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ZACHRAŇME VARHANNÍ POZITIV V DEŠTNÉM
Varhanní pozitiv z roku 1878, umístěný v kostele sv. Marie Magdaleny v Deštném
v Orlických horách, je bohužel zanedbaný a mimo provoz.
Jedná se o jediný nástroj varhanáře Franze Fingera, jenž se dochoval téměř
v původním stavu. Právě proto i pro své kvalitní zpracování je památkově
chráněn. Nástroj původně stával v kapli Panny Marie v Dříši, později byl
převezen do Deštného.

ADOPCÍ PÍŠŤALY MŮŽETE PŘISPĚT I VY
Bližší informace na www.provarhany.cz
nebo na obecním úřadě v Deštném – kontaktní osoba Alena Křížová,
tel. 724 192 075.

ÚČETNICTVÍ
VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE
ZPRACOVÁNÍ PŘIZNÁNÍ
(k dani z příjmu fyzických osob,
k DPH včetně kontrolního hlášení,
k dani silniční)

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMU
Renata Wothová, tel. 608 137 404
Deštné v Orlických horách čp. 444
rw@destnenet.cz

K AÈ E N È I N O
LOUÈENÍ
S LÉTEM

DE ŠTNÉ V ORLICK ÝCH
2 . 9. 2 0 17

HORÁCH

Vážení spoluobčané,
léto je v plném proudu a vy se můžete začíst do dalšího čísla
Deštníku. Rok se přehoupl do své druhé poloviny a my za sebou máme již některé akce, které byly v letošním slavnostním
roce naplánovány.
Skřítkové a víly 13. května přivítali jaro a počasí bylo opravdu aprílové. I tak se našli dobrovolníci, kteří v rámci této akce
pomohli zasadit stromy v areálu muzea a dětského hřiště, pro
děti byly připraveny tvořivé dílničky a pár „odvážlivců“ přineslo své soutěžní pokrmy.
První červnový víkend projela naší obcí veřejná cyklotour Na kole dětem v čele s Josefem Zimovčákem. Protože jsme byli cílovým místem jedné z etap darovali nám organizátoři zvon vyrobený Janem Šedou, brzy bude k vidění u vchodu do obecního úřadu
a budete si moci na něj i zazvonit.
Poslední červnovou sobotu se uskutečnil Spolkový den. Počasí nám přálo a kdo přišel
tak si myslím, že si to užil. K zakoupení také byly nejen upomínkové předměty (tužky, reflexní pásky, magnety, plechové závěsy, sklářská medovina), ale také trička se
znakem obce. Všechny tyto věci jsou nyní k zakoupení na obecním úřadě. V průběhu
prázdnin se také nudit nebudeme. Jak jsme již avizovali, jsou připraveny další akce.
Sledujte tedy plakáty, webové a facebookové stránky obce.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podílejí na přípravě akcí, pomáhají je organizovat, ale také vám návštěvníkům, že jste si našli čas a přišli. Myšlenka společného setkávání tak snad bude naplněna.
Přeji pěkné léto plné sluníčka, klidu, pohody a pokud „vyrážíte“ na dovolenou, tak
šťastný návrat zpět do naší hezké obce.

			

Na závěr Čtyři dohody:
• Nehřešme slovem.
• Neberme si nic osobně.
• Nevytvářejme si domněnky.
• Dělejme vše, jak nejlépe dovedeme.

Alena Křížová, starostka
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Foto na titulní straně: Cyklotour Na kole dětem. Dojezd 3. etapy z Vrchlabí do Deštného
v Orlických horách (101 km), 3. 6. 2017. V čele
na vysokém kole autor projektu Josef Zimovčák.
Z deníku tour :
3. etapa: Zdravíme z Orlických hor! Dnes za
sebou mají borci i početné borkyně nádhernou
etapu, kterou začali v lehce zvlněném terénu
a zakončili výšlapem do Deštného v Orlických
horách.
Před 4. etapou: Dnes se z hor svezeme do jejich podhůří. Z Deštného vyrazíme směrem do
Dobrušky, známé po celé republice především
díky osobnosti F. V. Heka, neboli filmové postavě
F. L. Věka. 
Zdroj: www.nakoledetem.cz

Více o cyklotour na straně 29
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Ze zasedání zastupitelstva
 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva obce Deštné v Orlických horách z 27. 2. 2017

— Usnesení č. 1/32/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách určuje
ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Berana a Mgr. Romana Nováka, zapisovatelku Lenku
Zábranskou.
— Usnesení č. 2/32/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
program zasedání.
— Usnesení č. 3/32/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
rozpočet obce na rok 2017 jako schodkový ve výši příjmů 18.811.925 Kč, ve výši výdajů
23.913.113 Kč, splátky úvěrů ve výši 417.232 Kč, financování ve výši 5.518.420 Kč.
Závaznými ukazateli rozpočtu roku 2017 stanovuje paragrafy. Závaznými ukazateli
rozpočtu stanovuje § 3119 dle rozpočtové skladby, položka 5331, jako závazný ukazatel příspěvku pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Deštné
v Orlických horách, IČ 75015919, ve finanční výši 2.600.000 Kč a § 3315 dle rozpočtové skladby, položka 5222 jako závazný ukazatel příspěvku na provoz Muzea zimních
sportů, turistiky a řemesel ve finanční výši 500.000 Kč.
— Usnesení č. 4/32/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
rozpočtový (střednědobý) výhled obce na období 2018 – 2020.
— Usnesení č. 5/32/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
záměr pronájmu-pachtu pozemku parc. č. 597/3 (trvalý travní porost) o výměře 3492
m2 a části pozemku parc. č. 661/1 (trvalý travní porost) o výměře 18687 m2 oba v k. ú.
Deštné v Orlických horách.
— Usnesení č. 6/32/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje záměr pronájmu-pachtu pozemku parc. č. 2208/2 (orná půda) o výměře 2011 m2
v k. ú. Deštné v Orlických horách.
— Usnesení č. 7/32/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách odročuje
projednání tohoto bodu na příští zasedání a pověřuje starostku a kontrolní výbor prověřením stávajících nájemních smluv na nebytové prostory v čp. 132.
— Usnesení č. 8/32/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
uzavření dohody s obcí Sedloňov, IČ 00275352, o vytvoření společného školského obvodu spádové mateřské a základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Deštné v Orlických horách, IČ 75015919.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostku podpisem dohody.
— Usnesení č. 9/32/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje vyřazení majetku Základní školy a Mateřské školy Deštné v Orlických horách, IČ
75015919, v celkové výši 115.133 Kč dle přiloženého seznamu s tím, že ředitelka Základní školy a Mateřské školy Deštné v Orlických horách Mgr. Hana Brychtová zajistí
od účetní firmy a předloží zřizovateli vyřazení majetku v členění dle jednotlivých účtů,
a to nejpozději do 31. 3. 2017.
— Usnesení č. 10/32/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách bylo
seznámeno s kontrolou a rozsahem oprav v budově Základní školy a Mateřské školy
3

Deštné v Orlických horách, IČ 75015919, předložené Arpádem Lörinczem (usnesení
č. 14/28/2016 ze dne 19. 12. 2016).
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Deštné v Orlických horách Mgr. Hana
Brychtová předloží na zasedání dne 26. 6. 2017 přehled hotových prací a výhled dokončení zbývajících prací.
— Usnesení č. 11/32/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu, sjezd z MK 10c nacházející se na pozemku parc. č.
1985/2 přes pozemek parc. č. 660/1 na pozemek parc. č. 660/9 všechny v k. ú. Deštné v Orlických horách dle předložené projektové dokumentace pro stavbu: „Rodinný
dům na p. p. č. 660/9 – Deštné v Orlických horách“, stavebník XXXX, za podmínek:
– povrch sjezdu bude proveden ve zpevněné úpravě tak, aby nedocházelo k stékání
vody na pozemní komunikaci MK 10c.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostku podpisem smlouvy.
— Usnesení č. 12/32/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
předložený záměr opravy objektu čp. 182 na pozemku st. 3 v k. ú. Jedlová v Orlických
horách.
— Usnesení č. 13/32/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách bylo seznámeno se zápisem z poptávkového řízení na provádění výkonu technického dozoru
při práci na staveništi u akce: „Zvýšení akceschopnosti a připravenosti k řešení rizik
a katastrof JPO II Deštné v Orlických horách – přístavba garáže“ a schvaluje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky firmu V-STAV RK s.r.o., IČ 25967924, se sídlem
Palackého 108, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostku podpisem příkazní
smlouvy.
— Usnesení č. 14/32/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
uzavření příkazní smlouvy o provedení a zajištění přípravy a průběhu veřejné zakázky
na výběr zhotovitele na akci: „Zvýšení akceschopnosti a připravenosti k řešení rizik
a katastrof JPO II Deštné v Orlických horách – přístavba garáže“ s Ing. Václavem Javůrkem, IČ 87600129, se sídlem Na Babišti 525, 530 09 Pardubice dle předložené cenové nabídky v částce 25.000 Kč + DPH.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostku podpisem příkazní
smlouvy.
— Usnesení č. 15/32/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách bylo seznámeno se situací kolem převodu hasičského vozidla Tatra CAS 20 do majetku obce
a informacemi ohledně havarijního pojištění tohoto vozidla.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje zajištění havarijního pojištění
vozidla Tatra CAS 20 od 1. 3. 2017 s tím, že na zasedání dne 27. 3. 2017 bude projednána
konečná nabídka havarijního pojištění prostřednictvím firmy PRO Consulting, s. r. o.
— Usnesení č. 16/32/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách zamítlo žádost značkaře KČT XXXX o umístění turistických směrovek na sloup veřejného
osvětlení.
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— Usnesení č. 17/32/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách nesouhlasí s náhradou škody za poškození vozidla Škoda Octavia XXXX.
Pro případné řešení vzniklé škody zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách požaduje doložení podkladů, že škoda vznikla skutečně tak, jak je popisována.
 Usnesení z 33. zasedání Zastupitelstva obce Deštné v Orlických horách z 27. 3. 2017

— Usnesení č. 1/33/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách určuje ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Berana a Martina Struhaře, zapisovatelku Lenku Zábranskou.
— Usnesení č. 2/33/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
program zasedání.
— Usnesení č. 3/33/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
úpravu rozpočtu ke dni 27. 3. 2017.
— Usnesení č. 4/33/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
pronájem-pacht pozemku parc.č. 597/3 (trvalý travní porost) o výměře 3492 m2 a část
pozemku parc.č. 661/1 (trvalý travní porost) o výměře 18687 m2, oba v k. ú. Deštné
v Orlických horách Adamu Kotyzovi, IČ 751540013, se sídlem Deštné v Orlických horách 424, 517 91, za roční nájemné 1.000 Kč/ha (min. 100 Kč/rok). Nájemní smlouva
bude uzavřena od 27. 3. 2017 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s tím, že
výpověď bude doručena do 30. 9. daného roku.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostku podpisem nájemní
– pachtovní smlouvy.
— Usnesení č. 5/33/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
pronájem-pacht pozemku parc. č. 2208/2 (orná půda) o výměře 2011 m2 v k. ú. Deštné v Orlických horách Olze Zahradníkové, IČ 69170886, se sídlem Sedloňov – Ošerov
136, 517 91, za roční nájemné 1.000 Kč/ha (min. 100 Kč/rok). Nájemní smlouva bude
uzavřena na dobu určitou od 27. 3. 2017 do 31. 3. 2022.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostku podpisem nájemní
– pachtovní smlouvy.
— Usnesení č. 6/33/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
záměr pronájmu-pachtu pozemků:
p. p. č.
2334/11
2438
2428
2092
2121
2448

k. ú.
Deštné v O. h.
Deštné v O. h.
Deštné v O. h.
Deštné v O. h.
Deštné v O. h.
Deštné v O. h.

m2
662
2409
2026
1146
386
2718
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Druh pozemku
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha

— Usnesení č. 7/33/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách bylo seznámeno se závěry schůzky ze dne 7. 3. 2017 s firmou TEAMLINE s. r. o., kdy bylo dohodnuto ukončení nájemních smluv na nebytové prostory čp. 132 k 31. 3. 2017.
Předání nebytových prostor proběhne, na základě dohody, dne 31. 3. 2017 v 9.00 hod
za přítomnosti starostky a místostarosty.
— Usnesení č. 8/33/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
pronájem nebytových prostor v čp. 132 v Deštném v Orlických horách, firmě Sport
Profi, spol. s r. o., IČ 47469897, se sídlem Deštné v Orlických horách, 517 91. Nájemní
poměr vzniká dnem 1. 4. 2017 a je uzavírán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6
měsíců za těchto podmínek:
• roční nájemné ve výši 65.000 Kč + DPH bude hrazeno pololetně a to vždy do 10.
dne 1. měsíce příslušného pololetí ve výši 32.500 Kč +DPH
• připojení na elektrickou energii, vodné a stočné bude hrazeno nájemcem
• nájemce umožní stávající provozovně kadeřnictví (umístěné v budově čp. 132)
odběr elektrické energie a odpočet bude prováděn na základě podružného měření umístěného v provozovně
• nájemce si samostatnou pojistnou smlouvou pojistí vnitřní vybavení a pojistí se
pro případ odpovědnosti za škodu vůči pronajímateli k osobám, kterým bude
poskytovat své služby
• nájemce je povinen v pronajatých nebytových prostorách plnit veškeré zákonné
povinnosti ve vztahu k příslušným druhům revizí, včetně úseku PO a BOZP
• nájemce si zajistí svoz nebezpečných i ostatních odpadů na vlastní náklady
• v případě, že dojde k ukončení nájemního vztahu nájemcem, nebude nájemce
požadovat úhradu nákladů započtených vůči nájemnému přesahující sjednanou nájemní dobu.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostku podpisem nájemní
smlouvy.
— Usnesení č. 9/33/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
uzavření darovací smlouvy a darovací smlouvu na převod vybudovaného díla „Přeložka hlavního řadu vodovodu a prodloužení kanalizace v obci Deštné v Orlických horách
v k. ú. Deštné v Orlických horách“ od XXXX.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostku podpisem darovací
smlouvy.
— Usnesení č. 10/33/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
prodloužení termínu pro podávání nabídek na prodej stavebních pozemků za Národním domem do 2. 5. 2017 do 12 h.
— Usnesení č. 11/33/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
záměr prodeje vozidla Multicar M25 za těchto podmínek:
• prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce
• nabídky budou doručeny nejpozději do 20. 6. 2017 do 12 hodin na podatelnu
Obecního úřadu v Deštném v Orlických horách v zalepené obálce označené
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„Neotvírat“, „Multicar M25“
• v nabídce bude uvedena konečná cena, jméno a adresa žadatele, telefon, email
• prohlídka vozidla se uskuteční ve dnech: 15. 5. 2017 a 5. 6. 2017 od 16 do 18
hodin před obecním úřadem
• kontaktní osoby Alena Křížová, starostka, tel. 724 192 075, Ing. Jiří Beran, místostarosta, tel. 776 121 692
— Usnesení č. 12/33/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje Základní škole a Mateřské škole Deštné v Orlických horách, IČ 75015919, použití
prostředků z rezervního fondu na pořízení tělocvičných prvků a vybavení na zahrádku
MŠ v max. výši 40.000 Kč.
— Usnesení č. 13/33/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách bylo seznámeno s Vyúčtováním provozu VaK Deštné v Orlických horách za rok 2016 předložených firmou VODA CZ SERVICE s. r. o., IČ 27545547.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje úhradu provozní ztráty v celkové výši 204.094,74 Kč a to takto: provozní ztráta ve výši 100.000 Kč bude uhrazena
neprodleně, provozní ztráta ve výši 104.094,74 Kč bude uhrazena dle možností rozpočtu obce, nejpozději do 30. 6. 2017.
— Usnesení č. 14/33/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách bylo seznámeno s doplněním příkazní smlouvy o provedení a zajištění přípravy a průběhu
veřejné zakázky na výběr zhotovitele na akci: „Zvýšení akceschopnosti a připravenosti
k řešení rizik a katastrof JPO II Deštné v Orlických horách – přístavba garáže“ s Ing.
Václavem Javůrkem, IČ 87600129, se sídlem Na Labišti 525, 530 09 Pardubice a to
v bodech 1.4., 2.11. a 2.12.
— Usnesení č. 15/33/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
předložený Rámec zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou jako zakázku malého rozsahu „Zvýšení akceschopnosti a připravenosti k řešení
rizik a katastrof JPO II Deštné v Orlických horách – přístavba garáže“.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách upravuje body:
• ekonomická kvalifikace dle §78 ZVZ – částka 5 mil. Kč se mění na 7 mil. Kč
• technická kvalifikace dle § 79 odst. 2a) ZVZ – min. pět referenčních zakázek se
mění na min. tři referenční zakázky
• vypouští body Jistota za řádně dokončené dílo a Jistota za řádné plnění z titulu
záruky
• pojištění odpovědnosti za škodu – částka 3 mil. Kč se zvyšuje na 10 mil. Kč
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostku a místostarostu zajištěním zadávacího řízení na výše uvedenou zakázku ve spolupráci s Ing. Javůrkem.
— Usnesení č. 16/33/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Členové komise:
1. Alena Křížová, 2. Ing. Jiří Beran, 3. Petr Hájek, 4. Ing. Miroslav Valtera, 5. Ivo Hagara. Náhradník: 1. Ing. Petr Prouza, 2. Arpád Lörincz, 3. Jaromír Meier, 4. Ing. Pavel
Šolc.
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— Usnesení č. 17/33/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
seznam firem, které budou obeslány v rámci veřejné zakázky na stavební práce zadávanou jako zakázku malého rozsahu „Zvýšení akceschopnosti a připravenosti k řešení
rizik a katastrof JPO II Deštné v Orlických horách – přístavba garáže“.
• Kerson spol. s r.o., IČ 45536040, se sídlem čp. 80, 517 93 Dobré
• AP stavby, s r. o., IČ 25282077, se sídlem Nádražní 41, 517 73 Opočno
• ALKSTAV s. r. o., IČ 25965981, se sídlem Kpt. Jaroše 470, 549 01 Nové Město
nad Metují
• STAVOS Dobruška, s. r. o., IČ 49284169, se sídlem Opočenská 436, 518 01
Dobruška
• Stavitelství RENOMA, spol. s r. o., IČ 42192749, se sídlem, Antonína Pavlíka
213, 549 32 Velké Poříčí
• Broumovské stavební sdružení s. r. o., IČ 46504303, se sídlem U Horní brány
29, 550 01 Broumov
— Usnesení č. 18/33/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách bylo seznámeno a schvaluje cenovou nabídku firmy EGRANT s. r. o., IČ 03165400, se sídlem
Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové na řízení po dobu udržitelnosti projektu 5
let na projekt „Svoz bioodpadu pro obec Deštné v Orlických horách“ obsahující:
• poskytnutí potřebné součinnosti poskytovateli dotace nebo jiným pověřeným
osobám při kontrolách či auditech, zejména poskytnutí na vyžádání veškerých
podkladů projektu
• vyplňování a zasílání monitorovacích zpráv na Státní fond životního prostředí
• Částka 5× 1.800 Kč bez DPH; celková cena s DPH 10.890 Kč bude fakturována
po odevzdání poslední monitorovací zprávy obci k ukončení projektu.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostku uzavřením smlouvy.
— Usnesení č. 19/33/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 13 v čp. 433 Deštné v Orlických horách XXXX
na dobu neurčitou.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostku podpisem Dodatku
č. 1 nájemní smlouvy.
— Usnesení č. 20/33/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 2 v čp. 433 Deštné v Orlických horách XXXX na
dobu neurčitou.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostku podpisem Dodatku
č. 1 nájemní smlouvy.
— Usnesení č. 21/33/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách bylo
seznámeno s nabídkami na havarijní pojištění TATRY CAS 20 předloženými firmou
PRO Consulting s. r. o. a schvaluje uzavření havarijního pojištění na TATRU CAS 20
s Českou pojišťovnou a. s.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostku zajištěním uzavření
pojistné smlouvy od 1. 4. 2017.
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— Usnesení č. 22/33/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
uzavření Smlouvy o péči o nalezené, zatoulané a opuštěné psy ve výši 5.000 Kč s Janou
Lenfeldovou, IČ 72789590, se sídlem 516 03 Lukavice.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostku podpisem smlouvy.
— Usnesení č. 23/33/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje
starostku a místostarostu zajištěním cenových nabídek na energetické audity budov
ve vlastnictví obce.
Usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva obce Deštné v Orlických horách z 17. 5. 2017
— Usnesení č. 1/34/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách určuje ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Berana a Ing. Petra Prouzu, zapisovatelku Lenku Zábranskou.
— Usnesení č. 2/34/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
program zasedání.
— Usnesení č. 3/34/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
úpravu rozpočtu ke dni 17. 5. 2017.
— Usnesení č. 4/34/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
záměr prodeje závodní kanceláře u Alby, inventární číslo 87, nacházející se na pozemku parc. č. 21/10 v k. ú. Jedlová v Orlických horách.
— Usnesení č. 5/34/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
prodej pozemku parc. č. 660/10 v k. ú. Deštné v Orlických horách o výměře 875 m²
XXXX za cenu 529.375 Kč+DPH (605 Kč/m²) s tím, že daný pozemek je připojen na
sítě VaK. Připojení k síti ČEZ, vynětí ze ZPF, náklady spojené s vkladem do katastru
nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí řeší a hradí kupující. Prodej bude realizován nejpozději do 31. 10. 2017. Pokud nebude do 31. 12. 2019 kupujícím vybudovaná
a zkolaudovaná stavba k trvalému bydlení na výše uvedeném pozemku, bude tento
převeden Obci Deštné v Orlických horách za kupní cenu, což bude upraveno v kupní
smlouvě následovně: Smluvní strany si dále sjednávají výhradu zpětné koupě dle ust.
§ 2135 až 2138 zák. č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění. Toto právo
(výhrada zpětné koupě) se sjednává jako právo věcné. Prodávající uplatní toto právo
písemnou výzvou ve lhůtě k 31. 12. 2019. Tato lhůta bude zapsána do katastru nemovitostí. Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k vrácení pozemku pouze v případě,
pokud nebude k 31. 12. 2019 na pozemku vybudovaná a zkolaudovaná stavba k trvalému bydlení. Účastníci se dohodli, že v případě, pokud nedojde k vybudování a zkolaudování stavby k trvalému bydlení z důvodu vyšší moci nebo z důvodů sice ležících na
straně kupujícího, avšak pochopitelných, kterými kupující prodávajícímu nedokončení či nezkolaudování stavby řádně zdůvodní, uzavřou účastníci dodatek, kterým prodlouží termín výhrady zpětné koupě ve prospěch prodávajícího.
Při případném prodeji třetí osobě si Obec Deštné v Orlických horách vyhrazuje
předkupní právo na daný pozemek za kupní cenu.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy.
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— Usnesení č. 6/34/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
prodej pozemku parc. č. 660/8 v k. ú. Deštné v Orlických horách o výměře 941 m²
XXXX za cenu 663.405 Kč+DPH (705 Kč/m²) s tím, že daný pozemek je připojen na
sítě VaK. Připojení k síti ČEZ, vynětí ze ZPF, náklady spojené s vkladem do katastru
nemovitostí a daň z nabytí nemovitých věcí řeší a hradí kupující. Prodej bude realizován nejpozději do 31. 10. 2017. Pokud nebude do 31. 12. 2019 kupujícím vybudovaná
a zkolaudovaná stavba k trvalému bydlení na výše uvedeném pozemku, bude tento
převeden Obci Deštné v Orlických horách za kupní cenu, což bude upraveno kupní
smlouvě následovně: Smluvní strany si dále sjednávají výhradu zpětné koupě dle ust.
§ 2135 až 2138 zák. č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění. Toto právo
(výhrada zpětné koupě) se sjednává jako právo věcné. Prodávající uplatní toto právo
písemnou výzvou ve lhůtě k 31. 12. 2019. Tato lhůta bude zapsána do katastru nemovitostí. Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k vrácení pozemku pouze v případě,
pokud nebude k 31.12.2019 na pozemku vybudovaná a zkolaudovaná stavba k trvalému bydlení. Účastníci se dohodli, že v případě, pokud nedojde k vybudování a zkolaudování stavby k trvalému bydlení z důvodu vyšší moci nebo z důvodů sice ležících na
straně kupujícího, avšak pochopitelných, kterými kupující prodávajícímu nedokončení či nezkolaudování stavby řádně zdůvodní, uzavřou účastníci dodatek, kterým prodlouží termín výhrady zpětné koupě ve prospěch prodávajícího.
Při případném prodeji třetí osobě si Obec Deštné v Orlických horách vyhrazuje
předkupní právo na daný pozemek za kupní cenu.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostku podpisem kupní
smlouvy.
— Usnesení č. 7/34/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
pronájem – pacht pozemků:
p. p. č.
2334/11
2438
2428
2092
2121
2448

k. ú.
Deštné v O.h.
Deštné v O.h.
Deštné v O.h.
Deštné v O.h.
Deštné v O.h.
Deštné v O.h.

m2
662
2409
2026
1146
386
2718

Druh pozemku
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha
Ostatní plocha

Horská chata spol. s.r.o., IČ 25273311, se sídlem Deštné v Orlických horách 178, 517
91 za roční nájemné 1.000 Kč/ha (min. 100 Kč/rok). Nájemní smlouva bude uzavřena
na dobu určitou od 17. 5. 2017 do 31. 5. 2022.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostku podpisem nájemní
– pachtovní smlouvy.
— Usnesení č. 8/34/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
záměr pronájmu pozemku parc. č. 661/48 v k. ú. Deštné v Orlických horách.
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— Usnesení č. 9/34/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 14. 12. 2015 na pozemek parc. č.
660/11 v k. ú. Deštné v Orlických horách XXXX, kde dochází k úpravě termínu v čl.
VI. Smlouvy. Původní termín 30. 6. 2018 se prodlužuje na 30. 6. 2019.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostku podpisem dodatku
č. 1 kupní smlouvy.
— Usnesení č. 10/34/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
uzavření dohody s obcí Olešnice v Orlických horách, IČ 00275174, o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola
a Mateřská škola Deštné v Orlických horách, IČ 75015919.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostku podpisem dohody.
— Usnesení č. 11/34/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
uzavření dohody s obcí Orlické Záhoří, IČ 00275204, o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská
škola Deštné v Orlických horách, IČ 75015919.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostku podpisem dohody.
— Usnesení č. 12/34/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
projektovou dokumentaci na akci: „RD Bláhová, k. ú. Deštné v Orlických horách pp. č.
1208/4“, investor XXXX s tím, že v platnosti zůstává Smlouva o právu provést stavbu
na zřízení sjezdu na pozemek parc. č. 1208/4 v k. ú. Deštné v Orlických horách včetně
podmínek schválená zastupitelstvem obce dne 14. 4. 2014 usnesením č. 17/46/2017
a vydaný souhlas s protlakem pod místní komunikací na pozemku parc. č. 2061/1 v k.
ú. Deštné v Orlických horách.
— Usnesení č. 13/34/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
uzavření darovací smlouvy a darovací smlouvu na převod vybudovaného díla „Přeložka hlavního řadu vodovodu a prodloužení kanalizace a komunikace v Deštném
v Orlických horách – objekt SO 101 – KOMUNIKACE“ na pozemcích parc. č. 660/12,
1985/2 a 2012/3 všechny v k. ú. Deštné v Orlických horách XXXX.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy.
— Usnesení č. 14/34/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
projektovou dokumentaci na akci: „Stavba rodinného domu Deštné v Orlických horách“, na pozemku parc. č. 645/2 v k. ú. Deštné v Orlických horách, investor XXXX.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách souhlasí se zřízením sjezdu z účelové
komunikace ÚK 7 na pozemku parc. č. 2012/2 na pozemek parc. č. 620/22, oba v k. ú.
Deštné v Orlických horách za podmínek:
• sjezd bude vybudován v max. šířce 5,5 m,
• zřízením sjezdu a jeho užíváním nesmí být narušeny odtokové poměry povrchové vody, nesmí docházet ke stékání vody na účelovou komunikaci. Sjezd musí
být udržován v pořádku a naprosté čistotě,
• při stavbě nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,
• před zahájením zemních prací musí být vytyčena všechna podzemní vedení.
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— Usnesení č. 15/34/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
projektovou dokumentaci na akci: „Stavba poloroubeného rekreačního domu – Deštné v Orlických horách“, na pozemku parc. č. 620/21 v k. ú. Deštné v Orlických horách,
investor XXXX.
— Usnesení č. 16/34/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách souhlasí
se zřízením sjezdu z účelové komunikace ÚK 7 na pozemku parc. č. 660/12 na pozemek parc. č. 660/11, oba v k. ú. Deštné v Orlických horách ke stavbě „Novostavba
RD-18z POSEIDÓN p.p.č. 660/11, Deštné v Orlických horách“, investor XXXX za
podmínek:
• sjezd bude vybudován v max. šířce 3,5 m,
• zřízením sjezdu a jeho užíváním nesmí být narušeny odtokové poměry povrchové vody, nesmí docházet ke stékání vody na účelovou komunikaci. Sjezd musí
být udržován v pořádku a naprosté čistotě,
• při stavbě nesmí dojít k narušení asfaltového povrchu,
• při stavbě nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,
• před zahájením zemních prací musí být vytyčena všechna podzemní vedení.
— Usnesení č. 17/34/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
záměr uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu na vybudování elektrické přípojky k pozemku parc. č. 937/2 v k. ú. Jedlová v Orlických horách, investor XXXX.
— Usnesení č. 18/34/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na akci: „Novostavba
objektu půjčovny lyží a přechodného ubytování Deštné v Orlických horách“ na st. p.
č. 157/2, a pozemcích parc. č. 89/3, 89/4 a 166/11, všechny v k. ú. Jedlová v Orlických
horách, investor TENDR SKI s. r. o., Mokrá 239, 500 03 Hradec Králové, zodpovědný
projektant Ing. arch. Tomáš Vymetálek.
— Usnesení č. 19/34/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
záměr uzavřít Smlouvu o právu provést stavbu „DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH,
DOPLNĚNÍ ZEMNÍHO FILTRU, P.P.Č. 572/2“, investor XXXX.
— Usnesení č. 20/34/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách bylo seznámeno se zápisem z poptávkového řízení na provádění výkonu koordinátora BOZP
při práci na staveništi u akce: „Zvýšení akceschopnosti a připravenosti k řešení rizik
a katastrof JPO II Deštné v Orlických horách – přístavba garáže“ a schvaluje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky firmu TURKE CZ s.r.o., IČ 27524141, se sídlem čp.
37, 539 61 Vortová.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostku podpisem smlouvy.
— Usnesení č. 21/34/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu Interreg
V-A Česká republika-Polsko s názvem „Česko-polská Hřebenovka – východní část“.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostku podpisem dohody.
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— Usnesení č. 22/34/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
přijetí dotace ve výši 328.900 Kč a Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního programu Královéhradeckého kraje č. 17POV02-0051 na realizaci projektu „Oprava místní
komunikace k čp. 363 Deštné v Orlických horách“.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostku podpisem smlouvy.
— Usnesení č. 23/34/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje přijetí dotace ve výši 100.000 Kč a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje v režimu de minimis č. TZ/21/2017 na realizaci projektu „Tavení
skla dřevem“.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostku podpisem smlouvy.
— Usnesení č. 24/34/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách souhlasí
s uzavřením místní komunikace parc. č. 723/1 v k. ú. Jedlová v Orlických horách (101
c dle pasportu MK) a umístěním stánků v úseku od Kozího chlívku po Lanový park
dne 3. 6. 2017 z důvodu pořádání akce „Dětský den a řemeslný jarmark“.
— Usnesení č. 25/34/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách bylo seznámeno s oznámením MUDr. Miroslavy Ondráčkové o ukončení provozování ordinace praktického lékaře pro dospělé k 31. 12. 2017 a s výpovědí nájemní smlouvy na
prostory ordinace v čp. 133.
Zastupitelstvo obce Deštné schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp. 133 –
ordinace praktického lékaře od 1. 1. 2018.
— Usnesení č. 26/34/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 6 v čp. 433 Deštné v Orlických horách XXXX na
dobu neurčitou.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostku podpisem nájemní
smlouvy.
— Usnesení č. 27/34/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách bylo seznámeno s probíhajícími úpravami bytu v čp. 61 a schvaluje navržený postup dalších
úprav zateplení bytu.
— Usnesení č. 28/34/2017 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách bylo
seznámeno se žádostí linky bezpečí o podporu ve výši 5.000 Kč. Zastupitelstvo obce
Deštné v Orlických horách zamítá žádost Linky bezpečí z. s.

Alena Křížová, starostka
Přijatá usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Deštné v Orlických horách najdete také
na:
http://www.obec-destne.cz/urad-2/zastupitelstvo-obce/usneseni-z-volebniho-obdobi-2014-2018/
Pozn. Na základě Zákona o ochraně osobních údajů neuvádíme některé citlivé údaje.
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Kominík
 Někteří jeho služeb využili už v předchozích letech. Jiní váhali, možná o tom ani
nevěděli.
Nicméně prostřednictvím společnosti PRO Consulting s. r. o. jsme vám opět zajistili
prověřeného odborníka z oblasti kominických služeb.
Pokud máte o jeho služby zájem, nahlaste se na obecním úřadu. Nejen, že si vyřešíte
čištění a povinnou kontrolu, ale můžete si tak vzájemně zohlednit i účtované cestovné.
Přijede 2. a 9. srpna!
LZ

Z historie
Tancovačky (3. díl)
Tancování před i po roce 1960 mělo přísně zavedené rituály, vlastně tradice, které
nebylo možné překračovat. Když se hudba chystala hrát, bubeník bral paličky, saxofonista se začal olizovat a sahal po nástroji, všichni zpozorněli. Zvláště my, chlapci
a muži, jsme se chystali k boji, který měl přesná pravidla. Zapřeli jsme si jednu nohu
o stůl nebo o židli, abychom mohli rychle vystartovat. Předčasný start přinášel ztrapnění a pozdní zase znamenal, že jsou dívky pryč a já bych už mohl vyzvat leda starého
pana Vargu, který sedával pravidelně u prostředního sloupu.
Zdálo by se, že dívky a paní jsou odsouzeny jít k tanci s nejrychlejším. Ale dnešní osmdesátnice měly určité řešení. To spočívalo v tom, že se slečna nedívala na mě,
kterého nechtěla, ale jaksi skrze mě a dívala se na toho trochu opožděného, který se jí
líbil, a už vstávala a šla mu v ústrety. Je jasné, že mohlo dojít k trapasu, když šel hoch
pro jinou. Sympatie se nemusely shodovat, ale to bylo spíše výjimkou. No a já, přestože rychlý, jsem byl vlastně odmítnutý, a tak jsem volil dívenku daleko skromnější,
méně atraktivní. A pokud jsem byl soudný a ne úplný blbec, tak už jsem příště věděl,
co a jak.
Zajímavé bývaly začátky. Nikdo obvykle nechtěl začít tančit jako první. Ta pozornost! Sami na parketu! Co když budu odmítnut? Ten trapas... Nakonec se začátek vždy
podařil.
Vzpomínám na situaci, kterou si nešťastnice asi pamatuje po celý život. Parket
prázdný, hudba hrála, všichni čekali. Eliška Michlová (dvojče paní Ježkové) seděla
s dalšími tam, kde se na Panoramě chodí z malého sálu do velkého. Přišel mladý, pohledný pán, mírně se uklonil nad Eliškou a zřejmě cosi zabrumlal. Krasavice Eliška to
vzala jako příležitost k demonstraci svého tanečního umění. Vstala a hrdě napochodovala doprostřed prázdného parketu. Zde se otočila, aby se s pánem uchopila k tanci.
Pán ale nikde. Viděla jen, že odchází s bílým baloňákem. Seděla totiž před věšákem.
A pokud máme za to, že těch trapasů bylo moc, vzpomeňme na léta dospívání, kdy
jsme byli opravdu citliví. Ostatně to ani dnes není jiné a obhroublé jednání mladých
s roztodivným slovníkem má nejistotu právě zakrýt.
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A ten bílý baloňák? Byl to jeden ze dvou
modelů tehdejší doby. Druhý model rané
komunistické éry byl drsnější tmavozelený
montgomerák. Stálo to asi půl platu. Platy
byly přibližně 800 až 1200 Kčs. Na zimu
byl pro ženy takzvaný „šedý mor“ (lidová
slovesnost), galoše šedé barvy s jakýmsi
umělým kožíškem. Další ze dvou modelů
obuvi byly hadrové boty na zip zvané „tatranky“, něco jako dnešní důchodky. Pánské polobotky se záhy rozpadaly. Jen jeden
model – maďary – byl skutečně výborný.
Maďary stály ale 220 korun, a proto je neměl každý. Největší frajeřinou byly maďary
prošité po obvodu barevnou bužírkou, aby
co nejvíce zářily.
K tomu kalhoty s tak úzkými nohavicemi, že byl problém se do nich nasoukat.
Nyní popisujeme oblečení ne k tanci, ale
k frajeřině. Kalhoty musely být krátké, aby
byly vidět velmi barevné, pruhované ponožky. Jen bylo velkým problémem si tuto
parádu opatřit.
Účes „Eman“ znamenal vlasy na pěšinku a ulízané do výšky na straně. Aby vlasy
držely, mazaly se brilantinou, ale častěji
hustou cukrovou vodou. To bylo podstatně
levnější.
Pro ženy stál jeden kus oblečení také
přibližně polovinu platu. Velmi pěkný
obchod měl pan Soukup, říkali jsme pan
Báťa, protože prodával i boty. Obchod měl
na staré cestě mezi Prouzovými a námi,
dnes Stieberovi. Němci tomuto domu říkali Báťahaus. Někdy některá z mých sester
riskovala, že nebude mít děti a jela s panem
„Báťou“ do skladu v České Skalici v naději,
že zakoupí pěkný a levný kousek oblečení.
Riziko spočívalo v cestování na staré, prvorepublikové neodpérované Jawě, které
jsme říkali kostitřas.
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Toto je tzv. Báťahaus, za první republiky – prodejna této světoznámé značky.
Po roce 1948 zde pan Soukup prodával
nejenom boty, ale i oděvy. Naše fotografie je asi z roku 1943, kde jsem v náručí
nejmladšího tatínkova sourozence Adolfa. Narodil se roku 1919 a narukoval na
východní frontu. Měl odmítavý postoj
k nacismu pro jeho násilí. Byl totiž jako
muzikant velmi citlivý a kritizoval, že se
musel v každé ruské vesnici dívat na popravu starosty a tajemníka strany. „A to
jsem ještě nevěděl, co všechno se děje
jinde,“ slyšeli jsme ho jednou dodávat.
V roce 1943 si řekl, že je škoda tak mlád
umírat a ustřelil si kus chodidla. Léčení
trvalo téměř rok a dosloužil pak na západní frontě v relativním klidu. Strýček
Adolf po válce vyhledal v Německu svou
dávnou lásku z Deštného a měli čtyři děti
a spoustu vnoučat.

Bylo draho, ale na druhé straně se plýtvalo. Například my, učňovská mládež, jsme
dostávali kompletní oblečení, jakousi uniformu. Přes boty, trenky, košile, sako, kalhoty až po zimák. Bylo to ale strašné, kopali jsme do toho, zahazovali, nenosili – zkrátka
vyhozené peníze. Pokud jde o hodinky, tak byl jeden jediný model – ruské Pobjedy.
Kvalita, ale celý plat, 900 korun. Za to ale byly poměrně levné potraviny. Chleba, máslo, pivo. Jesle, školky, školy – vše samozřejmě zadarmo. S bydlením nebyl většinou problém. Bytů bylo poměrně dost. Vždyť jsme vystěhovali tři miliony Němců.
A nakonec trochu poezie. Častou výbavou kabelek tehdejší dam a dívek bývaly malé
knížečky poezie. Nezval, Wolker a snad nejčtenější v ovzduší mládí a lásky byl Stepan
Ščipačev – Sloky lásky. Vyhledejte si ta čtyři slova na internetu a uvidíte, že je to opravu krása.
Slávek Liebich, Deštné 143.

Ze školy
Den otevřených dveří aneb pamatujete si, rodiče, když jste do školy chodili vy?
 Děkujeme. Děkujeme Vám, rodiče, prarodiče, veřejnosti, že jste přišli k nám do školy a podívali se, zajímali se o to, jak se Vaše děti, naše mládež dnes vzdělává. Děkujeme
za Vaše dotazy, za Váš zájem.
Uznání patří všem dospělým návštěvníkům ZŠ a MŠ v Deštném v Orlických horách,
kteří si 20. března 2017 udělali čas, upravili si svou pracovní dobu a přišli se podívat
do školy.
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Nebylo jednoduché přesunout výuku z dopoledních hodin na odpolední. Mnoho rodičů pracuje a jejich děti chodí do družiny ve škole. Hrozivé je i dojíždění. Spoje nejezdí
vždy ideálně a dostat se odpoledne domů ze školy může být problém.
Všechno se zdárně vyřešilo. Škola zařídila dopolední družinu pro žáky, kteří nemohli zůstat doma, mnozí rodiče nechali dopoledne své děti pod dohledem babiček
a dědečků a také učitelé si dobrovolně prodloužili svůj pracovní den, aby společně se
svými žáky mohli ukázat, jak se učí na deštenské škole, jaké má vybavení, jak se o své
žáky stará.
Doufáme, že všichni, kteří nás navštívili, byli spokojeni. S formou výuky, se způsoby
přístupu učitelů k žákům, s pomůckami, které žáci používají, s atmosférou, která dnes
na škole panuje.
Vážení návštěvníci, pokud přesto máte dotazy, chtěli byste něco vědět, na něco se
zeptat, neváhejte. Můžete tak učinit telefonicky, přes e-mail, ale samozřejmě, a to nás
bude nejvíce těšit, přijďte osobně a sdělte nám své názory, nápady. Zlepšovat jde vždy
všechno a jsme přístupni každému šikovnému nápadu, který zatraktivní chod školy.
Doufáme, že Vás ani v budoucnosti nezklameme. Slibujeme, že máme pro naše žáky
připravenou ještě plnou nůši zajímavých akcí, ze kterých budete mít radost i vy.
							

Škola v novém
 Někdo, kdo prochází kolem budov základní a mateřské školy v Deštném, by
si mohl říci: „Tady se nic neděje! Všechno při starém!“
Ale není to pravda. Škola,
to nejsou jen děti, učitelé,
rodiče a vyučování. Škola
je živý organismus, který
se vyvíjí, rekonstruuje, doplňuje, jedním slovem ŽIJE.
A nedílnou součástí školy
je pan školník. Mnoho z nás 
Ze slavnostního otevření školního foyeru.
si vzpomene na okřídlenou 
20. března 2017
větu pana školníka z filmu
pro pamětníky Cesta do hlubin študákovy duše nebo Škola života „O tom nic nevím,
o tom bychom museli já a pan ředitel vědět!“ A na naší škole je také pan školník a tomu
musíme poděkovat za nově upravený vstup do školy.
Vitrína s úspěchy našich žáků, nové vymalování, nástěnné doplňky, to všechno je
jeho práce. Ještě bychom chtěli vystavit naše staré školní kroniky. Nevěříte? Přijďte se
podívat.
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Odpoledne s Andersenem
 Jak již čtenáři našich článků vědí, žáci naší školy se pravidelně zúčastňují celorepublikových soutěží a aktivit. Poslední den měsíce března byl věnován krásné literatuře,
čtení a hraní si na pohádkové postavy. Pan Andersen, významný dánský pohádkář,
napsal mnoho příběhů pro děti, které se dodnes čtou a jsou mezi dětmi velmi populární (Císařovy nové šaty, Princezna na hrášku, Malá mořská víla) .
U nás v Čechách máme také šikovné spisovatele, ale možná mi mnozí dáte za pravdu, když řeknu za mnohé z nás: „Víte, já neznám spisovatele, ale znám hlavní postavu
a její příběhy!“ Pro dříve i nedávno narozené je to nerozlučná čtveřice přátel – Fifinka,
Pinďa, Bobík a Myšpulín – jedním slovem Čtyřlístek.
Letošní noc nebo také odpoledne s Andersenem bylo právě inspirováno touto čtveřicí a jejich příhodami. Žáci, kteří chtěli strávit páteční odpoledne s těmito dětskými
hrdiny, se museli připravit již doma. A museli častokrát požádat o pomoc i tatínky, maminky nebo další rodinné příslušníky. Museli si totiž připravit masku, kostým jednoho
z této čtveřice, a přijít v něm do školy. A jak vidíte na fotografii, všem se to náááramně
povedlo. Na pomoc jsme přizvali i Kačenku z Orlických hor. Koneckonců je to Fifinčina kamarádka.
A co jsme dělali? Četli příběhy o Kačence od pana K. Šplíchala, malovali obrázky,
dívali se na příběhy Čtyřlístku, zpívali jsme – udělali jsme si všichni velmi krásné odpoledne.
Poděkování si zaslouží nejen žáci, ale i učitelé, kteří si pro své žáky připravili zajímavé aktivity a také rodiče, kteří svým dětem pomohli s kostýmy a koneckonců všichni,
kteří i drobným činem přispěli, abychom se 31. března 2017 odpoledne všichni cítili
jako v pohádce.
Výsledky naší práce můžete vidět na nástěnkách ve škole nebo na fotografiích na
internetu.
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Badminton – sport pro všechny
aneb BADMINTONOVÁ ZKUŠENOST, MLÁDÍ A KRÁSA ŘÁDÍ V NAŠÍ HALE.
 V minulém čísle Deštníku jsme Vás informovali o nové možnosti, jak využít naši deštenskou tělocvičnu. Badmintonem. A jsem velmi rád, když již teď mohu říci, že badmintonová zkušenost a mládí řádí v naší hale.
Každé úterý po vyučování o půl třetí se schází žáci naší školy v badmintonovém
kroužku. Někdo se učí základy hry, jiní pilují techniku, další zlepšují svou fyzičku
a všichni hrají badminton. Dokonce jsme uspořádali malou soutěž. Jednotlivé zápasy
se stále hrají, takže vám nemůžeme říci výsledky, ale malou perličku Vám říci mohu.

V osmé třídě máme šikovného kluka, Pavla Štěpa, který má rychlé nohy, mrštné
tělo, šikovnou ruku a umí u badmintonu přemýšlet. Třeba nám tady roste nový český
reprezentant.
A zahanbit se nenechávají ani dříve narození. I ti si chodí zahrát každé úterý od čtvrt
na osm večer. A jejich zápasy mají na rozdíl od těch žákovských některé rysy, které
stojí za zhlédnutí. Bojovnost, zarputilost, vášeň, zkušenost, rutinu a samo sebou chuť
si hrát. Nevěříte? Přijďte se podívat a třeba si i zahrát. Můžeme Vám půjčit i rakety,
míčky. Hřiště a síť jsou připraveny. Nabízíme vám možnost domluvit si termín individuálně u pana školníka nebo pana učitele Karla Šimka.

Den Země
čas: 21. duben 2017; místo: ZŠ a MŠ Deštné v Orlických horách
 22. duben se již od roku 1990 slaví na celém světě jako DEN ZEMĚ. Je to den, kdy
bychom si měli více než jindy uvědomit, že na této planetě kromě nás lidí žijí i jiné organismy – rostliny a zvířata a co více, že na naší planetě probíhají jevy, které umožňují
život všemu živému a které my lidé významně ovlivňujeme, bohužel ne vždy pozitivně.
V pátek 21. dubna jsme tento významný den oslavili po svém – projektovým dnem.
Jak říkají děti – neučili jsme se podle rozvrhu, ale tematicky.
Se žáky šesté a sedmé třídy jsme se ráno sešli v učebně, probrali různé aspekty a pohledy na ochranu životního prostředí a pak už začal tvůrčí rej. Žáci vytvořili dvojice
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a na internetu hledali informace o tématech, která si vybrali k zpracování do nástěnných novin (našli byste je v době třídních schůzek na školní chodbě a nyní na
internetu). Dnes už si ani nedovedou žáci
představit, jaké je to hledat informace jinde než na internetu.
Abychom zjistili, jak na tom je příroda
v Orlických horách, využili jsme pozvání
pana Dragouna a pana Vojtěcha do deštenského muzea. Moc jim děkujeme. Pan
Vojtěch nás pěkně uvítal a pustil nám video „Království jelena lesního“. Po filmu
jsme ještě prošmejdili muzeum a podívali
se na vystavené exponáty. Je pravda, že
některé žáky to moc nezajímalo, zato jiní
si se zájmem prohlédli všechno, co bylo
k vidění, a že toho tam mají. Historie regionu, dějiny sklářství, sport a turistika, jak
žili naši předkové, čím se živili a mnoho
dalšího.
Pak jsme se vrátili do školy a začali malovat, psát, vystřihovat, lepit – vytvářet
nástěnné noviny. To víte, zaplnit půl metru čtverečního, to dá práci, ale stihli jsme
to. Noviny jsou na světě.
„A co osmáci a deváťáci?“ ptáte se. Tak
ti měli jiný program. Hned ráno vyrazili
autobusem směr Jaroměř, kde je velká
třídička plastů a papíru z odpadů. I oni
zhlédli film „Jeden den popeláře“ a pak s průvodcem prošli provozy. Některým se na
třídičce líbilo, dokonce se ptali na možnost brigády, ale jen do té doby, než přestal foukat vítr a odpadky začaly „vonět“. Pak jsme co nejrychleji chtěli jet domů. Nejeli domů,
ale do školy. A i oni vytvořili své populárně odborné nástěnné noviny s ekologickou
tematikou.
Den utekl a my všichni jsme si ho moc pochvalovali. Myslím si, že jsme o dost chytřejší, trochu více toho víme o přírodě, ale hlavně o tom, že prostředí kolem nás si musíme chránit.
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Vítání bledulí 2017
 Ve čtvrtek 20. dubna 2017 se žáci
a žákyně 5. a 6. třídy zúčastnili botanicko-zoologické soutěže Vítání bledulí.
Žáci a žákyně rozeznávali stopy zvířat
a hlasy ptáků, vyzkoušeli si i střelbu
z praku. Tým Refiomi (Ema Hulcová,
Iva Nastoupilová, Roman Vaněk, Filip
Durec) obsadil 3. místo, družstvo Jarní kuřata (Kateřina Poislová, Kristýna
Poislová, Denisa Trojanová, Michaela
Netuková) se umístilo na 1. místě. Celkem se soutěže zúčastnilo devět družstev.

Sport na naší škole
Lyžařské závody
úterý 14. 3. se žáci naší školy zúčastnili
lyžařských závodů v obřím slalomu.
Umístění v kategoriích: nejmladší žákyně – Stella Ruprechtová 7. místo,
Agáta Ruprechtová 9. místo, Michaela
Netuková 12. místo, Kristýna Průšová
13. místo; nejmladší žáci – Adam Cuthbert 5. místo, Jan Všetička 13. místo
mladší žákyně – Ema Hulcová 16. místo, Iva Nastoupilová 19. místo; mladší
žáci – Roman Vaněk 12. místo; starší žáci – Jakub Woth 3. místo.
S organizací závodů pomáhali: Filip Durec, Erik Havelka, Denisa Smolová, Kateřina Štěpánová, Kateřina Špinlerová a Zuzka Bartheldyová.



Florbal
Ve středu 12. 4. se žáci a žákyně prvního stupně zúčastnili posledního kola
Podorlické ligy ve florbalu. V posledním kole se mladší žáci a žákyně umístili na 4. místě, starší žáci se umístili
na 1. místě. V celkovém pořadí se naše
škola umístila na 3. místě. Jaroslav Jiroušek, Lukáš Vaněk a Jan Všetička
byli vyhlášeni za nejlepší hráče naší
školy. Nejlepším střelcem celého turnaje byl Jaroslav Jiroušek.
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Ve středu 5. 4. 2017 se žáci 3. až 5.
třídy zúčastnili Okresního přeboru ve florbalu v Dobrušce. V prvním utkání naši žáci porazili ZŠ
České Meziříčí, v druhém zápase
jsme remizovali se ZŠ Pulická
a třetí zápas jsme prohráli se ZŠ
F. Kupky. V celkovém pořadí jsme
se umístili na krásném 2. místě.
Jára Jiroušek byl vyhlášen za jednoho z nejlepších hráčů turnaje.
Bazén
V úterý 7. 3. navštívil druhý stupeň
v rámci tělesné výchovy rychnovský
bazén. Tam jsme si vyzkoušeli různé
plavecké styly, zasoutěžili si a také si
užili tobogán a divokou řeku.



Štafetový pohár 2017
V úterý 9. 5. 2017 se žáci a žákyně prvního stupně zúčastnili atletické soutěže
– Štafetový pohár 2017. V první štafetě si žáci a žákyně předávali štafetu
po 100 m, ve druhé štafetě po 200 m.
Umístili jsme se na 8. místě.



Pohár rozhlasu 2017
Ve středu 10. 5. se žákyně 8. a 9. třídy
zúčastnily atletického víceboje v Týništi nad Orlicí. Vyzkoušely si vrh koulí, běh na 60
m a 800 m, skok daleký, skok vysoký a štafetu na 60 m.
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Florbal
V pátek 12. 5. 2017 se v naší škole za podpory Královéhradeckého kraje pořádal Florbalový turnaj školních družin. Turnaje se zúčastnily děti z naší školy a děti ze Základní
školy Trivium Plus Dobřany. Odpoledne jsme si všichni užili.



Umístění družstev:
1. místo: Deštné A
2. místo: Dobřany černí
3. místo: Dobřany bílí
4. místo: Dobřany červení
5. místo: Deštné B

Návštěva ze záchranné stanice
 Po delší době naši školu navštívila paní Jana Mazuchová ze záchranné stanice v Hořicích se svými svěřenci, kteří byli zpočátku před diváky ukryti v dřevěných bedničkách. Nejdříve se představila malá sovička – puštík Rozárka. Nebyl snad nikdo, kdo by
ji nehladil nebo nedržel na ruce chráněné rukavicí.

Mezi dalšími hosty byla sova pálená, výr velký, káně lesní, káně Herrisovo, orel stepní,
poštolka obecná. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého ze života těchto ptáků, většinu
z nich mohly též držet na ruce. Jako bonus přivezla paní Mazuchová fretku domácí
a malinká třídenní holoubátka.
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Jak je vidět z fotografií, všichni bedlivě poslouchali a z návštěvy byli nadšeni.

Já písnička – zpívání v tělocvičně
Ve středu 20. května 2017 se děti z mateřské školy a žáci 1.
2. a 3. třídy zúčastnily hudebně-zábavného programu s názvem Já písnička. Poslouchaly známé písničky z pohádek
a hádaly, z které pohádky písnička je.
Tleskaly do rytmu a také tancovaly. Někteří si i vyzkoušely
zpívat jednoduché lidové písničky do mikrofonu za doprovodu hudby. To se hlavně líbilo menším dětem.



Geomag na cestách
Na pátek 12. května se žáci 1. stupně velmi těšili. Věděli již dopředu, že přijede paní
Balvínová z Vysokého Mýta a přiveze s sebou magnetické stavebnice Geomag. Děti
tak měly možnost dvě vyučovací hodiny povolit uzdu své fantazii a vytvořit originální
a někdy i velmi náročné stavby z jednotlivých komponentů dané stavebnice. A jak se
říká „ Kdo si hraje, nezlobí“. To mohou potvrdit všechny dohlížející vyučující.
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2.950 kilogramů a 2.660 kilogramů = 5.610 kilogramů
Přesně tolik vážila hromada papíru, kterou jsme v tomto školním roce odevzdali do
sběrných surovin. Jen pro představivost. V celé České republice se loni posbíralo 524 586 tun papíru, a tím jsme
zachránili 2 105 343 stromů. Našich
5610 kilogramů zachránilo 23 vzrostlých krásných stromů. Věděli jste to?
Všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem podíleli na sběru papíru, děkujeme.



Požární ochrana očima dětí –
žáci ze základní školy v Deštném mají dobré oči
 Jsme moc rádi, že máme své školačky a školáky. Každoročně se naši žáci zúčastňují
mnoha soutěží, závodů, olympiád. Někdy nám účast zhořkne, když se nám moc nedaří, ale jindy má sladkou příchuť, když se nám podaří bezezbytku prodat vše, co jsme
natrénovali, co umíme, co jsme se naučili.
A takovou sladkou odměnou pro nás učitele i žáky byla účast v soutěži, kterou vyhlašuje Sbor dobrovolných hasičů ČR – Požární ochrana očima dětí.
25

Soutěž je rozdělena na několik částí, děti mohou napsat literární práci o životě hasičů nebo nakreslit obrázek, natočit film apod. Naši žáci se prosadili především literárními pracemi.
V kategorii šesťáků a sedmáků v okresním kole Rozálie Blahušová obsadila 1. místo
a Alžběta Moravcová 2. místo. Kategorii osmáků a deváťáků vyhrála Zuzana Bartheldyová, na 2. místě se umístila Kateřina Štěpánová a na 3. místě Denis Berg.
Zuzana Bartheldyová a Rozálie Blahušová postoupily ve svých kategoriích do krajského kola, kde se také neztratily. Naopak Zuzana Bartheldyová krajské kolo vyhrála
a Rozálie Blahušová skončila na velice krásném třetím místě.
Jen dodávám, že okresního kola se zúčastnilo 698 dětí z 15 škol a krajského kola se
zúčastnilo celkem 2808 dětí z 55 škol. Všem soutěžícím i výhercům gratulujeme a děkujeme jim za skvělou reprezentaci naší školy.

Za kolektiv pracovníků školy Karel Šimek

Školní rok 2016/2017 z pohledu ředitelky
 Je to neuvěřitelné, ale už se nám zase blíží konec školního roku a děti a žáci se nám
rozjedou na prázdniny. Kdybych měla tento rok zhodnotit, řekla bych, že byl vcelku vydařený. Zapojili jsme se do mnoha soutěží,
a to jak vědomostních, tak do sportovních,
a to většinou s dobrými i velmi dobrými
úspěchy. Výuka byla zpestřena několika
projektovými dny, které se propojily i se
školní jídelnou. Za úspěšný považuji Den
otevřených dveří, kdy jsme zároveň otevřeli
zrenovovaný vestibul školy. Jsem ráda, že
se nám podařilo zapracovat na obnově herních prvků na zahrádce MŠ (auto, kladina..) Děti mají nové pískoviště a po prázdninách na ně bude čekat nový altán, aby se
měly kam schovat před sluníčkem. Jedním
z mých záměrů byly opravy na budově školy, které se také podařilo začít realizovat.
Letos poprvé proběhla výuka angličtiny pro předškoláky, děti ze školky se zúčastnily
lyžařského výcviku. V těchto aktivitách budeme určitě pokračovat i v dalším školním
roce. Co se týče mimoškolních aktivit, rozšířili jsme nabídku sportovních kroužků, jeden z nich díky dotacím z Královéhradeckého kraje, pod názvem Sportem ku zdraví.
Školní rok 2017/2018 bude zahájen slavnostním přivítáním prvňáčků v pondělí,
4.9.2017 a já věřím, že bude stejně tak úspěšný jako ten letošní.
Přeji tedy nám všem, abychom do něj vykročili tou správnou nohou a aby se v naší
škole děti i žáci cítili dobře.
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A našim letošním deváťákům přeji již teď mnoho úspěchů v dalším vzdělávání
a životě.
Hana Brychtová

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji panu Karlu Zachariášovi za to, že se opět celý rok věnoval našim malým florbalistům, kteří díky jemu dosáhli v soutěžích krásných výsledků.
Hana Brychtová

Z kultury
Velikonoční BUDKOVÁNÍ v Muzeu
 Téměř 200 rodičů s dětmi si přišlo vyrobit budku pro ptáčky a odneslo si domů skoro
sto budek. Opět jedna úspěšná akce, která je nejen výchovná, ale také propaguje obec.
Sledujte FACEBOOK muzea.
W
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Přivítejme jaro společně
Součástí zahájení oslav k výročí založení obce bylo 13. května pečení podle předků.
Zavzpomínaly jsme na jedno z vydařených Posvícení a rozhodly se soutěž v pečení buchet zopakovat. Inspirací nám tentokrát byli naši předci. Každý si přeci pamatuje ty
nadýchané buchty, voňavé koláče, lité bublaniny! Na štrúdl nedá dopustit. Snad v každé domácnosti v Deštném se peče. Určitě máme něco v genech! Někdy chuť! Tak proč
se nesejít!? Nevyhecovat se!? Nespojit příjemné s užitečným!? Nevyměnit si recepty!?
Neodměnit brigádníky při sázení stromků, víly a skřítky na tradiční akci!? Proč nepodpořit pořadatele!?
Myšlenka tu byla. Bylo tu i pár dobrovolníků. Nakonec i několik vzorků. Pravda,
více méně právě z rodin pořadatelů.
Recept na vítězný koláč otiskujeme, všem zúčastněným děkujeme! 
LZ



Pečeme podle předků – Škvarkový mřížkový koláč
Ingredience:
500 g hladké mouky
200 g cukru moučka
4 lžíce mléka
1 balíček kypřícího prášku
1 balíček vanilkového cukru
250 g škvarků
2 ks vajec
povidla

Postup:
Škvarky umeleme najemno. V míse smícháme mouku, cukr, škvarky, prášek do pečiva a vanilkový cukr.
Přidáme 2 vejce a mléko. Vypracujeme těsto a zhruba pětinu odebereme.
Zbytek těsta dáme na plech na pečící papír. Těsto
potřeme povidly. Z odebraného těsta uděláme na
připraveném základu koláče mřížky. Vše potřeme
žloutkem. Škvarkový mřížkový koláč s povidly pečeme v předehřáté troubě dozlatova.
Upečený škvarkový mřížkový koláč s povidly necháme vychladnout, nakrájíme a můžeme podávat.

Jiří Švejda

Vstříc kulturnímu zážitku
 Také letos jsme pro divadelní příznivce uspořádaly zájezd. V katalogu “Váš
divadelní rok 2017” jsme se zaměřily na
divadla, v nichž jsme ještě nebyli, a představení, s nimiž nepřijedou do okolí.
Z programové nabídky Hybernie to vyhrál muzikál Mefisto. K tomu jsme se nechaly zlákat reklamou Muzea voskových
figurín, jenž zajišťuje poznávání krás
hlavního města z paluby lodi Danubio.

28

A tak v sobotu 20. května na cestu vstříc kulturnímu zážitku vyrazil autobus plný
natěšených „dešteňáků“.
Než jsme se nadáli, byli jsme v Praze. Na nábřeží Edvarda Beneše jsme rychle vystoupili, přešli nejkratší pražský most přes řeku Vltavu, abychom z přístavu objednanou výletní lodí vypluli na komentovanou okružní prohlídku historické části města.
Nemohla chybět procházka. Tentokrát tou nejluxusnější a nejdražší, Pařížskou ulicí,
která nás přivedla ke Staroměstskému náměstí. Celetná dalších 500 m k Prašné bráně
a divadlu.
A pak přišlo to, na co jsme se vypravili! Velkolepě pojatý muzikál MEFISTO. Láska, humor, napětí, lákavá ďáblova nabídka v atraktivním příběhu na věčné téma ztraceného a znovu
nalezeného mládí!
Jen si zkuste představit obsazení. Mefisto: Josef Vojtek (za tuto roli získal Cenu Thálie
2016), Andreucio: Petr Ryšavý, Markétka: Karolina Gudasová, Laurécie Bosetti: Dita
Hořínková, Mario Bosetti: Michal Novotný, Guilieta: Renata Podlipská, Dragonetti:
Tomáš Trapl, Alberto de Carlo: Jiří Zonyga, Zeppa: Miroslav Babuský, Spinelocio: Lukáš Randák, Sofronie: Jitka Jirsová, Fabio: Marco Salvadori, Hospodin: Jiří Minařík,
Lucifer: Alexej Kolva.
Company: A. Dobešová, S. Olijve, A. Bajtková, T. Bílková, M. Šemík, J. Parči, J. Holub, O. Pilnaj, A. Abdul Khaleg, P. Vejnarová, K. Górnioková, V. Hanušová, M. Kupčík,
D. Sklenička, M. Halačka, M. Lhotský
…doprovodné efekty, zajímavé zpracování, dlouhotrvající potlesk, nádherné pugéty
a dojemné loučení s Markétkou. Jedním slovem „zážitek“!
LZ

Obce a města v Orlických horách a Podorlicku spojily síly
 Celkem 3 z 10-ti etap veřejné cyklotour napříč celou Českou republikou, v jejímž čele jste
mohli vidět Josefa Zimovčáka na jeho vysokém kole, projela městy a obcemi v Orlických
horách a Podorlicku. Projekt NA KOLE DĚTEM na pomoc onkologicky nemocných dětí
a jejich rodin podpořily obce částkou minimálně 150 tis. Kč a cyklisté zde našlapali celkem
256 km. Peloton aktivních cyklistů s řadou známých osobností, ke kterému se dle svých
sil připojovala široká veřejnost, zastavil celkem ve 14 obcích a městech tohoto malebného
regionu.
Obce a města přijaly cyklisty s jejich posláním pomoci a šíření radosti z pohybu s nadšením a pohostinností. Projekt podpořily nejen finančně, ale také organizačně díky poskytnutému zázemí a součinnosti městské policie. Aktivní i pasivní účastníky akce navíc čekal
v místech zastávek a dojezdů pelotonu nabitý program a mnohdy až dojemná překvapení.
„Každé město mělo vlastní originální program a všude jsme se cítili skvěle. Při plánování
jednotlivých tras jsme si dali za cíl projet v podstatě všechna města destinace a představit zajímavá místa našeho kraje jako je například poutní místo na Homoli, Zemská brána
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a jiné“ říká Milan Cedidla, hlavní logistik trasy regionem a zároveň člen Správní rady Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko, která ve spolupráci s partnerskými obcemi,
městy i podnikateli toto smysluplné putování napříč celou destinací zorganizovala. Zapojila se jak velká města, tak i malé obce, které dokázaly přivítat peloton se stejnou grácií.
„Jednou z takovýchto zastávek byla i malá obec Přepychy, která se do projektu připojila
na poslední chvíli, a přesto stihla zatraktivnit zastávku cyklistů výstavou historických kol
a veteránů a účastníky tour dojala velkorysým příspěvkem do pokladničky. V Klášterci nad
Orlicí se k pelotonu přidalo více než 60 dětí, kteří společně s ostatními dojely až na hráz
Pastvinské přehrady. V Deštném, kde peloton vítal Rampušák s Kačenkou, zase děti pro
své nemocné kamarády namalovaly obrázky, které pak předaly osobně Josefu Zimovčákovi“ vyzdvihuje aspoň některé momenty ze zastávek v obcích Eva Vaníčková, ředitelka
destinační společnosti.
Cyklisté ve svižném tempu projeli křížem krážem celou turistickou oblast Orlických hor
a Podorlicka, od Deštného přes Dobrušku, Přepychy, Týniště nad Orlicí, Choceň, Kostelec nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou, Rokytnici v Orlických horách, Klášterec nad Orlicí,
Žamberk, Letohrad až do Ústí nad Orlicí a České Třebové. S destinací se účastníci tour
rozloučili včerejším dnem v poslední zastávce, která byla v Lanškrouně. „Bylo úžasné od
účastníků slyšet, jak je náš region oslovil, malebnou a rozmanitou krajinou, službami i atmosférou. Mnozí opouštěli destinaci s tím, že se sem chtějí vrátit a již ví, kam vyrazí na
dovolenou… Být součástí pelotonu, který pomáhá, je nádherný zážitek a pevně věřím, že
tato smysluplná cyklotour v budoucnu opět do našeho regionu zavítá“, sděluje své dojmy
z proběhlé akce Eva Vaníčková, která akci podpořila i účastí v pelotonu. K registrovaným
účastníkům z řad aktivních cyklistů a známých osobností se průběžně, třeba jen na část
trasy, přidávala široká veřejnost.
„Celá akce byla supr, když budu příští rok fit, tak několik etap zase pojedu“ takto hodnotí akci Josef Wenke, sedmdesátiletý stále aktivní cykloturista z Rychnova nad Kněžnou,
který se akce účastnil letos poprvé. Pro účastníky akce byly cíleně vypraveny i speciální
cyklobusy, které finančně podpořil Královéhradecký kraj.
Cyklotour putuje do dalších regionů České republiky s cílovým dojezdem v jihomoravských Rouchovanech, kde proběhne také vítězná dražba putovního zvonu z dílny zvonaře
Jana Šedy v Deštném. Vyvolávací cena cca 3 kg bronzového zvonu s konzolí znázorňující
vysoké kolo každým dnem roste a aktuálně je na 12.388 Kč. Aukce bude ukončena 10. června v 17.30 a výtěžek z dražby bude poukázán opět na konto nadačního fondu.
Více o dražbě i průběhu letošního 8. ročníku cyklotour včetně fotodokumentace na
www.nakoledetem.cz.
Zdroj: www:mojeorlickehory.cz
Dražba zvonu nakonec přinesla krásnou částku 20.433 Kč na transparentní účet projektu rekondiční pobyty onkologicky nemocných dětí. Děkujeme všem kteří se dražby zúčastnili. Josef
Zimovčák osobně předal zvon vítězi dražby, který připravil mistr zvonař Jan Šeda z Deštného
v Orlických horách z Ateliéru zvonaře a hrnčířky. Veřejnost mohla být účastna i jeho odlévání.
Jeho nový majitelé jsou manželé Králíkovi z Hodonína, kterým děkujeme.
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Na kole dětem
V sobotu 3. 6. 2017 jsme přivítali peloton „Na kole dětem“ v čele s Josefem
Zimovčákem, což je akce věnovaná na
pomoc onkologicky nemocným dětem.
Děkuji všem, kteří pomohli s organizací dojezdu, především Šárce Hejdukové
a jejímu týmu z Kozího chlívku. Díky
nim děti, které navštívily Dětský den,
nakreslily obrázky pro nemocné kamarády a ty jsme předali Josefu Zimovčákovi. Předány byly také šeky s finančním příspěvkem.
AK



Tajný výlet
 Pro letošek jsme si dali velké cíle – velký okruh, velké město, velký kopec, velké stavby. Tušíte, kam jsme se 15. června vydali?
Malá nápověda: novorenesanční radnice, skokanské můstky, hotel podobný rotujícímu hyperboloidu,…
Ano, vyslyšeli jsme přání některých
seniorů a vyrazili na Ještěd. Po třech
hodinách jízdy autobusem jsme byli na
úpatí dominanty severních Čech. Kabinkou z Liberce jsme na kopci byli za
čtyři minuty. Abychom si užili to 400
m převýšení, adrenalin, koupili jsme
si zrovna i zpáteční jízdenku. To, co při
stoupání slibovaly pohledy z okénka
lanovky, se nahoře otevřelo v celé své
kráse. Pohled na Krkonoše, Jizerské
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a Lužické hory, Český ráj a České středohoří!
Být na Ještědu a nenavštívit televizní vysílač s vyhlídkovou restaurací by
snad ani nešlo. I když?! …o místa jsme
museli hodně (dopředu) žadonit. Je to
zkrátka TOP cíl! Nakonec z toho nebyla
jen kýžená káva, ale i jablečný závin se
zmrzlinou a šlehačkou, něco na žízeň.
Čas na Ještědu utekl jako vítr. A už
nás u dolní stanice lanovky čekala průvodkyně libereckou kotlinou. Pravda, od kombinace prohlídky města busem/pěšky
jsme si slibovali víc. Přesto jsme viděli samé architektonické skvosty! Mnohé z nich
ověnčené cenami.
Navštívili jsme stavbu 20. století, stavbu usilující o zápis na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Nevynechali jsme nejvzácnější stavební klenot města pod Ještědem, ani nedaleký, unikátní Obří sud.
Známá výletní restaurace ve tvaru dřevěného sudu si vyžádala delší zastávku.
V jeho nitru, dechberoucím tanečním sále, jsme se usadili, posilnili před dlouhou
cestou domů a vstřebávali nabyté informace. Venku jsme se těšili z přízně domácích,
mazlíčků v minizoo, panoramat Jizerských hor, krásného počasí, suvenýrů. Ti fyzicky
zdatnější využili pauzy a ještě vyrazili na průzkum centra Lázní Libverda.
Co k osmému, pro účastníky, tajnému výletu dodat? Viděli jsme velké věci. Dostáli
slovům: „Zemský (Český) ráj to na pohled!“ 
LZ
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Trocha humoru
 „Tak děti, vyjmenujte nějaký živel,“ říká paní učitelka. „Voda“, říká Mařenka.
„Správně.“ Hlásí se Pepíček: „Prosím slivovice. Tatínek říká, že když má slivovici, tak
je ve svém živlu.“

Přijde děda za Pepíčkem a povídá: „Když mi přineseš jeden ten modrý prášek, co
užívá večer tatínek, dám ti stovku.“ Pepíček dědečkovi vyhoví a ráno hledá peníze. Na
stole leží tisícovka. Jde za dědečkem a ptá se, proč tolik. Dědeček odpoví: „To je dobrý,
stovku máš ode mě a těch devět od babičky.“
Vybral Jan Kuchař



Společenská kronika


Ne ode všech se nám vrátil souhlas se zveřejněním. Proto tu všechny nenajdete.

Jubileum:
50.: Pavel Cejnar
55.: Josef Kuchař
60.: Zdeňka Flégrová, Věra Zuzaňáková
65.: Jiří Štěp, Ludmila Kozlová
75.: Jitka Heuchelová, Václav Drašnar
80.: Ehrentraut Čermáková
85.: Anna Matyášová
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!
Sňatek uzavřeli:
Martina Kollárovičová a Michael Kučera
Novomanželům přejeme, aby nejen jejich svatební den byl jedním z nejkrásnějších v životě,
ale aby jejich společný život byl založen na vzájemném pochopení a lásce jednoho k druhému.
Stříbrná svatba (25 let):
Jana a Jiří Gallovi
Lenka a Martin Zábranský
Martina a Dušan Švarcovi
Zlatá svatba (50 let):
Marie a Josef Hrnčířovi
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.
Loučíme se zemřelým:
Zdeňkem Stejskalem
Čest jeho památce!
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Narodili se:
Diana Leinerová(rodičům Evě Fabiánové a Lukáši Leinerovi)
Tobiáš Hepnar (rodičům Martině a Janu Hepnarovým)
Veronika Holoubková (rodičům Petře a Jakubovi Holoubkovým)
Adéla Blahovcová (rodičům Ivetě Krafkové a Václavu Blahovcovi)
Přejeme maličkým, aby vyrůstali ke spokojenosti a lásce svých rodičů.

LZ

Odevšad
K zamyšlení – Nejvyšší cena
 Za stolem seděl klenotník a přes výlohu svého elegantního obchodu roztržitě pozoroval ulici. K obchodu přišla holčička a přitlačila nos k výloze. Její oči, modré jako
nebe, se rozzářily, když viděla vystavené šperky. Bez rozmýšlení vešla dovnitř a ukázala na nádherný tyrkysově modrý náhrdelník.
„To je pro mou sestru. Můžete mi jej zabalit jako dárek?“ Majitel obchodu se nevěřícně podíval na malou zákaznici a zeptal se: „Kolik máš peněz?“
Holčička se postavila na špičky a položila na stůl plechovou krabičku. Otevřela jí
a vyprázdnila. Vypadlo z ní několik malých bankovek, hrstka drobných, několik škeblí
a pár figurek.
„Bude to stačit?“ zeptala se hrdě. „Chci koupit dárek své nejstarší sestře. Od té
doby, co nemáme maminku, dělá nám maminku ona a nemá ani vteřinu času pro sebe.
Dnes má narozeniny a já vím, že jí ten dárek udělá velkou radost. Ten kámen má stejnou barvu jako její oči.“
Muž odešel do přístěnku a vrátil se s krásným červeno-zlatým balícím papírem
a pečlivě krabičku zabalil.
„Vezmi si to,“ řekl holčičce, „a nes to opatrně.“
Holčička hrdě odešla a držela balíček v ruce jako trofej. Za hodinu do klenotnictví
přišla krásná dívka s hustými vlasy medové barvy a nádhernýma modrýma očima.
S rozhodným výrazem položila na stůl balíček, který klenotník s takovou péčí zabalil,
a zeptala se:
„Ten náhrdelník byl zakoupen zde?“
„Ano, slečno.“
„A kolik stál?“
„Ceny v mém obchodě jsou důvěrné. Jsou jenom mezi mnou a mými zákazníky.“
„Ale moje sestra měla jen pár drobných. Nikdy by nemohla zaplatit takový náhrdelník!“
Klenotník vzal krabičku, uzavřel jí i s cenným obsahem, znovu jí pečlivě zabalil
a předal dívce. „Vaše sestra zaplatila. Zaplatila tu největší cenu, kterou může zaplatit
kdokoli. Dala všechno, co měla.“ 
Z příběhů Bruna Ferrery
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Co dodat: Pro tu malou holčičku byla maminka vše na světě. Dala za zakoupený dárek
vše, co měla – nic si nenechala pro sebe – i když to byla její sestra. Klenotník se zachoval jako muž se soucitem. Pro dnešní dobu možná nepochopitelné.
Jan Kuchař

Novinky z oblasti účetnictví, daní a práva
Vážení, máme tu další měsíc a s ním pár dalších novinek z oblasti účetnictví, daní
a práva. Již dříve zmiňovaná novela daňových zákonů pro rok 2017 začne platit s předpokládanou účinností od 1. 7. 2017, takové zpoždění tu dosud nebylo. Prezident podepsal tyto velké novely daňových zákonů v daňovém balíčku v podobě sněmovního tisku
873 dne 28. 4.2017.


 První novela nového občanského zákoníku
Nový občanský zákoník je v účinnosti 3 roky a přichází již první jeho novela. Novela je
zákonem č. 460/2016 Sb. a ve Sbírce zákonů byl zveřejněn 30. 12. 2016. Uvedené změny jsou účinné od 28. 2. 2017. Níže uvádíme výběr dle nás nejdůležitějších paragrafů,
kterých se novela týká. Ostatní změny jsou ve většině případů pouze terminologické.
• §35 – pracovněprávní vztah s nezletilým – nově bude možné sjednat pracovní poměr
po dosažení věku patnácti let a to ještě před ukončením školní docházky, avšak den
nástupu do práce nesmí předcházet dni ukončení povinné školní docházky. Taková
změna se jeví jako velmi praktická, když zjednodušeně řečeno absolventi základních
škol si budou moci dohodnout letní brigádu ještě před ukončením školního roku a práci začnou vykonávat ukončením školní docházky, tedy zahájením prázdnin.
• §59 – prodloužení nejdelší možné doby omezení svéprávnosti ze tří na pět let – k takovému kroku zákonodárce přistoupil, protože posuzování je velmi náročné a v některých případech je již na počátku zjevné, že v tak krátké době jako jsou tři roky, nemůže
dojít ke zlepšení, proto prodloužení doby k možnému omezení svéprávnosti. Nadále
však samozřejmě v zákoně zůstává možnost rozhodnutí soudu změnit, pokud by došlo
ke změně ve zdravotním stavu.
• §441 – doplnění věty na konec odstavce 2: „vyžaduje-li se pro právní jednání forma
veřejné listiny, postačí, bude-li plná moc k tomuto právnímu jednání udělena v písemné formě s úředně ověřeným podpisem“ – změna je na základě v praxi neudržitelného
výkladu, že pokud je pro právní jednání vyžadována zvláštní forma, musí být plná moc
v této formě (pro sepis notářského zápisu tak byla nutná plná moc rovněž ve formě
notářského zápisu).
• §709 – doplnění věty na konec odstavce 3: „nabytí podílu nezakládá účast druhého
manžela na této společnosti nebo družstvu, s výjimkou bytových družstev“ – pouze
výkladová změna, z původního znění vznikaly pochybnosti, zda se druhý manžel stal
oprávněným jen z majetkové hodnoty podílu či zda mohl vstupovat také jako společník
a např. hlasovat na valné hromadě za svého manžela i bez plné moci a domáhat se práv
jako společník.
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• §2254 – změna ve výši jistoty u nájmu bytu – novelou dochází ke změně ve výši jistoty
u nájmu bytu a domu, kdy doposud jistota nesměla být vyšší než šestinásobek měsíčního nájemného, nově tak bude do trojnásobku měsíčního nájemného.
 Otcovská dovolená od příštího roku
Senátoři schválili novou dávku ze systému nemocenského pojištění. V prvních šesti
týdnech po porodu si otcové budou moci vzít týden volna v práci, otcovská má trvat
sedm dnů. Stát jim během tohoto týdne vyplatí dávku, která se počítá stejně jako peněžitá pomoc v mateřství, tedy takzvaná mateřská. Nárok na ni budou mít zaměstnanci
a také podnikatelé, kteří si platí dobrovolné nemocenské pojištění. Otec měl už nyní
nárok na rodičovskou dovolenou, pokud o ni zaměstnavatele v prvních třech letech
věku dítěte požádá. I podle dosavadních pravidel může otec čerpat peněžitou pomoc
v mateřství nebo rodičovský příspěvek – dosud však vždy pouze místo matky dítěte,
nikoliv tedy oba současně.

Sdělení ke zdanění příjmů plynoucích fyzické osobě z provozu výrobny elektřiny
S účinností od 1. května 2016 bylo novelou (zákon č. 125/2016 Sb.) zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), mimo jiné doplněno ustanovení § 10 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů,
a to v tom smyslu, že ostatními příjmy dle § 10 zákona o daních z příjmů jsou také
příjmy z provozu výroben elektřiny, ke kterému není vyžadována licence udělovaná
Energetickým regulačním úřadem (dále jen „ERÚ“).
Dle přechodných ustanovení pro rok 2016 bylo možné využít předchozí způsob zdaňování jako příjmů ze samostatné činnosti (§ 7 zákona o daních z příjmů) nebo ostatní
příjmů (§ 10 zákona o daních z příjmů).
Které subjekty musí nebo nemusí mít licenci, vymezuje § 3 odst. 3 zákona č.
458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „energetický zákon“).
Ale dle názoru Generálního finančního ředitelství, který vychází ze stanoviska zaslaného ERÚ, není pro posouzení toho, zda je licence k provozování výrobny elektřiny
vyžadována, jediným kritériem instalovaný výkon, ale zcela zásadní je způsob provozování výrobny elektřiny. V případě provozování výrobny elektřiny jako podnikání dle
energetického zákona, je pak licence vyžadována bez ohledu na instalovaný výkon.
Tedy pokud fyzická osoba provozuje výrobnu elektřiny, elektřinu vyrábí (nikoliv pouze
pro vlastní spotřebu), dodává vyrobenou elektřinu do elektrizační sítě a inkasuje za to
příjem, jedná se dle Generálního finančního ředitelství o podnikání dle energetického
zákona, ke kterému je dle tohoto zákona licence ERÚ vyžadována.
Příjmy z provozu takové výrobny elektřiny je tak nutné i po výše uvedené novele
zákona o daních z příjmů považovat za příjmy ze samostatné činnosti dle § 7 odst. 1
písm. c) zákona o daních z příjmů.
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 Úhrada daně z nemovitostí – základní termín 31. 5. 2017
Dnem 31. května 2017 končí lhůta pro placení daně z nemovitých věcí (první splátky daně) na zdaňovací období roku 2017. Poplatníkům daně z nemovitých věcí budou
zasílány daňové složenky k placení této daně. Uhrazení daně prostřednictvím daňové
složenky je zdarma.
Složenka je doručována fyzickým osobám – poplatníkům daně z nemovitých věcí
tak, aby ji obdrželi nejpozději do 19. května 2017. Daň z nemovitých věcí je stanovena
celkovou částkou za všechny nemovité věci poplatníka, které se nacházejí na území
příslušného kraje. Má-li poplatník nemovité věci, které se nacházejí na území dvou
nebo více krajů, obdrží složenky pro placení daně za všechny příslušné finanční úřady
v jedné obálce.
Pro většinu občanů bude nejpohodlnějším způsobem zaplacení daně bezhotovostní
převod částky na bankovní účet. V hotovosti lze daňovou povinnost zaplatit pouze na
pokladnách územních pracovišť. Poplatníkům využívajícím úhradu daně z nemovitých věcí prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (tzv. SIPO) nebude
zaslána složenka pro placení daně. Daň z nemovitých věcí bude předepsána k úhradě
prostřednictvím SIPO v měsíci květnu.
Poplatníkům, přihlášeným k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, nebude zaslána složenka. Namísto složenky obdrží e-mailovou zprávu
s kompletní informací pro placení daně v příloze. K bezhotovostní platbě daně prostřednictvím internetového bankovnictví lze využít QR kód umístěný v přiložené informaci.
ESOP účetní a daňová kancelář s.r.o.

Nový způsob parkování v Dobrušce – s hodinami
 V březnu začala na vybraných parkovištích v Dobrušce platit zásadní
změna. V ulicích Opočenská a Solnická
a na Šubertově náměstí byly umístěny nové dopravní značky „Parkoviště
s parkovacím kotoučem“ s dodatkovou
tabulkou určující maximální dobu stání vozidla. Ta není na všech parkovacích místech stejná. Někde je možné
nechat stát auto jen 30 minut, jinde až
dvě hodiny.
„Od změny si slibujeme zefektivnění
parkování. Při tomto způsobu bude moci využít parkovací místa před úřady a obchody
mnohem více řidičů, kteří potřebují nakoupit nebo vybavit osobní věci. Místa už nebudou celodenně blokována jediným vozidlem,“vysvětluje dobrušský starosta Petr Lžíčař a vzápětí dodává: „Nechtěli jsme rozšiřovat zóny placeného stání a zároveň jsme
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usnadnili kontrolu dodržování doby parkování městským strážníkům. Součástí změny budou také parkovací místa v Kostelní ulici před základní uměleckou školou a děkanstvím. Instalaci nových značek jsme zatím odložili kvůli rekonstrukci ulice Poddomí. Chceme umožnit využití těchto míst lidem, kteří bydlí v této lokalitě a nebudou
moci přes staveniště zajíždět ke svým domům.“ K využití parkovacích míst vytyčených
novými dopravními značkami je potřeba vlastnit parkovací hodiny (kotouč), které si
v Dobrušce můžete zakoupit na náměstí v Informačním centru nebo v knihkupectví
U Hoňků.
Miroslav Sixta

Zpráva o bezpečnostní situaci v obci Deštné v Orlických horách
 V roce 2016 šetřila Policie ČR na území obce Deštné v Orlických horách celkem 11
trestných činů a celkem 76 přestupků. Oproti minulému roku je to u trestných činů
pokles o 1 a u přestupků je to značný nárůst o 28 skutků.
Z uvedených 11 trestných činů jsou 4 majetkové trestné činy, kdy nejzávažnější byl
vloupání do budovy obecního úřadu v Deštném v O. h. se škodou přes 40.000 Kč. Tento skutek se podařilo objasnit. Zbylé 3 majetkové trestné činy byly neobjasněny. Další
trestné činy, které se šetřily v Deštném v O. h. bylo např. ublížení na zdraví z nedbalosti v souvislosti s dopravními nehodami, zanedbání povinné výživy, požár rekreační
chalupy nebo maření výkonu úředního rozhodnutí. Jeden skutek se šetřil jako náhlé
úmrtí.
Jak již bylo uvedeno, u přestupků došlo k výraznému nárůstu, a to především v dopravě. Z uvedených 76 přestupků bylo 7 přestupků proti majetku a 5 proti občanskému
soužití. Ostatní přestupky byly spáchané v dopravě. Mezi ně patří i dopravní nehody
a jízda pod vlivem alkoholu a drog. Nejvíce přestupků v dopravě bylo šetřeno jako špatné parkování především v zimní sezoně. Přestupky v dopravě šetřilo nejen Obvodní
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oddělení v Dobrušce, ale i DI Rychnov nad Kněžnou, DI Hradec Králové a eskortní
oddíl Královéhradecké policie. Nárůst přestupků v dopravě je také zapříčiněn směřováním hlídek do doby, kdy dochází k nárůstu dopravy v době výměny pracovních směn
v průmyslové zóně Kvasiny.
Stále přetrvává problém s parkováním v Deštném v zimní sezóně, především o víkendu a s průjezdností přes Šerlich. Proto byly nově hlídky směřovány o víkendech na
parkoviště na Šerlichu, kde zajišťovali průjezdnost, ale to už v letošním roce.
OOP ČR Dobruška nešetřila žádné závažné jednání v souvislosti s pořádáním tzv.
párty stanů v roce 2016. Na tyto akce se vždy posilovaly hlídky a akce se obešly bez
vážnějších incidentů.
Policisté z OOP ČR Dobruška se také podíleli na zajištění mezinárodního závodu
psích spřežení „Šediváčkův Long“.
V loňském roce byla také využívána nové technika Policie a to čtyřkolky Gladiátor
800, která byla využita při kontrole CHKO a rekreačních oblastí ve špatně přístupných
místech.
I v letošním roce Vás chceme požádat, abyste byli všímaví ke svému okolí. S jakýmkoliv poznatkem se můžete kdykoliv obrátit na OOP ČR Dobruška na tel. 974536701
nebo na linku 158.
Závěrem můžeme říci, že trestná činnost v obci Deštné v Orlických horách nestoupá a jak bylo již uvedeno v roce 2016 se nešetřily žádné závažné skutky.		

prap. Michal Moravec a pprap. Jan Pásler

Změna umístění kontaktního místa Iredo v Rychnově nad Kněžnou
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Vítání bledulí 2017
Chtěli jsme jako každoročně s dětmi
přivítat jaro v Orlických horách, avšak
místo toho přišla „druhá zima“. Školáky z Deštného, Olešnice, Dobřan,
Dobrého a Rokytnice to ale neodradilo
a přijeli si dne 20. dubna 2017 zasoutěžit do Plasnice, kde pro ně zaměstnanci Agentury ochrany přírody a krajiny
(Správa CHKO Orlické hory a Správa
CHKO Železné hory) ve spolupráci se
sdružení A-Rocha připravili zajímavý
program. I když se teplota pohybovala
jen pár stupňů nad nulou a studený vítr
nafoukal sněhové jazyky, děti s přehledem zvládly tříkilometrový okruh vedený převážně po lesních pěšinách v okolí
Špičáku. Na trati radily Rampušákovi,
jak se má nejlépe starat o svoji horskou
zahrádku, mušku si ověřily při střelbě
z praku. Na dalších stanovišti hledaly
pobytové stopy zvířat, „potopily“ se
pod hladinu horských potůčků nebo
rozeznávaly hlasy ptáků.
V cíli na ně čekal šálek teplého čaje,
slaďoučké buchty a křupavé preclíky
z deštenské Reznerovy pekárny. Kdo
měl chuť, mohl se společně se špekáčky vyudit v prostoru krytého ohniště.
Dobu před vyhlášením vítězů si děti
zpříjemnily nákupem magnetků, přívěsků, píšťalek, zvonečků a dalších drobnůstek pro radost z dílny Zvonaře a hrnčířky
z Deštného. Nejšikovnější družstva byla na závěr odměněna nejen výrobky z chráněných dílen Kopeček Bartošovice, propagačními materiály Agentury, ale také perníkovými medailemi přímo z Pardubic a nádhernými i výtečnými dorty od Jany Vernerové
z Jedlové. Soutěžní zápolení bylo velmi vyrovnané, ale o pár bodíků nakonec zvítězila
dvě družstva z Deštného a jedno z Olešnice. Gratulujeme!
Děkujeme všem spolupořadatelům a sponzorům!

pracovníci Správy CHKO Orlické hory





40

Daruj krev – zachráníš život
aneb hledáme nové kolegy
Tak schválně, kdo tuhle větu alespoň jedou v životě slyšel?.... Kdo se nad tím pozastavil ??…. Kdo pro to něco udělal ?
A přeci je to ve skutečnosti tak jednoduché: věk 18-65 let a dobrý zdravotní stav
(díky rozvoji medicíny dokonce můžou darovat i alergici!!!)
Dárcem krve jsem se stala ihned v 18 letech. Byla to pro mě věc, na kterou jsem se
těšila. Vyrůstala jsem se „vzorem“ v rodině, proto mi to přišlo normální a automatické.
Jakmile jsem dosáhla požadovaného věku 18 ti let, ihned jsem se začlenila do skupinky místních dobrovolníků a začala s nimi několikrát do roka jezdit do FN Hradec
Králové.
My horalé máme „takové privilegium“, že si pro nás nemocnice posílá autobus, abychom nemuseli jezdit každý svým vozem nebo autobusem. Autobus nás ZDARMA zde
naloží, a odveze přímo před transfúzní oddělení. Po odběru je plánovaný malý oddychový čas třeba na nákupy a potom zase rozvoz… No není to paráda?
Nejenom, že odběrem krve, nebo i plazmy, můžeme někomu zachránit život, ale 3×
– 4× do roka je naše krev testována, a proto si můžeme v klidu říct – jsem v pořádku
a zdravý.
Za samotný odběr krve není finanční odměna, ale v den odběru vzniká nárok na
„placené volno“, dárci mají nárok na slevu z daní, dokonce před odběrem dostanou
snídani, po odběru kávu a stravenku. Pro mě je jednou z největších odměn při každé
návštěvě FN úsměv sestřiček.
Tak přijďte rozšířit naše řady dárců, udělejte dobrý skutek a ještě si užijte „volný“
pracovní den, Těšíme se na vás.
Drahomíra Švejdová



Soutěž o ceny
 V letošním roce si připomínáme 655. výročí založení naší obce. Tak zněla otázka
v minulém čísle. Správných odpovědí nám přišlo několik. Jako první ji zaslala Alena
Zilvarová, která se může těšit na drobnou cenu.
 Nová soutěž
Jaká je v Deštném průměrná teplota? …za 38 let pozorování počasí.
Svoji odpověď vhoďte do schránky (označené „anketa“) umístěné v chodbě obecního
úřadu. Tím se zapojíte do soutěže o ceny, která končí 15. 8. 2017. Nezapomeňte uvést své
jméno a adresu. Odpověď můžete zaslat také e-mailem na adresu obec.destne@onet.cz,
případně SMS zprávou ve tvaru: jméno_příjmení_odpověď, na číslo 702 004 318.

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

Redakční rada
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Pranostiky
– V čase nejkratších a nejdelších dnů bývá povětrnost stálá.
– V létě očekávej zmoklé slepičky.
– Letní deště půda žádá.
– Co se v létě zrodí, vše se v zimě hodí.


vybrala LZ

Hasiči
Výjezdy
– Dne 10. 4. 2017 v 9:13 byli hasiči vysláni na pomoc se snesením pacienta do sanitky
ZZS v obci Dobřany. Hasiči pomohli zdravotníkům transportovat pacienta z prvního
nadzemního podlaží rodinného domu do vozu ZZS. Po té se vrátili na základnu.
– 15. 4. 2017 v 18:00 byli hasiči požádáni o pomoc při hledání pohřešované dívky, která
se od pátku odpoledne nevrátila domů. Večer byla akce přerušena kvůli tmě. Ráno 16.
4. 2017 se v pátrání pokračovalo, a to až do odpoledních hodin, kdy byla dívka nalezena policejním psovodem, bohužel bez známek života. Spolupráce s PS Dobruška, PS
Rychnov n. Kn., Policií ČR, ZZS a HS.
– Ke spadlému stromu vyjeli hasiči 19. 4. 2017 ve 12:20 na silnici směr Deštné-Skuhrov.
Provedeným průzkumem bylo zjištěno, že dva vzrostlé buky tvoří překážku přes celou
silnici. Hasiči pomocí motorové pily stromy rozřezali a uklidili z komunikace. Došlo
k poškození svodidel. Spolupráce s PS Rychnov n. Kn.
– Dne 28. 4. 2017 v 8:50 hasiči vyrazili do obce Sedloňov. Průzkumem byl zjištěn
vzpříčený linkový autobus na komunikaci, který nemohl díky kluzké vozovce pokračovat v jízdě. Silnice byla zcela neprůjezdná. V autobusu se nacházel pouze řidič. Jednotka, ve spolupráci s profesionálními hasiči ze stanice Rychnov nad Kněžnou, provedla
vyproštění autobusu pomocí navijáku. Jednotka, pomocí navijáku, provedla ještě další vyproštění zapadlého dodávkového automobilu. Dále bylo prováděno usměrňování
provozu na komunikaci. Událost se obešla bez zranění a bez způsobených škod na vozidlech. Na místě zásahu jednotka dále spolupracovala s Policií ČR.
JSDH
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ZUBNÍ POHOTOVOST – ROZPIS SLUŽEB
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8:00–12:00 hodin
datum jméno lékaře

adresa ordinace

1. 7.
2. 7.
5. 7.
6. 7.
8. 7.
9. 7.
15. 7.
16. 7.
22. 7.
23. 7.
29. 7.
30. 7.
5. 8.
6. 8.
12. 8.
13. 8.
19. 8.
20. 8.
26. 8.
27. 8.
2. 9.
3. 9.
9. 9.
10. 9.
16. 9.
17. 9.
23. 9.
24. 9.
28. 9.
30. 9.

Tyršova 461, Dobruška
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Voříškova 169, Vamberk
Kvasiny 145
K. Michla 942, Dobruška
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445, České Meziříčí
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 127, Opočno
Záhumenská 445, České Meziříčí
Zdrav. středisko Rokytnice v Orlických horách
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk
Svatohavelská 266, Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Jana Pitry 448, Opočno
Komenského 209, Častolovice
Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí
Skuhrov nad Bělou 17
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
zdravotní středisko Kout 566, Borohrádek
poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Tyršova 515, Opočno

MUDr. Benešová Růžena
MUDr. Beránek Jan
MUDr. Čapková Marie
MUDr. Domáňová Iva
MUDr. Miřejovská Dagmar
MUDr. Havlová Marie
MDDr. Vodová Jana
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Kašková Kateřina
MUDr. Nentvichová Eva
MUDr. Malátková Ludmila
MDDr. Faltisová Kristýna
MDDr. Motyčka Martin
MUDr. Loukota Jan
MDDr. Olivíková Petra
MDDr. Pavlová Simona
MDDr. Petrák Tomáš
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná Věra
MUDr. Přibylová Marta
MUDr. Ptačovská Eva
MUDr. Seidlová Zdenka
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Světlík Filip
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telefon

494 622 040
494 371 088
494 383 417
494 515 694
494 323 152
739 046 899
494 622 114
494 323 958
494 532 330
602 514 715
494 596 174
494 623 775
494 515 696
734 324 600
775 224 093
494 621 665
734 324 600
494 595 292
494 541 757
494 534 841
494 371 783
494 515 697
494 667 628
494 322 706
603 933 466
494 598 205
494 515 695
494 381 263
494 371 031
777 667 353

Ze sportu
Oddíl skiboby TJ Sokol Deštné v Orlických horách
Dovolte, abych Vás krátce seznámil s činností oddílu skiboby. V roce 2016 došlo ke
změně předsedy oddílu, kdy ve funkci skončil Jaroslav Krása a místo něho nastoupil
Jan Pásler. Tímto děkuji Jardovi za jeho dlouholetou činnost. V současné době má oddíl celkem 27 členů. Z toho je celkem 11 aktivních závodníků. Mezi současné nejlepší
závodníky oddílu patří Pavel Čiháček a Michal Pásler. Oba jsou zařazeni do reprezentačního družstva ČR. Pavel Čiháček se stal celkovým vítězem světového poháru s počtem 296 bodů, před druhým Hauerem z Rakouska, který získal 204 bodů. Michal
Pásler skončil ve světovém poháru na celkovém 19 místě. Světový pohár se jel jako
první v Jablonci nad Jizerou, dále ve Val D´arly ve Francii, v Nauders v Německu, v Bad
Leonfeden, Kleinlobming, Nassfed a Wildschönau v Rakousku. Pavel Čiháček celou
sezonu zakončil na MS v jízdě na skibobu ve Švýcarském Grächenu, kde vyhrál celkem tři závody super G, slalom a obří slalom. Stal se tedy i vítězem kombinace. Tímto
mu patří velký dík za reprezentaci nejen ČR ale i oddílu TJ Deštné v Orlických horách
Michal Pásler obsadil na MS celkově 10. místo. Pavel Čiháček tak navázal na úspěšného sportovce Davida Krejčího, který se vzhledem k jeho zaměstnání letos závodů
nezúčastnil.
Mimo světový pohár a MS se jely také závody Mistrovství republiky v Deštném v Orlických horách, kde Michal Pásler skončil na místě 3. a Petr Kaufman ml. na místě 4.
Dále se jel Orlický pohár opět v Deštném v O. h., kde 1. místo vyhrál Michal Pásler.
V celkovém bodování Českého poháru 2017 skončil na 3. místě Michal Pásler, na místě
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4. Petr Kaufman ml., na 6. místě Jakub Truhlář a na 8. místě Jakub Hejduk. Za žákyně
na 5. místě skončila Markéta Skaláková, za žáky na 6. místě skončil Jiří Lesák ml., za
juniory skončil na 7. místě Ondřej Skalák a za seniory skončil na 7. místě Aleš Skalák,
na 8. místě Petr Kaufman st. a na 9. místě Jiří Lesák st. Tímto děkuji za reprezentaci
všech závodníků oddílu skibobistů, kteří se zúčastnili závodů nejen ve světovém poháru, ale i v rámci ČR.
V roce 2017 jsme měli v oddíle i jedno ocenění, které získal David Krejčí za druhé
místo jako nejúspěšnější sportovec okresu Rychnov nad Kněžnou za rok 2016.

Předseda oddílu Jan Pásler

Oddíl alpského lyžování TJ Sokol Deštné v Orlických horách –
ohlédnutí za sezónou minulou a náhled do sezóny nové
 Uplynulou sezónu i krátkou dobu odpočinku už máme dávnou za sebou a nyní se už
připravujeme na sezónu novou.
Naposledy jsme vás informovali o námi pořádaných závodech, tak se teď společně
s vámi krátce poohlédneme po výsledcích minulé sezóny.
V kategorii juniorů a dospělých byl nejaktivnější a také se nejlépe výsledkově prosazoval Tomáš Klinský, o čemž svědčí jeho celkové konečné umístění na 16. příčce v republice v kategorii dospělých a na 7. místě v kategorii juniorů. Mezi jeho nejvýraznější
úspěchy sezóny patří dvojnásobný titul juniorského mistra republiky, a to ve slalomu
a obřím slalomu. Dále se může pochlubit druhým a čtvrtým místem v obřím slalomu
na FIS závodech v Peci pod Sněžkou. Dvakrát vybojoval šesté místo v obřím slalomu
na FIS závodech v Albrechticích v J.h. Mimořádně se mu pak dařilo především v rychlostních disciplínách, a to ve sjezdu a super G, když si v obou disciplínách dokázal zlepšit FIS body. Obzvlášť úspěšné pro něj byly FIS závody ve Špindlerově Mlýně, kde se
závodilo v těchto rychlostních disciplínách. Díky těmto výsledkům byl nominován na
juniorské Mistrovství světa, které se tento rok konalo ve švédském Aare. Bohužel, jeho
účast byla ve znamení častých výpadků a také zranění. Konec sezóny byl poznamenán
absencí na některých závodech, neboť Toma čekalo jiné zápolení, tentokrát ve školních
lavicích, kde skládal zkoušku dospělosti. Podařilo se, Tom s přehledem odmaturoval
a my mu tímto ještě jednou gratulujeme. Ostatní naši junioři byli značně omezeni kvůli
svým studijním povinnostem na vysokých školách, takže se zúčastnili pouze minima
závodů (Lucka Rydlová, Áďa Berkovcová a Kryštof Preininger). Pro jiné to zase byla
první sezóna v juniorské kategorii (Anča Doksanská).
Naším nejúspěšnějším závodníkem kategorie žactva byla Ája Kolbe, která se pravidelně zúčastňovala závodů republikové a krajské úrovně. Dařilo se jí spíše ve slalomu.
Nejlepším výsledkem bylo 2. místo mezi mladšími žákyněmi v přeboru Královéhradeckého kraje ve slalomu, který se uskutečnil v Černém Dole. Starší žákyně Anička
Slavíková absolvovala kompletní seriály závodů Pohár Orlických hor a Sudetský pohár, přičemž úspěšnější (medailová) byla v Sudetském poháru.
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V předžákovských kategoriích v barvách našeho oddílu závodili především tito
závodníci: Terka Kráčmerová, Pája Tušl, Emča Hejduková a Adámek Cuthbert. Pro
Terku s Pájou byla uplynulá sezóna tou poslední mezi předžáky. Terčinu výkonnost
poznamenala opakovaná nemoc na začátku sezóny, přesto se pohybovala výsledky
mezi dvaceti nejlepšími děvčaty své kategorie v republice. Pája se zlepšil technicky,
ještě však musí zapracovat na psychice, která ho letos hodně brzdila. Emča byla výsledkově mezi deseti nejlepšími děvčaty svého ročníku v republice, což je příslibem pro
příští sezónu, kdy bude závodit posledním rokem v kategorii předžactva. Velice dobře
má našlápnuto Adámek, který byl nejmladší ve své kategorii, přesto dokázal porážet
i o dva roky starší chlapce a v celkovém hodnocení seriálu Head Vitalini Cup, kde poměřoval své síly s chlapci z celé republiky, se umístil šestý mezi stejně starými chlapci.
Svoje první závody si vyzkoušeli a své první diplomy a medaile získali i naši nejmladší
z přípravného družstva. V Teplicích nad Metují a v Říčkách v Orlických horách tak
vystoupili na stupně vítězů Esterka Galková, Eliška Solarová či Pavlík Krejčíř.
Sezónu jsme ukončili na začátku dubna posledními žákovskými závody a pak následoval asi měsíční odpočinek. Na začátku května naši žáci a předžáci absolvovali soustředění na rakouském ledovci Stubai, kde jezdili volně a trénovali techniku ve cvičeních, rychlost na lyžích pro super G, ale také jezdili v hlubokém sněhu. Tomáš Klinský
absolvoval zhruba 2 týdny na konci května na rakouském ledovci Kaunertal s českou
juniorskou reprezentací, kde se trénovali především rychlostní disciplíny.
Kondiční přípravu jsme zahájili v polovině května tradičně fyzickými testy a od té
doby probíhají pravidelně 2-3× týdně tréninky, nejčastěji na stadionu, ale i na kolečkových bruslích či na kolech. V polovině června pak proběhlo první kondiční soustředění, a to v Teplicích nad Metují.
Opět tedy pracujeme na tom, abychom se v zimě na svazích pohybovali s maximální
lehkostí a dosahovali co nejlepších výsledků.
Neustále přijímáme do našich řad nové závoďáky, a to už od ročníku narození 2012,
takže neváhejte a přihlaste se, pokud máte lyžování rádi (kontakt: Radka Jakoubková
na www.tjdestne.cz). 
Radka Jakoubková

Vážení turisté, příznivci Orlických hor a cykloturistiky
Cyklobusy do Orlických hor, oblasti Bukové hory a Králického Sněžníku v letošním
roce vyjíždějí až od prvního červnového víkendu a budou jezdit každou sobotu a neděli
a také o svátcích až do konce září 2017. Po loňském zavedení několika významných
novinek využívajících moderní informační technologie, které vám umožnili sledování
spojů a rychlé zjištění případného zpoždění autobusu je možné také využít dispečink
IREDO, který je v provozu i o víkendu. Podrobnosti naleznete v další části letáku pod
mapou. Ke sledování spoje lze využít internetové stránky http://tabule.oredo.cz.
Ani v roce 2017 se oblasti Orlických hor vyhnuly rekonstrukce dopravních komunikací. Na dokončených stavbách z minulých let cyklisté zajisté ocení nové asfaltové po-
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vrchy, ale stavby současné jsou důvodem objížděk a časových
zpoždění, ale jak na tabulích zní „Musí se to opravit“. Sledujte
proto prosím ve vašem vlastním zájmu jízdní řády, které se mohou v průběhu období díky stavbám měnit.
V současném období dochází k velkému rozmachu jízdních
kol s přídavným pohonem. Dovolujeme si vás upozornit, že dle
platných Smluvních a přepravních podmínek IREDO je přeprava kol s jiným než elektrickým přídavným motorem a přeprava elektrokol s neodnímatelnou baterií zakázána.
Jako každoročně si vás dovolujeme požádat o věnování patřičné pozornosti bezpečí při jízdě na kole. Respektujte i další
účastníky turistiky, zejména pěší chodce. Při výběru trasy nezapomínejte na své zdraví a současnou aktuální kondici. Pro
jistotu si do svých mobilních telefonů uložte kontakty nejen na
Horskou službu ČR, ale i na polskou partnerskou záchrannou
organizaci GOPR. Odkazy a kontakty naleznete v letáku.
Pro letošní cykloturistickou sezónu vám přejeme krásné počasí a mnoho nevšedních zážitků ze sedla kola. 
Sekretariát Euroregionu Glacensis

organizátor projektu „Cyklobusy Orlických hor“
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Deštník – zpravodaj obce Deštné v Orlických horách
Periodický tisk územního samosprávného celku.
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 2017.
Otištěné příspěvky mohou být stanoviskem autora
a nemusí vyjadřovat postoje vydavatele!
Redakční rada: Ing. Jiří Beran (JB), Mgr. Lucie Havrdová (LuHa),
Alena Křížová (AK), Lenka Zábranská (LZ).
Adresa: Obecní úřad, 517 91 Deštné v Orlických horách č. 61
tel.: 494 663 187, fax: 494 663 187
e-mail: obec.destne@onet.cz
cena: 15 Kč
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Obec Deštné v Orlických horách
a Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel
v Deštném v Orlických horách

mediální partner:

Vás srdečně zvou na

XXVI. ročník Svátku skla

Tavení skla
dřevem
Deštné v Orlických horách

4. - 6. srpna 2017

Program XXVI. ročníku
Tavení skla dřevem
Pátek 4. srpna
15:00
16:00

Foukání a tvarování skla u pece Magdaléna
Slavnostní zahájení XXVI.ročníku Tavení skla dřevem
Slavnostní představení knihy „Deštné na starých
pohlednicích“
Večerní koncert country hudby

pátek až neděle v areálu muzea
v Deštném v Orlických horách

19:00

Akce se koná za podpory Královéhradeckého kraje.

Sobota 5. srpna

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

Vás srdečně zvou na

XXVI. ročník Svátku skla

Tavení skla
dřevem
Deštné v Orlických horách

4. - 6. srpna 2017
pátek až neděle v areálu muzea
v Deštném v Orlických horách
Akce se koná za podpory Královéhradeckého kraje.

9:00
17:00
18:00

20:00

Foukání a tvarování skla u pece Magdaléna do
vyčerpání skloviny a ukázky dalších sklářských
technologií
Vystoupení mažoretek
Slavnostní benefiční koncert na opravu varhanního
pozitivu v kostele sv. Máří Magdalény v Deštném
v Orlických horách
vystoupí POLYFONNÍ SDRUŽENÍ Nové Město nad
Metují
Hudební skupina PROXIMA FURENS

Neděle 6. srpna
10:00

Dražba výrobků XXVI. ročníku
Tavení skla dřevem

Vstupné
Základ 90 Kč, rod. 220 Kč, děti + ZTP 50 Kč

(vstupné platí na všechny dny konání akce včetně koncertů),

pouze večerní program 50 Kč/den, benefiční koncert 100 Kč.

INTERNET
- levné připojení k internetu od 190,- Kč měsíčně včetně DPH
- možnost denního tarifu: 25,- Kč pouze za den, který jste na internetu
- zkušební měsíc zdarma
- v ceně prostor pro webovou stránku 1GB, PHP, mySQL

TELEFON
- internet + telefonní linka v ceně internetu s výhodným voláním
- samostatná telefonní linka bez internetu za 50,- Kč měsíčně
- možnost zachování stávajícího telefonního čísla

web: www.onet.cz
+420 492 601 600

