe. Dne 10. března 2012 zemřel tiše po krátké nemoci Zdeněk Andres. 
     Do nebeských výšin odešel náš dlouholetý přítel a kamarád. Bohužel se nedožil 
svých osmdesátin. V plném nasazení ještě absolvoval 20. ročník Svátků skla v Dešt-
ném. Byl   spoluzakladatelem a neúnavným organizátorem této jedinečné tradice. 
Každoroční srpnový pobyt v Deštném byl jeho živou  vodou, obrovskou motivací, 
jakýmsi vzkříšením, nabitím se novou energií. Stál v čele kolektivu sklářů z Nového 
Boru, kteří širokému publiku předvádějí svoje náročné řemeslné a umělecké doved-
nosti. Právem každoročně sklízejí častý potlesk na otevřené scéně.  Letošní skleněné 
svátky už Zdeněk nebude provázet svým odborným výkladem, spojeným s neodola-
telným úsměvem, naplněným láskou ke  sklu a vděčným posluchačům. Organizátoři 
i chlapci jeho družiny počítají, že 21. ročník Svátků skla se bude konat na jeho počest 
a v jeho duchu. 
 Dovolte mi, abych použil několik vět, které jsem vyslovil na pohřbu Zdeňka Andre-
se, které sem patří.
„… Měl jsem štěstí, setkat se Zdeňkem Andresem ještě několik málo hodin před jeho 
smrtí v nemocnici v České Lípě. Už umíral. Ležel na  posteli mezi životem a věčností. 
Zvedl jsem jeho drobnou ruku, jemně stiskl na pozdrav a pohladil. Po chvíli jsem přejel 
rukou po jeho klidné tváři. Jeho výraz byl vyrovnaný, prošedivělá bradka s uhlazeným 
knírem, nádherná hlava pro sochaře. Najednou mírně pootočil hlavu, pozvedl víčka, 
malinko pootevřel oči s nádechem pousmání. Jsem přesvědčený, že nás vnímal. Ne-
zapomenutelná chvíle. Loučil se s námi klidný, vyrovnaný. Cítil, že ho čeká skleněné 
nebe usmíření…“. 
 Rád tlumočím upřímnou soustrast jeho rodině a početným přátelům Novoborska 
od paní starostky Aleny Křížové, obecního zastupitelstva  Deštného, jehož je Zdeněk 
čestným občanem, jménem  Muzea zimních sportu, turistiky a řemesel v Deštném, 
obyvatel  Kačenčiny pohádkové říše a celého orlického a podorlického kraje, jménem 
všech jeho příznivců, kteří po léta obdivovali stavení a tvarování skla po širým nebem 
v Deštném. Oslovil jich za těch dvacet let tisíce a tisíce.
 „… Milý Zdeňku, zvedám symbolicky kutrolf, tu prastarou láhev, jejíž tajemství vý-
roby jsme někdy společně hledali s Tvými přáteli, mistry sklářského řemesla. Pomysl-
ně nalévám jiskřivé víno do nádherné vítací číše. Připíjím na Tvůj klidný a vyrovnaný 
život ve sklářském nebi. Věřím, že budeš s námi ve chvílích, které se budou dotýkat 
skla a sklářství, a my, budeme ve vzpomínkách s Tebou, s vědomím, že nás provázíš na 
všech našich  sklářských cestách.“
 Čest Tvému celoživotnímu dílu, tvé sklářské lásce, čest Tvé památce. Byl jsi dobrý 
člověk. 

 Doc. PhDr. Václav Šplíchal, CSc., foto Vladimír Homolka
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Citáty, přísloví, úryvky a myšlenky

Je určitě dobré se nad citáty, příslovími a myšlenkami zamyslet. Určitě nevznikly jen 
tak – bezhlavě – určitě vznikly z lidských zkušeností, v tísni nebo nenávisti. Nedávno 
jsem četl citát, který mě velmi zaujal k zamyšlení.

Dnešní svět se jeví jako mocný i slabý, schopný nejlepšího i nejhoršího,
neboť se mu otevírá cesta ke svobodě nebo otroctví, 
k pokroku nebo úpadku, k bratrství nebo nenávisti.
  P. Martin Lanži

Kdo se chce zachovat všem, nezachová se nikomu.
  Jiří z Poděbrad, král český

 Kolik jazyků kdo umí, tolikrát je člověkem.
       T. G. M.

 Každý je sám strůjcem svého štěstí, nebo neštěstí.

 Světská sláva – polní tráva.

Hanba mužům, kterým žena vládne.
  Staré pověsti české.

 Když lidské světlo zhasne, nastane smutek – 
 když smutek přijde – zůstane věčná vzpomínka.

Slunce vychází, zapadá a opět vychází –
člověk přichází, odchází, ale již se nevrací.
  Pohřební ústav Dobruška

 Člověče pomni, že prach jsi a v prach se navrátíš.
       Popeleční středa
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 Láska je mocná čarodějka – k dobrému i špatnému.
 Láska není to, co člověk očekává, že dostane –
 ale to, co je ochoten dát.
      Katharine Hepburn

Povahu pravé lásky lze srovnat s dětstvím.
Pro obojí jsou společné: nerozvážnost, neopatrnost, bezstarostnost, smích a pláč.
  Honoré de Balzac

 Podle vína poznáš révu, podle mámy poznáš dceru.

Čí chleba jíš, tomu píseň zpívej.

 Mluvit stříbro – mlčet zlato.

Nepočítejme léta v životě, ale život v létech.
Když jsem se vracel z nějaké společnosti – nevracel jsem lepší, ale horší.

 Ženit se je dobré – neženit se je lepší.
      Sv. Pavel

Co je platné člověku, kdyby celý svět získal – ale na své duši škodu utrpěl.

 Marné naše namáhání bez Božího požehnání.

S Bohem začni každé dílo – podaří se, až ti milo.

 Jedno z Božích přikázání zní: 
Miluj bližního svého jako sám sebe. (Což je v dnešní době pro lidstvo těžké přikázání)

Když děti jsou v nouzi, utíkají se k matce,
Když děti jsou v nebezpečí, matka utíká k dětem.
  La Salette

Ať život splní všechna přání a naděje,
ať štěstí, které chodí k lidem tak málo, 
se jednou usměje ….  (dopisovatel není uveden na jeho výslovné přání)
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Soutěž o ceny 

MINULE JSME SE PTALI, KDE BYSTE HLEDALI SJEZDOVKU ZÁKOUTÍ.
 Tuto sjezdovku najdete v areálu Skicentra Deštné v Orlických horách – nad hotelem 

Orlice.  Mnozí ji pamatujeme pod názvem Stavostrojácká. 
Jelikož jsme žádnou odpověď na minule položenou otázku nedostali, ceny zůstaly pro 
příště.

NOVÁ SOUTĚŽ

 Víte, která hora je v polské části Orlických hor nejvyšší?
Svůj tip vhoďte do schránky (označené „anketa“) umístěné v chodbě obecního úřa-
du. Tím se zapojíte do soutěže o ceny, která končí 15. 8. 2012. Nezapomeňte uvést své 
jméno a adresu. 
(soutěže se samozřejmě neúčastní členové Redakční rady ani jejich příbuzní)
 Redakční rada

Z osvědčených receptů

SEKANÁ, KTERÁ VÁM PŘI PEČENÍ NEPRASKNE

1 kg mletého masa (½ vepřové, ½ hovězí)
3 vejce, 2 stroužky česneku, 1 cibule 
½ lžičky soli, 1 lžička majoránky
½ lžičky mletého zázvoru
200 ml mléka
2 lžíce vody, 1 masox, 1 lžička drceného kmínu
20 dkg strouhanky, 20 dkg uzené slaniny

V mléce rozpustíme všechno koření, masox rozpustíme ve 2 lžících vody. Po té všechny 
suroviny zpracujeme dohromady a utvoříme 3 šišky. Sekanou dáme do pekáče, ničím 
ji nepotíráme, jen podlijeme trochou vody a upečeme. Jako přílohu můžeme doporučit 
lepenici.

LEPENICE

brambory, kysané zelí, sůl, vepřové sádlo popř. vepřové škvarky

Brambory uvaříme, rozšťoucháme, přidáme trochu syrového kysaného zelí, škvarky. 
Omastíme sádlem, osolíme a zamícháme.
 LZ
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Doporučení

JAK POSTUPOVAT PŘED REALIZACÍ STAVBY 
 Dne 1. 1. 2007 vstoupil v platnost nový zákon č. 183/2006 Sb., o územním pláno-

vání a stavebním řádu (stavební zákon), který nahradil dosavadní stavební zákon 
č. 50/1976 Sb. 
 Stavební zákon upravuje způsob povolování jak drobných staveb, tak stavebních 
úprav a udržovacích prací (laickou veřejností užívaný termín rekonstrukce), nástaveb, 
přístaveb, ale i například odstraňování staveb. 
 Nejjednodušším způsobem povolování staveb je tzv. územní souhlas (ust. § 96 v ná-
vaznosti na ust. § 103 stavebního zákona), kterým se povolují např. stavby do 25 m2 
(kůlny, přístřešky, pergoly, garáže), bazény do 40 m2 , skleníky a zimní zahrady do 40 
m2, oplocení, opěrné zídky do výšky 1 m, stavby pro chovatelství do 16 m2, přípojky 
v délce do 50 m, úpravy terénu do 300 m2, aj.
 Podkladem pro vydání územního souhlasu je žádost „oznámení o záměru v území 
k vydání územního souhlasu“ včetně příloh (umístění záměru do katastrální mapy 
s popisem, výkresy půdorysů a pohledů, souhlasy sousedů se stavbou, závazná stano-
viska dotčených orgánů – oddělení životního prostředí Městského úřadu Dobruška, 
příp. Správy Chráněné krajinné oblasti Orlické hory) a případné jiné doklady po kon-
zultaci se stavebním úřadem ke konkrétní stavbě. 
 V případě, že se rozhodnete pro rekonstrukci – udržovací práce dle ust. § 103 odst. 
1 písm. e) stavebního zákona, které budou spočívat ve výměně oken a dveří při zacho-
vání stávajících rozměrů a členění, výměně krytiny popř. přelaťování, výměně podlah, 
obkladů koupelny či WC včetně zařizovacích předmětů, nové vnitřní elektroinstalace, 
vnitřních rozvodů vody a kanalizace, opravě jímky apod., není nutné povolení staveb-
ního úřadu. 
 Přesto musíte řešit likvidaci odpadního materiálu ze stavby (odvoz na skládku, 
sběrné dvory). V případě výskytu eternitu je nutné, aby nakládání a likvidaci odpadu 
řešila odborná fi rma ve spolupráci s oddělením životního prostředí, které vydá závaz-
né stanovisko. Pokud se udržovací práce týkají nemovitosti nacházející se v Chráněné 
krajinné oblasti Orlické hory, je nutné s Vašim záměrem seznámit Správu CHKO se 
sídlem v Rychnově nad Kněžnou!!!
 V případě, že se rozhodnete pro rekonstrukci – stavební úpravy, kterými budete za-
sahovat do nosných prvků stavby – zdiva, stropů, komínu, krovu apod., je nutné Váš 
záměr projednat se stavebním úřadem z hlediska způsobu povolení, a to buď formou 
stavebního povolení (stavby se zastavěnou plochou větší jak 150 m2 ) či ohlášení (stav-
by se zastavěnou plochou do 150 m2).
 Pokud se rozhodnete nahradit stávající jímku na vyvážení (žumpu) za čistírnu 
odpadních vod či septik s fi ltrem, je nutné se obrátit na oddělení životního prostředí 
Městského úřadu Dobruška, které je v dané věci speciálním stavebním úřadem pro 
povolování vodních staveb. Vybudování nové studny taktéž spadá do kompetence to-
hoto speciálního úřadu. 
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Nástavba (zvýšení hřebene střechy), přístavba (rozšíření půdorysu stavby) nebo ve-
stavba podkroví vyžaduje povolení formou ohlášení (stavby do 150 m2) nebo formou 
stavebního povolení (stavby nad 150 m2) s předcházejícím územním souhlasem či 
územním rozhodnutím. V obou případech stavebník musí kontaktovat projektanta 
(stavební inženýr, technik v oboru pozemní stavby), který s ohledem na územní plán 
obce zpracuje projektovou dokumentaci se všemi náležitostmi dle platné vyhlášky 
a předpisů, přiloží potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů (např. Městský úřad 
Dobruška – oddělení životního prostředí a odbor rozvoje města – památková péče, 
Správa CHKO Orlické hory, Hasičský záchranný sbor KHK, aj.), vyjádření správců sítí 
(ČEZ Distribuce, a.s., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., správce vodovodu a kanali-
zace, osvětlení aj.) a jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy. Stavebník 
následně tyto doklady předá stavebnímu úřadu ke schválení.

ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB

Pokud se rozhodnete odstranit stavbu z důvodu stavby nové či špatného technické-
ho stavu je nutné tuto skutečnost oznámit stavebnímu úřadu na předepsané žádosti. 
Přílohou žádosti bude dokumentace dle platné vyhlášky zpracovaná osobou alespoň 
stavebního vzdělání a závazné stanovisko oddělení životního prostředí popřípadě sta-
novisko Správy CHKO, aj. 

STAVBY BEZ POVOLENÍ

U staveb, terénních úprav prováděných či již provedených bez rozhodnutí nebo jiného 
opatření stavební úřad zahájí řízení o jejich odstranění. Tímto jednáním se stavebník 
dopouští přestupku/správního deliktu, za který bude sankciován. Stavebník může 
požádat o dodatečné povolení stavby, jestliže splní náležitosti dle stavebního zákona 
a v opačném případě mu bude nařízeno stavbu odstranit. 

Veškeré žádosti naleznete na webových stránkách města Dobrušky či na samotném 
stavebním úřadu, kde Vám pracovníci ochotně žádosti poskytnou.

 Bohuslava Tupcová, DiS. a Dana Jedlinská, DiS., referenti stavebního úřadu



39

Rady pro seniory

JAK SE DOMA CHOVAT BEZPEČNĚ 
• Nikdy neotvírejte automaticky dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. Do bytu vpusťte pou-

ze ty, které dobře znáte, nebo se vám důvěryhodně prokáží a sdělí vám, proč přichá-
zí. I na první pohled sympatický člověk nemusí mít vždy dobré úmysly. Pokud vás 
někdo oslovuje jménem, ještě to neznamená, že vás zná. Mohl si to přečíst např. na 
štítku na dveřích. Cizí lidi nikdy nevpouštějte do bytu!

• Na dveřích je vhodné uvádět jmenovku v množném čísle (Novákovi) nebo v muž-
ském rodě, zvláště v případě, že v bytě žije sama žena.

• Buďte opatrní a nevěřte každému, kdo vás za dveřmi požádá o pomoc, např. o mož-
nost si zatelefonovat, o pomoc při nevolnosti či předání zásilky pro vašeho souseda. 
Situaci můžete řešit, aniž byste otevírali dveře. Pomoc zprostředkujete např. přivo-
láním souseda nebo sanitky apod.

• Mějte důležitá telefonní čísla poblíž vašeho telefonu nebo na dobře viditelném místě.
• Zamykejte hlavní vchodové dveře. Pokud bydlíte v přízemním bytě nebo rodinném 

domku, nezapomínejte zavírat okna, a to i v případě, že jdete jen nakoupit.
• Byt zavírejte a zamykejte, i když jdete třeba jen k sousedce, do sklepa nebo s odpadky.
• Udržujete dobré a přátelské vztahy se svými sousedy. Požádejte je o jejich telefonní 

číslo, protože v případě potřeby může být jejich pomoc nejrychlejší.
• Čekáte-li příchod cizího člověka, např. osobu reagující na váš inzerát, požádejte ně-

koho z blízkých nebo přátel, aby byl s vámi doma.
• Zdržujete-li se většinou doma a jen občas jdete někam na návštěvu, zavolejte to 

svým blízkým, aby vás nehledali.
• Nebuďte důvěřiví ani k různým podomním prodejcům, kteří nabízejí zdánlivě levné 

zboží.
• Strach o sebe má každý z nás, ale zdá-li se vám váš strach o sebe nějak nepřiměřený, 

promluvte si o něm s někým blízkým. Vyhýbejte se čtení zpráv z černé kroniky, sle-
dování drastických a nepříjemných scén v televizi nebo rozhovorům na téma „komu 
se co stalo“.

JAK ZVÝŠIT SVÉ BEZPEČÍ A OCHRÁNIT SVŮJ MAJETEK

• Pořiďte si dveřní panoramatické kukátko a pojistný řetízek. Panoramatické kukát-
ko vám  umožní vidět široký prostor za vašimi dveřmi a díky pojistnému řetízku 
můžete vyřídit některé záležitosti v relativním bezpečí.

• Pokud je to možné, pořiďte si elektronické spínací zařízení, které samo v určitou 
dobu rozsvítí a zhasne světlo či televizi. Ve zlodějích tak vyvoláte pocit, že jste doma, 
i když tomu tak nebude.

• Peníze můžete ukládat do banky či spořitelny. Nemějte doma více peněz v hotovos-
ti nebo velmi cenné věci, pokud nevlastníte dobře ukrytý nebo zabudovaný trezor. 
Peníze si raději uložte na účet a cennosti do bezpečnostní schránky v bance nebo 
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v jiném peněžním ústavu. Své cennosti si raději vyfotografujte, protože vám tyto 
fotografi e usnadní identifi kaci předmětů při jejich případném odcizení. 

• Noste u sebe jen nezbytnou peněžní hotovost. Pokud potřebujete uložit nebo vybrat 
více peněž, vezměte s sebou raději někoho blízkého. Buďte ostražití jak v peněžních 
ústavech (banka, spořitelna, pošta), tak u peněžních bankomatů.

• Nikdy se před nikým nechlubte svým majetkem, ani tím, kolik máte peněz.
• Nepůjčujte peníze cizím lidem a nedávejte ani žádné zálohy podomním prodejcům.

BEZPEČÍ NA ULICI

• Doklady, peníze, klíče a cennosti nikdy nenechávejte bez dohledu. Noste je v pří-
ruční uzavřené tašce nebo kabelce. Neodkládejte je s oděvem v šatně, u lékaře, v re-
stauraci, na úřadech atd.

• Věnujte velkou pozornost své tašce či kabelce, zvláště v hromadných dopravních 
prostředcích, nákupních centrech a všude tam, kde je větší počet lidí.

• Peněženku ani doklady nenechávejte navrchu nákupní tašky nebo kabelky.
• Nechoďte blízko okraje vozovky s taškou přes rameno směrem do silnice, protože 

by vám ji mohl někdo vytrhnout a odcizit.
• Vyhýbejte se neosvětleným místům a odlehlým uličkám s minimálním výskytem 

dalších lidí.
• Nepřijímejte nabízený doprovod nebo odvoz od lidí, které neznáte.
• Máte-li dojem, že vás někdo sleduje, přejděte na druhou stranu, zpomalte nebo 

zrychlete a přesvědčete se, zda je neznámý stále za vámi. Je-li to pravda, vyhledejte 
místo, kde je více lidí nebo nejbližší obchod či obydlí.

• V tašce můžete nosit pro své bezpečí nějaký spray (deodorant, lak na vlasy nebo 
slzný plyn), který můžete v případě ohrožení také použít.

• Nechoďte v těsné blízkosti vchodů do domů a rohů, kde může čekat někdo nezná-
mý.

• Při vstupu do domu buďte pozorní a nevpouštějte dovnitř nikoho neznámého. Ani 
do výtahu nevstupujte s neznámou osobou a raději si počkejte na prázdný výtah.

• Snažte se vyhnout čekání na liduprázdných zastávkách, zejména po setmění.
• V prázdném autobuse si sedněte poblíž řidiče, cestujete-li metrem nebo tramvají, 

nastupujte do vagónu nejblíže k řidiči. Ve vlaku hledejte místo v blízkosti dalších 
cestujících, a pokud je to možné, sedněte si blízko dveří. V případě nouze jste nejblí-
že únikové cestě. Žena by si neměla sedat do kupé, kde je společnost mužů, kteří se 
patrně znají.

• Pokud se domníváte, že vás někdo sleduje, nevystupujte sami na liduprázdné zastáv-
ce. Raději pokračujte v jízdě a vyhledejte pomoc od řidiče či dalších cestujících.

• Nesnažte se na ulici komukoli pomoci tím, že se ho zastanete před útočníkem. Ra-
ději zavolejte přímo na linku tísňového volání 158.

 Policie České republiky
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PRO Consulting informuje…

CO JE DOBRÉ VĚDĚT OHLEDNĚ  KONTROL A REVIZÍ KOMÍNŮ A SPALINOVÝCH CEST

 Tak jako v loňském roce i letos bychom vás rádi informovali o každoroční povinnos-
ti, která se od 1. 1. 2011 dotýká spalinových cest. Proto uvádíme podstatné informa-
ce vztahující se k této problematice a ve spolupráci s obcí nabídneme zorganizování 
služby pro občany, která bude zahrnovat jak čištění a kontrolu spalinových cest, tak 
i poradenství v tomto oboru. Někteří již tuto službu v loňském roce využili, a proto 
jsme se rozhodli nabídnout ji letos opět. O letních termínech této akce budete ze strany 
obecního úřadu včas informováni.

Mnoho lidí často nemá ty správné a úplné informace o revizi a kontrole komínu. Na ná-
sledujících řádcích se můžete dovědět to, co jste možná dosud nevěděli, nebo se v tom 
trochu nevyznali. 
 Začneme otázkou: „V prvé řadě nevím, jaký je rozdíl mezi  revizí a kontrolou. Kdo 
je oprávněn vydat zprávu o takové kontrole či revizi, abych nenaletěl prvnímu, kdo 
u mě zazvoní? A jak často vůbec takovou kontrolu potřebuji?.......“

Tedy od Adama, neboli od začátku: Podstatné kolem této problematiky upravuje Na-
řízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, 
kouřovodů a spotřebičů paliv, které je platné od 1. 1. 2011.

V prvé řadě REVIZE. Tu je nutné absolvovat v těchto případech:
• před uvedením spalinové cesty do provozu, nebo po každé stavební úpravě komína
• při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
• před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
• při komínovém požáru
• při vzniku trhlin ve spalinové cestě a při vzniku podezření na výskyt trhlin 

ve spalinové cestě

Tuto revizi vám provede pouze osoba, která je tzv.  osobou odborně způsobilou, což 
znamená, že je jednak držitelem živnostenského oprávnění v oboru Kominictví a sou-
časně je:  revizním technikem NEBO specialistou bezpečnosti práce – revizním tech-
nikem komínových systému  NEBO revizním technikem spalinových cest.

A jak je to s KONTROLOU? Tu je nutné provádět většinou  1× ročně v závislosti na 
tom, čím topíte. (Přehled lhůt viz. tabulka). Provádět ji musí osoba odborně způsobilá, 
v tomto případě postačí, je-li držitelem živnostenského  oprávnění v oboru Kominictví 
a nevyžaduje se osvědčení revizního technika.
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LHŮTY KONTROL A ČIŠTĚNÍ SPALINOVÉ CESTY, 
VYBÍRÁNÍ PEVNÝCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH ČÁSTÍ A KONDENZÁTU 

A ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE PALIV ZA OBDOBÍ JEDNOHO ROKU

Výkon 
připojeného 
spotřebiče 
paliv

Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče

Pevné
Kapalné Plynné

Celoroční 
provoz

Sezónní 
provoz

Do 50 kW 
včetně

Čištění spalinové cesty 3× 2× 3× 1×

Kontrola spalinové cesty 1× 1× 1×

Výběr pevných(tuhých) znečiš-
ťujících částí a kondenzátů

1× 1× 1×

Nad 50 kW

Kontrola a čištění spalinové 
cesty

2× 1× 1×

Výběr pevných(tuhých) znečiš-
ťujících částí a kondenzátů

2× 1× 1×

Čištění spotřebiče paliv 2×
Nejméně podle návodu 
výrobce

Doplňující poznámky k tabulce:
1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu 

nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná pali-

va se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva.
3. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časo-

vých odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uply-
nout doba kratší 4 měsíců.

4. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná pali-
va v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě 
potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.

5. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího 
v živnostenské provozovně k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jeden-
krát za dva měsíce.

6. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejmé-
ně jedenkrát za rok.
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A co ČIŠTĚNÍ spalinové cesty svépomocí? Dle nového nařízení vlády je možné pro-
vádět svépomocí pouze čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče 
na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50kW včetně. Právnická nebo fyzická oso-
ba o tom musí učinit zápis do požární knihy nebo jiné provozní dokumentace, kterou 
předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly. Ale pokud k vám již komi-
ník, a to skutečný kominík, váží cestu, je lepší ponechat to odborníkům.
 Fyzické osoby (občané)  nemají povinnost zprávu o kontrole nikde předávat. I nadále 
platí, že hasiči nemají právo vstupovat do objektů a preventivně kontrolovat komíny či 
dokumentaci k jejich stavu, ale můžou uložit pokutu za nedodržení lhůt kontrol a čiš-
tění komínů – spalinových cest až po požáru, bylo-li zjištěno, že požár byl zapříčiněn 
nedodržením výše uvedených povinností. Stejně tak pojišťovna (je-li objekt pojištěn) 
může v obdobném případě odmítnout poskytnout pojistné plnění.
 Další novinkou v nařízení vlády je povinnost odborně způsobilé osoby, která při 
kontrole, čištění nebo revizi spalinové cesty zjistí nedostatky, které bezprostředně 
ohrožují požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob a které nelze odstranit 
na místě, neprodleně oznámit tuto skutečnost písemnou cestou příslušnému stavební-
mu úřadu – v případě nedostatků způsobených nedodržením technických požadavků 
na stavbu a v případě nedostatků týkajících se nedodržení požadavků na požární bez-
pečnost orgánu státního požárního dozoru.
 V novém nařízení vlády, na rozdíl od původní vyhlášky, nejsou uvedeny povinnosti 
jednotlivých subjektů (občanů, právnických a fyzických osob) ve vztahu ke spalino-
vým cestám a spotřebičům. Je zde pouze obecné ustanovení:  „Každý si musí počínat 
tak, aby při provozu komína a kouřovodu (tedy „spalinové cesty“) a spotřebiče paliv 
nedocházelo ke vzniku požáru.“
 Ač se zdá, že povinností ve vztahu k vlastnictví nemovitostí je až příliš, není nové 
Nařízení vlády č. 91/2010 týkající se pravidelných kontrol a čištění spalinových cest 
a spotřebičů paliv žádnou zbytečností. Naopak statistiky uvádějí,  že nejčastější příči-
nou požárů v domácnostech je nedbalost, následují technické závady, úmyslná zapá-
lení a závady komínů a topidel. Nejlepším ošetřením tohoto rizika je proto prevence, 
tedy předejití možnosti vzniku požáru.
 Pokud již taková událost nastane, každý si umí dobře spočítat, že pojišťovna při po-
suzování, zda vyplácet pojistné plnění a v jaké výši,  po nás kontrolní, případně revizní, 
zprávy bude vyžadovat.
 Je  proto lepší kontrolní zpráva v kapse, než střecha v plamenech.
Napadá mě  ještě  jedno české přísloví: „Pozdě bycha honit“. Jaká přísloví napadají 
vás?

Ing. Ivana Červinková, smluvní partner
PRO Consulting s. r. o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové,  
tel.: +420 495 534 455, fax: +420 495 522 007, 
e-mail: proconsulting@proconsulting.cz, web: www.proconsulting.cz
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Hasiči

VÝJEZDY 
 Dne 8. 4. 2012 provedla jednotka vytažení osobního automobilu z příkopu pomocí 

vyprošťovacího navijáku, které částečně zasahovalo do vozovky a tvořilo překážku. 
Událost se obešla bez zranění. 

 Dne 28. 4. 2012 v 12.12 h byla jednotka povolána k požáru staré chalupy do Olešnice 
v O. h. Objekt byl  kompletně zasažen požárem. Na místě události se pak hasiči podíleli 
na hašení dvěma proudy C a na dopravě vody. Předběžná škoda na objektu vyčíslena 
na cca 150 tisíc korun a uchráněné hodnoty na cca 2 miliony korun. Příčina vzniku 
požáru je nedbalost při spalování hořlavých látek. 

 29. 4. 2012 ve 14.01 h dopravní nehoda 1 os. vozidla na silnici mezi Masarykovou 
chatou a Bedřichovkou u Orlického Záhoří. Řidič auta dostal v zatáčce smyk a po 
několika nárazech skončil mimo vozovku. 1 osoba zraněna. Hasiči poskytli zraněné 
osobě předlékařskou pomoc a zajistili vozidlo proti požáru. Na místě spolupracovali 
s PČR a ZZS. 

 K větrem poškozené střeše na rekreační chalupě vyjeli hasiči 29. 4. 2012 v 17.01 h. 
Na místo byla povolána pí. starostka obce Deštné v O. h. která situaci vyřešila s maji-
telem nemovitosti.  JSDH

HASIČI MAJÍ NOVÁ VRATA

 Jak jste si mnozí již jistě všimli, došlo u naší hasičské zbrojnice k výměně garážových 
vrat.
 K obnově došlo zejména z důvodu tepelné izolace, ale také pro urychlení výjezdů 
zásahových vozidel. Jsou totiž elektricky poháněné a ovládané dálkovými ovladači. 
Dále se pak dají napojit na SMS svolávač, který používáme při ohlášení poplachu. To 
znamená, že když nám operační důstojník z HZS Rychnov vyhlásí poplach, vrata se 
nám sama otevřou. Po výjezdu vozidla se zavřou dálkovým ovladačem.
 Výměna vrat byla realizována z dotace. Tento projekt je spolufi nancován Evropskou 
unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci osy IV LEADER 
Programu rozvoje venkova ČR prostřednictvím Sdružení Splav, o. s.
Název projektu:  Program rozvoje venkova ČR. Výměna vrat hasičské zbrojnice Dešt-
né v O. h. Registrační číslo: 11/014/41200/002/001830 
 Samozřejmě dotace nikdy není stoprocentní, a tak zbytek doplatilo SDH.

Tady by se možná hodilo vysvětlení, proč SDH. Hasiči jako takoví jsou dvě rozdílné 
organizace. Sbor dobrovolných hasičů je samostatná organizace, má své IČO, své sta-
novy a fi nancuje si své aktivity ze svého, např. ze sběru železného šrotu, z brigád apod. 
Naproti tomu výjezdovou jednotku sboru dobrovolných hasičů zřizuje a také plně fi -
nancuje obec.



45

Tímto bych chtěl poděkovat paní starostce, která nám s celým projektem velice po-
mohla a dovolím si říci, že bez ní by asi celá akce nedospěla ke zdárnému konci.
 Petr Hájek, velitel JSDH

PODĚKOVÁNÍ

 Tímto bychom rádi poděkovali fi rmě RKR s. r. o. z Deštného v Orlických horách za 
výrobu držáků na naviják k zásahovému vozidlu TATRA.  JSDH

NOVÍ ČLENOVÉ VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY

 Už jsme se v minulosti zmiňovali, že bychom do svých řad potřebovali nové členy, 
a to jak mezi dětmi, tak do naší výjezdové jednotky. Bohužel se to moc zatím nedaři-
lo, dokonce jsme se díky malému počtu dětí museli vzdát účasti na pravidelné dětské 
soutěži v požárním sportu. Stalo se tak po dlouhých letech a skutečně nás to moc mrzí. 
Děti byly naše vizitka a chlouba. Jen málo sborů v okolí se může pochlubit takovou 
historií práce s dětmi a mládeží jako právě ten náš. Doufáme, že je to pouze dočasné 
a že se nám podaří opět navázat na dlouholetou úspěšnou tradici.
 Co se zatím nedaří s dětmi, podařilo se ve výjezdové jednotce. S radostí jsme mohli 
zapojit do naší nelehké práce dva nové členy výjezdové jednotky. Jedním z nich je Petr 
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Verner ml., který již prochází výcvikem a školeními. Jelikož již dovršil osmnácti let, 
může s námi také jezdit na zásahy. Zatím bude spíše přihlížet, protože ještě neprošel 
všemi potřebnými výcviky. Druhým je Lukáš Feichtinger, který se také už zapojil do 
různých výcviků. Ten ale ještě musí vydržet nějaký ten měsíc, než dovrší věku plnole-
tosti. Potom s námi začne také vyjíždět. 
 Za oba jsme moc rádi a přejeme jim hodně síly a vytrvalosti při této práci. Máme 
s nimi totiž dobré zkušenosti už z jejich dřívějšího dlouholetého působení, když náš 
sbor reprezentovali na dětských soutěžích. I proto nepochybujeme, že vydrží a budou 
dobrým přínosem našemu sboru, a že budou tím nejlepším příkladem pro mladé, kteří 
chtějí také pomoci druhým v nouzi a dokázat si i něco sami sobě. Stejně jako my, kteří 
již tuto práci vykonáváme. 
 Zbývá jen připomenout všem rodičům a zájemcům, aby se nebáli a nedali na pověsti 
o dobrovolných hasičích. V případě vašeho zájmu si k nám samozřejmě můžete přijít 
popovídat a při nejlepším vás rádi přijmeme do naší party.  JSDH

VÝCVIK

 Již na jaře náš sbor oslovilo anglicko-české gymnáziu Amazon,  jestli bychom pro jejich 
studenty nemohli předvést něco z naší práce a techniku, kterou k ní používáme. Také v loň-
ském roce nás oslovila škola v přírodě ubytovaná na chatě Horalka ve Sněžném, kde jsme 
pro ně předváděli práci s různými proudnicemi a hašení pomocí pěny. Dětem se to podle 
ohlasu velmi líbilo. Jelikož se nyní jednalo o starší studenty ve věku okolo 18. let, usoudili 
jsme, že jim předvedeme něco trochu složitějšího. Rozhodli jsme se ukázat simulaci do-
pravní nehody osobního automobilu, kdy byla ve vozidle zaklíněna zraněná osoba.  
Domluvili jsme termín konání na 6. června na parkovišti hotelu Alfa Resort, kde byli stu-
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denti ubytovaní. Vše bylo nasimulované jako reálná nehoda i s „ostrým“ příjezdem hasičů 
na místo události. Na místo jsme vyrazili s naším technickým automobilem VW  Transpor-
ter a s CAS Tatra 815. Bylo předem domluvené, vzhledem k našemu vybavení, že provede-
me vyproštění zraněného řidiče pravými zadními dveřmi. Po vyproštění byla poskytnuta 
postiženému první pomoc, a tím byla akce ukončena. Jako další možnost řešení této situ-
ace bylo předvedeno vyproštění zadním oknem. Protože mohla být pro někoho naše práce 
trochu nepřehledná, bylo dobře, že to přihlížející měli i s podrobným komentářem Petra 
Hájka, velitele výjezdové jednotky. Nakonec si všichni mohli zblízka prohlédnout naší tech-
niku. Zájemci si vyzkoušeli například použití dýchacího přístroje a mohli porovnat zásah 
s vysokotlakým proudem narozdíl od zásahu s lafetovou proudnicí. 
Na závěr bychom chtěli podotknout, že při této činnosti a naší práci vůbec, je velmi dů-
ležitá souhra celého zasahujícího týmu. Každý musí vědět, co  a jak dělat, protože by se 
při reálném zásahu mohlo zachraňování náhle změnit v něco úplně jiného, mnohem hor-
šího. Myslíme si, že naše ukázka proběhla v rámci našich možností na velmi dobré úrovni. 
Nemůžeme si ani trochu stěžovat na nevybavenost. Co se týká prostředků pro poskytnutí 
první pomoci, jsme vybaveni celkem dobře, ale přece jen při závažnějších dopravních ne-
hodách, kdy by mělo dojít k vyprošťování osob, toho v dnešní době moc nedokážeme. Roz-
bíječ skla a VRVNka (variabilní ruční vyprošťovací nástroj) by nemuseli být moc platnými. 
Vše ale nejde najednou, a proto snad přijde doba, kdy sami budeme vlastnit nějaké podobné 
vyprošťovací zařízení, s nímž pracují profesionální hasiči. Také jsme do výjezdové jednotky 
přivítali dva nové, mladé členy, kteří se se vším teprve seznamují a s ničím podobným se 
ještě nesetkali. I na úkor toho jsme ale předvedli velmi solidní práci. Abychom byli schop-
ni naši práci odvádět stále kvalitněji, je potřeba cvičit a zkoušet, a i proto rádi využíváme 
každé situace. Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Kaufmanovi ml. za zapůjčení 
osobního automobilu na ukázku a panu Petru Vernerovi za jeho dopravu na místo ukázky. 
A samozřejmě také členům výjezdové jednotky za hojnou účast a kvalitně odvedenou práci.  
 JSDH

Ze zdravotnictví

MUDR. MARIE HAVLOVÁ – ZUBNÍ LÉKAŘ PRO DOSPĚLÉ A DĚTI

ordinuje na adrese:  U stadionu 1166, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
ve dnech:   Pondělí   7.30 – 16.30 h
   Úterý   7.30 – 13.00 h 
   Středa   7.30 – 13.30 h 
   Čtvrtek  7.30 – 16.30 h
   Pátek   7.30 – 13.00 h 
kontaktovat ji můžete:  na tel. 739 046 899, 494 539 225
   na e-mailu: marie.havlova@wo.cz

Další informace (např. termín dovolené) se dozvíte na www.havlovark.cz. LZ
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datum jméno lékaře                      adresa ordinace                              telefon

01.07. MUDr. Veselská Renata poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. O. 494 371 781

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

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

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

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

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

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

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

22.07. MUDr. Sudová Simona poliklinika, Mírové nám.88, Týniště n. Orlicí 494 371 031

28.07. MUDr. Valešová Pavla poliklinika, Pulická 99, Dobruška 494 667 123

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

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

05.08. MUDr. Šťastná Ludislava poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. Orlicí 494 595 292

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

12.08. MUDr. Tomanová Libuše poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. Orlicí 494 542 102

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

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

25.08. MUDr. Vavřičková Hana poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. Orlicí 494 371 782

26.08. MUDr. Podolská Jana poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště n. Orlicí 494 371 783

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

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

08.09. MUDr. Andělová Jana J. Pitry 448, Opočno 494 667 123

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZUBNÍ POHOTOVOST – ROZPIS SLUŽEB

ordinační hodiny  : sobota, neděle, svátek 8.00 – 12.00 h
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Z přírody

PRANOSTIKY

• Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.
• Netřeba v červnu o déšť prositi. Přijde, jak se začne kositi.
• Pláče-li Medard i ječmen zapláče.
• Jaký je Petr a Pavel, takový bude i Havel. Vybrala LZ

DĚTI OTEVŘELY ZEMSKOU BRÁNU

 Která řeka napájí údolní nádrž Pastviny? Ukažte na mapě, kde se nachází Sedlo-
ňovský vrch.  Jaký největší hlodavec žije v CHKO Orlické hory?.... To jsou jen někte-
ré otázky, se kterými se musely děti z prvního stupně základních škol náchodského, 
rychnovského a ústeckého regionu potýkat na 5. ročníku sportovně – vědomostní akce 
„Otevírání Zemské brány“. Soutěžní dopoledne bylo uspořádáno dne 24. 4. 2012 na 
Orlické chatě situované na dohled od přírodní rezervace Zemská brána. Hlavními or-
ganizátory a sponzory byly Lesy České republiky, s. p. a Správa Chráněné krajinné 
oblasti Orlické hory. 
 Své síly i vědomosti na deseti stanovištích si změřilo celkem 120 dětí z 15 – ti základ-
ních škol od České Skalice až po Žamberk. Pětičlenná družstva školáků sbírala body 
v disciplínách jako např.  zatloukání hřebíků, hod na cíl, střelba ze vzduchovky, lanová 
dráha, skládání papírové vlaštovky, poznávání hlasů lesních zvířat, určování rostlin 
a dřevin. Prokazovala zeměpisné znalosti o Orlických horách či vědomosti z ochrany 
přírody. 
 S největším počtem bodů v tzv. bodovací soutěži zvítězilo družstvo ZŠ Rychnov 
n. Kn., Javornická – Šplhouni (Novák, Káčerík, Hovadová, Strnadová, Zemánek). 
Druhou příčku obsadilo družstvo ZŠ Solnice – Solničtí orli (Bělka, Dymák, Čerman, 
Vašátko, Kos) a na stupně vítězů ještě dosáhlo družstvo ZŠ Česká Skalice – Skaličtí 
medvědi (Prudil, Filip, Vydláková, Harant, Šrůtková). Všechna vítězná družstva byla 
odměněna diplomy, perníkovými medailemi, které na akci upekla ZŠ Rokytnice v Orl. 
horách, a spoustou pěkných věcných cen, které věnovaly Lesy ČR, s. p., Správa CHKO 
OH a fi rma SET SERVIS, Helvíkovice. První družstvo bylo navíc oceněno keramic-
kým pohárem z chráněných dílen „Na kopečku“ v Bartošovicích v Orl. horách.
 Kromě bodů soutěžní týmy na každém stanovišti sbíraly do měšečků korálky. Vý-
měnou za ně pak dostávaly otázky do křížovky. Po správném vyluštění tajenky obdr-
žely slovní popis prvního úseku cesty za pokladem. Po dalších dvou úsecích , vyznače-
ných lesem pomocí obrázků rostlin a zvířat, se hledači dostali až na místo samé, kde po 
chvíli objevili poklad – truhlu plnou bonbónů, čokoládových mincí, perníčků, samole-
pek, tetování či pravých polodrahokamů. Poklad zaslouženě nakonec získalo družstvo 
ZŠ Skuhrov na Bělou – Skuhrovští jestřábi (Drtík, Šrom, Špingrová, Šlitr, Vašková).
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Vítězné družstvo ZŠ Rychnov n. Kn. Javornická 

 Ale ani ostatní soutěžící však nepřišli zkrátka. Každý zúčastněný obdržel pamětní 
list, drobné propagační předměty a výborné preclíky, které pro děti napeklo a věnova-
lo Pekařství Kalousová Rokytnice v Orl. horách.

Plnění soutěžních disciplín – střelba ze vzduchovky a poznávačka rostlin
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Čas před zahájením a po skončení soutěžního klání si děti mohly ukrátit sledováním 
sokolníků s dravci, vyzkoušením si práce s hrnčířským kruhem, malováním křídami, 
společenskými hrami v dětském koutku nebo si opekli na ohni šťavnatý špekáček.
 Správa chráněné krajinné oblasti Orlické hory

Ze sportu

V AREÁLU JÍZDÁRNY ADAM SE BUDOU KONAT:
 28. – 29. července: Orlické westernové dny
 5. srpna: Drezůrní závody

NAŠIM SKIBOBISTŮM TO VE SVĚTĚ JEZDÍ

 V sezoně 2011 – 2012 reprezentovali naši republiku tito závodníci: Krejčí David, 
Čiháček Pavel, Pásler Michal a Podraská Karolína. Všichni startovali v kategorii do-
spělých. Navázali na minulá léta, kdy byli závodníci TJ Sokol Deštné též na výsluní ski-
bobového sportu. Můžu jmenovat Francovou (Dohnálkovou),  Klinského, Ehla, Pohla, 
Ježka, Bartošovou, Jírovou, Prouzu, Hafnera, Kodytka. Ti všichni bývali reprezentan-
ty České republiky. Co jméno, to pojem ve skibobovém sportu z Deštného v Orlických 
horách. Když se řekne v Rakousku, Švýcarsku, Německu nebo Polsku skiboby, hned 
se objeví jméno nejúspěšnější vesnice – Deštné v Orlických horách.

Pořadí světového poháru 2011–2012

 Kategorie žen: 
 1. Zaff Lisa  (Aut)
 2. Housová Alena (Cze)
 3. Hartl Claudia (Aut)
 4. Hofmanová Klára (Cze)
 5. Lienhard Iris (Aut)
 6. Podraská Karolína (Cze) Tj Sokol Deštné
  Klasifi kováno bylo 18 žen ze 6 zemí světa.

 Kategorie mužů:
 1. Hauer Gerhard (Aut)
 2. Ablinger Christian (Aut)
 3. Moser Markus (Aut)
 4. Achleitner Markus (Aut)
 5. Krejčí David (Cze) TJ Sokol Deštné
 6. Tchümperlin Urs (Sui)
 7. Čiháček Pavel (Cze) TJ Sokol Deštné 
 17. Pásler Michal (Cze) TJ Sokol Deštné 
  Klasifi kováno bylo 23 mužů z 5 zemí světa.
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My všichni trenéři děláme sport jako zábavu, nikoli pro byznys. Máme dobré meziná-
rodní výsledky a jsme hodnoceni jako nejúspěšnější vesnice na světě, pokud se jedná 
o dosažené mezinárodní úspěchy a počet mistrů světa!

Na závěr bych chtěl popřát našim závodníkům hodně zdraví a mnoho dalších 
úspěchů ve svém milovaném sportu a osobním životě. J.K.

Fotbal

FOTBALOVÁ SEZONA 2011 / 2012  TJ SOKOL DEŠTNÉ   
 Jarní část mistrovské fotbalové sezony 2011/2012  I. B tř. sk. B  náš fotbalový tým 

TJ Sokol Deštné  odehrál velice dobře, i když s menšími problémy než první pod-
zimní část. Dvě první mistrovská utkání odehrál náš tým „venku“. Jarní část začala 
14. kolem 24. března 2012 v Malšovicích, kde utkání skončilo remizou 1:1. Venku se ješ-
tě hrálo 15. kolo 1. dubna 2012 v Borohrádku. Výsledkem byl opět nerozhodný stav 1:1. 
 První mistrovské utkání se na domácím hřišti hrálo 7. dubna 2012 proti hostujícímu 
týmu Hlušice. První poločas se odehrál na sněhu a doprovázely ho sněhové přehánky. 
Asi 30 minut před začátkem utkání se přihnala sněhová vánice a hřiště bylo pokryto 
2-3 cm mokrého sněhu. Proto muselo být před začátkem utkání po celém hřišti koš-
tětem „ometeno“ značení – „čáry“ nebylo vidět… Toto utkání za nepříznivého počasí 
skončilo výhrou domácího „deštenského“ týmu 4:2. 
 Zatím posledním utkáním na domácím hřišti bylo 24. kolo. Hrálo se 9. června  2012 
proti hostujícímu týmu SK Babí a náš tým „vydřené“ utkání nakonec vyhrál 3:2.
 Tým stále trápí nedostatečná hráčská základna, která je sice částečně doplněna, ale 
fotbalisty provází občasná zranění, nemoc a další různé okolnosti…   
 Přesto se náš fotbalový tým snaží hrát dobrý fotbal, i když se občas nedaří „kon-
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covky“ a skórování do sítě soupeřů. V několika utkáních se muselo dotahovat, když 
soupeř vedl i o dva góly. Náš tým musel nasadit mnoho fyzických sil, aby utkání dotáhl 
a nakonec vyhrál…  
 Domácí tým se snaží dodržet úkol, který si vytyčil na začátku soutěže, a umístit 
se nejhůře do 5. místa tabulky, což se jim zatím daří. Po 24. kole fi guruje na skvělém 
4. místě mistrovské tabulky I. B tř. sk. B. a věřím, že to tak zůstane. Do konce soutěže 
zbývají dvě poslední kola.
 Poslední kolo se hraje doma v sobotu 16. června 2012 od 14. hodin a hostujícím tý-
mem bude Sokol Černíkovice. 
 Tímto bych chtěl za „fanoušky“ poděkovat našemu týmu a hráčům za skvělé výkony 
v mistrovské fotbalové soutěži sezony 2011/2012   I. B tř. sk. B a chtěl bych jim popřát 
do nové soutěžní sezony 2012/2013 hodně fotbalových úspěchů, aby se jim hrálo dob-
ře, aby je neprovázela zranění, měli hodně fyzických sil, přesnou střeleckou „mušku“ 
a k tomu i to potřebné fotbalové „štěstíčko“…
 Poděkování si zaslouží celý realizační fotbalový tým v čele s trenérem Pavlem Krup-
kou. Mimořádné poděkování patří pánům Danielu Fidlerovi a Petru Cejnarovi za 
celoroční starost o hráčské zázemí a fotbalové hřiště.  Dík patří také panu Michalo-
vi Veselému – Herna Sport-bar – za poskytnutí občerstvení rozhodčím při domácích 
utkáních a všeobecně za zajištění občerstvení fanouškům a hostům. Zvláštní poděko-
vání také patří místnímu divadelnímu spolku Kačenka za poskytnutí části zvukové 
techniky k ozvučení domácích fotbalových utkání.
 Z vlastních postřehů při utkáních našeho deštenského fotbalového týmu napsal. 
 JaK 

Stojící řada z leva: Karel Novák – masér, Krupka Pavel – trenér, Hofman Jan, Cejnar 
Petr, Kánský Jan, Vých Luboš, Kaplan Kamil, Hašek Aleš, Fidler Daniel, Hájek Marcel. 
Dolní řada zleva: Netík René, Drapák Petr, Zatloukal Lukáš, Rudolf Jakub, Novák Pa-
vel, Prouza Petr, Málek Dominik
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Konečná tabulka Mistrovské fotbalové soutěže I. B tř. sk. B

(PO 26. KOLE)

1. Vysoká n. L.  26 24 1 1 103:19 73 

2. Nové Město  26 19 3 4 102:21 60 

3. Lokomotiva HK  26 16 6 4 62:31 54 

4. Deštné v O.h.  26 13 5 8 78:51 44 

5. Černíkovice  26 12 4 10 61:55 40 

6. Borohrádek  26 10 5 11 60:66 35 

7. Malšovice  26 8 9 9 45:47 33 

8. České Meziříčí  26 8 9 9 38:51 33 

9. Častolovice  26 9 6 11 45:63 33 

10. Opočno  26 7 7 12 38:43 28 

11. Provodov  26 8 3 15 37:62 27 

12. Hlušice  26 7 2 17 33:84 23 

13. Babí  26 6 4 16 46:87 22 

14. Probluz  26 1 4 21 27:95 7 

Cyklobusy Orlických hor 2012

OBDOBÍ PROVOZU: 26. 5. – 30. 9. 2012 O SOBOTÁCH, NEDĚLÍCH, SVÁTCÍCH

AKTUÁLNÍ JÍZDNÍ ŘÁD: www.euro-glacensis.cz
Euroregion Glacensis nabízí aktualizovaný jízdní řád 
společně s turistickou mapou. Materiál bude k dispozici 
v informačních centrech v Královéhradeckém i Pardu-
bickém kraji a přímo v cyklobusech, stejně tak v běžných 
linkových autobusech.

NOVINKA – linka ze Šerlichu přes Orlické Záhoří do 
centra Bystřických hor – Spalona, cyklobus jedoucí ze 
Smiřic, HK, Třebechovic, Opočna a Dobrušky přímo na 

Spalonu bez přestupu či překládky kol. Ostatní cestující mohou přistoupit v 9:35 h 
v Deštném v O.h. a dojet až na Šerlich.
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VÁŽENÍ TURISTÉ, PŘÍZNIVCI ORLICKÝCH HOR A CYKLOTURISTIKY

Cyklobusy do Orlických hor, oblasti Bukové hory a Králického Sněžníku v letošním 
roce slaví své desáté výročí vzniku. Připravili jsme pro Vás 11 autobusových linek 
z tradičních a oblíbených nástupních míst. Vhledem k neustále se rozvíjející spoluprá-
ci s našimi polskými partnery můžete v letošním roce nově využít linku směřující do 
polských Bystřických hor s výstupním místem v samém centru hor Spalona. Můžete 
tak zavítat do nových mnohdy ještě neprozkoumaných lokalit za hranicí a vyzkoušet 
místní specialitu – pstruha na grilu.  
 V letošní propagační mapě jsou aktualizovány stávající vyznačené cyklotrasy. Vě-
nujte však patřičnou pozornost bezpečnosti a respektujte, prosím, i další účastníky 
turistiky, zejména pěší chodce. Při výběru trasy nezapomínejte na své zdraví a sou-
časnou kondici. Pro jistotu si uložte kontakty na Horskou službu ČR, ale i na polskou 
partnerskou záchrannou organizaci GOPR, kteří vám v případě nouze poskytnou prv-
ní pomoc. V mapě představujeme také nové turistické cíle, jako je například Zámek 
Kostelec n. Orl., kde je zpřístupněna nová expozice s názvem „Život v biedermeieru“, 
Maarův mlýn v Písečné – restaurovaný čtyřposchoďový vodní mlýn s instalovanou 
Francisovou turbínou z roku 1926 aj.
Celá oblast Orlických hor se nachází v cenné přírodní lokalitě, kterou bychom si měli 
všichni chránit. Prosíme všechny příznivce cykloturistiky i pěší turistiky, aby dodržo-
vali vyznačené trasy a nezatěžovali naši krajinu zbytečným, přírodou nezvladatelným 
odpadem. 

Pro letošní cykloturistickou sezónu Vám všem přejeme spoustu nevšedních zážitků ze 
sedla kola.
 
Sekretariát Euroregionu Glacensis, organizátor projektu „Cyklobusy Orlických hor“ 

CYKLISTICKÉ ZÁVODY

Vážení občané!
 Cyklistický profesionální tým Whirlpool Author ve spolupráci s HSK Hradec Králo-
vé uspořádá dne 18. srpna 2012 cyklistické silniční závody nesoucí název Grand Prix 
Královéhradeckého kraje, které se konají pod záštitou hejtmana p. Lubomíra France.
 Ten první, který je určen amatérským hobby cyklistům, odstartuje v 10 h z Třebe-
chovic pod Orebem a bude pokračovat přes Opočno, Dobrušku, Sedloňov, do Oleš-
nice v Orlických horách, Deštného v Orlických horách, Zdobnice a z Rychnova nad 
Kněžnou se přes Křivinu vrátí do Třebechovic pod Orebem. Na této trati urazí cyklisté 
přes hřeben Orlických hor celkem 110 km.
 Druhý závod vyrazí úderem 13. hodiny z Hradce Králové. Bude kopírovat trasu 
prvního závodu. Tento podnik však bude určen výhradně cyklistickým profesionálům 
a je zařazen do kalendáře světového poháru UCI Europe tour 2. Kategorie UCI. I tento 
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závod bude mít cíl v Třebechovicích pod Orebem. Nicméně než bude znám celkový 
vítěz, absolvují závodníci ještě pět okruhů vedoucích z Třebechovic pod Orebem do 
Librantic, Libníkovic a Jeníkovic. Z toho tedy vyplývá, že v uvedeném termínu a čase 
nebude možný žádný nebo omezený pohyb vašich vozidel, případně vozidel návštěvní-
ků, po uvedené trase závodu. Pokud na výše uvedené trase parkujete se svými vozidly, 
je nutné je přeparkovat tak, aby byla mimo uvedenou trasu, a tím byla zajištěna bez-
pečnost cyklistů.
 Věřím, že pochopíte tento náš požadavek a provedete taková opatření, aby se vaše 
vozidlo na trase závodu nevyskytovalo. Pomůžete nám tak zajistit bezpečnost této vý-
znamné mezinárodní akce, což bychom bez vaší pomoci nedokázali.

Za organizační výbor: 
Vladimír Vávra
mobil: 736 480 284
e-mail: vavra.vl@tiscali.cz

Deštník – zpravodaj obce Deštné v O. h.

Registrován Ministerstvem kultury ČR pod reg. č. MK ČR 11921
Vychází 4× ročně, náklad jednoho vydání je 300 kusů.

Uzávěrka tohoto vydání byla 15. května, uzávěrka dalšího čísla je 15. srpna 2012.
Otištěné příspěvky mohou být stanoviskem autora a nemusí vyjadřovat postoje 

vydavatele!

Redakční rada: ing. Jiří Beran (JB), Lucie Havrdová (LuH), Jaroslav Karban (JaK), 
Alena Křížová (AK), Hana Pavlíčková, Lenka Zábranská (LZ).
Adresa: Obecní úřad, 517 91 Deštné v Orlických horách č. 61

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

cena: 15, – Kč



Provozovatel vodovodů a kanalizací - 
Deštné v Orlických horách nabízí:

- realizace vodovodních a kanalizačních přípojek
- realizace septiků, žump, lapolů  a ČOV
- realizace úpraven podzemní vody na vodu pitnou, včt. 
 úpravy tvrdosti
- realizace podzemních vrtů včetně vystrojení k zásobování 
 pitnou vodou
- odběr a laboratorní rozbor odpadní a pitné vody
- zkoušky vodotěsnosti nádrží a potrubí
- zpracování provozních řádů vodovodu, kanalizace a ČOV
- likvidace odpadních vod ze septiků a žump feka vozem

Sídlo: Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod

Provozovna:
 Podhradní 70, 552 03 Česká Skalice
 Tel. +420 491 433 057, mobil: +420 725 818 415
 Email: ivkgroup@seznam.cz, www.ivkgroup.cz 

- Montáž a údržbu ve ejného osv tlení
- Kabelové rozvody
- Slaboproudé a po íta ové rozvody
- Výchozí a periodické revize el. za ízení
- Projekty elektroinstalací

Naše firma provádí a zajiš uje:
- Montáže elektroinstalací
  - rodinných dom
  - pr myslových staveb
  - administrativních budov
  - ve zdravotnictví

 Zajišťování revizí
 Máte provedeny revize vyhrazených technických zařízení 

 dle aktuální legislativy?

Hlídáte si zákonem stanovené lhůty?

PrPP ovádí vám je osoba, která k tomu má oprávnění?rr

 VíVV te jaké jsou vaše zákonem stanovené povinnosti?íí

 TyTT to starosti převezmeme yy
 a zajistíme vše co je třeba v oblasti:
� revizí, kontrol a čištění komínů
� revizí plynových zařízení a tlakových nádob
� revizí elektro zařízení, spotřebičů a hromosvodů

 � revizí hasicích přístrojů a hydrantů
 � revizí a kontrol sportovních zařízení a dětských hřišť
 � požární ochrany a BOZP

 Právní služby
 Zastupování u Rozhodčího soudu
 Řešení pohledávek po splatnosti

Pojišťovací makléř - pojištění

 Sjednání všech druhů pojištění firem a občanů
 Likvidace škod z pojištění
 Právní zastupování klienta při řešení sporů s pojišťovnami

Hradec Králové  500 02, Škroupova 957
Tel.:  495 534 455

www.proconsulting.cz

Smluvní partner obce Deštné v Orlických horáchrlických 

Martin Plačko  Podlahářství
Tel. 777 214 624 

martinplacko@volny.cz 
www.podlahy-placko.cz




