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Pátek 9. 9. 2022 v 18 hodin, kostel sv. Máří Magdalény
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Vážení spoluobčané,
nacházíme se společně na konci letních prázdnin, děti se budou
pomalu chystat do svých škol. Některé děti čekají zcela nové životní zkušenosti tím, že jejich studia začnou v úplně cizích školách,
poznají spoustu nových lidí a kamarádů. Věřím, že to všechno
dobře zvládnou a brzy si zvyknou na nové prostředí a jiný režim.
Pro všechny ostatní konec prázdnin znamená zároveň konec letního období, které se letos opravdu povedlo, a pro většinu z nás také konec letních dovolených. Doufám, že jste si své dovolené dobře a ve zdraví užili.
Pro nás zastupitele obce a možná i vás občany, má toto období ještě jeden zvláštní
význam. Je jím samozřejmě konec čtyřletého volebního období. Upřímně vám mohu
říct, že to neuvěřitelně uteklo. Přijde mi, jako bychom včera začínali, a přitom je už konec. Co se nám, jako zastupitelstvu, za tu dobu povedlo a jak jsme pracovali, si zde nedovolím hodnotit. To ponechám na vás, občanech. Mohu vás jen ujistit, že jsme všechno dělali v tom nejlepším úmyslu, tak abychom jednali se všemi rovnocenně, nestranně
a spravedlivě. Ale jak se říká „Není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem“.
Tak pokud má někdo z vás pocit, že mu bylo ukřivděno, věřte, že to nebyl zlý úmysl
a nic proti vaší osobě. Jak jsem řekl, musíme vše posuzovat a řešit spravedlivě a zodpovědně. Málokdo si možná uvědomuje, jak je tato práce zodpovědná a náročná.
23. a 24. září nás čekají nové komunální volby. Asi není veřejným tajemstvím, že
si konečně, jako voliči, budete moci vybrat z více kandidátek a jejich členů. To je jistě
dobrá zpráva a já osobně jsem za to moc rád. Přeji vám všem šťastnou voličskou ruku,
vybírejte zodpovědně a důsledně. I na vás nyní záleží, jakým směrem se naše obec bude
ubírat.
Na závěr bych vám rád popřál, abyste si užili ve zdraví, a jak nejlépe to půjde, zbytek
prázdnin a našim školákům a studentům hodně úspěchů i vytrvalosti. Zároveň chci
poděkovat všem, kteří se jakkoliv zapojili do realizovaných kulturních a jiných akcí,
které se konaly v naší obci. Dnes si dovolím tvrdit, že se všechny náramně povedly
a užili jsme si spoustu hezkých zážitků. A těm, kteří se nezúčastnili, mohu jen říct, že
o mnoho přišli, a že by se příště měli také připojit…

Jaromír Meier, starosta
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Z obecního úřadu
Do jarního úklidu obce se zapojili mnozí
 Nejen Dešteňáci se systematicky vydávali poklidit obec, příkopy kolem cest a turistických tras. Stalo se tak v rámci pravidelné údržby, brigád, celorepublikového projektu „Ukliďme svět, ukliďme Česko 2022“ i nápadu „Ukliďme si hřebenovku“.
První úklid, 9. dubna, trošku mařilo počasí. Nachumelilo. Proto byl vyhlášen
ještě jeden termín 30. dubna, což vyšlo a plynule přešlo ve slavnost pálení čarodějnic.

„Hřebeny“ byly poklizeny několikrát. Spolkem Velká Deštná, automobilkou, dobrovolníky z obcí Deštné, Sedloňov a Olešnice v Orlických horách. Zlikvidovala se
nejedna nelegálně vzniklá černá skládka a nepořádek, který nám zanechávají ti nezodpovědní.
Potom, co během několika hodin bylo z přírody vysbíráno několik pytlů odpadu
a různých „pokladů“, došlo na zaslouženou svačinu, zhodnocení.
Díky všem, kteří obětovali volný den dobré věci.
LZ

Podzimní svoz nebezpečného odpadu
 Podzimní svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 1. října na sběrném dvoře

za hasičskou zbojnicí od 9,25 h do 9,45 h.
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Alej sv. Matouše

 Velice vydařenou akci se v naší obci podařilo uskutečnit dne 7. května, a to výsadbu

zcela nové stromové aleje. Alej jsme příznačně, s ohledem na lokalitu, kterou jsme pro
ni vybrali, pojmenovali „Alej svatého Matouše“. Ano, jak sám název
napovídá, nachází se v blízkosti
kostela sv. Matouše. Už tak krásné
a kouzelné místo, bylo tímto ještě
více obohaceno a zkrášleno.
Alej byla vysazena z celkem
83 ks ovocných stromů a lemuje
cestu od kostela sv. Matouše až po
altánek směrem na Studený vrch.
Akce byla pojata jako komunitní výsadba a každý si mohl přijít zasadit svůj strom.
Velkou měrou se o podobné akce v celém Královéhradeckém kraji podílí také emeritní
hejtman Královéhradeckého kraje, pan PhDr. Jiří Štěpán, který se samotné výsadby
také zúčastnil a i svými vlastními silami a zkušenostmi s ní pomohl.
Bylo naším záměrem, aby to byla akce společenská a jako odměnu každému, kdo
přišel pomoci, bylo připraveno občerstvení i s živou country hudbou přímo u kostela
sv. Matouše. Samozřejmě bylo vše zdarma. Naštěstí nám počasí opravdu přálo, a tak
si bezmála sto „brigádníků“ složených jak z místních občanů, tak rekreantů, mohlo
strávit krásný den, nejen prací, ale také příjemným posezením.
Bylo pro nás velikým potěšením, když pan Štěpán a lidé, kteří se v našem kraji
o podobné akce starají, tvrdí, že se s podobným pojetím výsadby, jako u nás, zatím
nesetkali, a že i zvolené místo nemá v širokém okolí obdoby. Jednalo se prý o výjimečnou událost a jednu z nejkrásnějších vysazených alejí. I toto nás přimělo k zamyšlení,
abychom naši alej přihlásili do celorepublikové soutěže nazvané „Alej roku 2022“.
Chci touto cestou poděkovat všem, kdo se jakkoliv podílel na této zdařilé akci. Poděkování patří také místním hasičům, kteří do dnešního dne zajišťují zalévání stromků
a i díky tomu se všem do jednoho dobře daří. 
Jaromír Meier

Informace o odstávkách elektřiny
 O odstávkách elektřiny se můžete dozvědět i na webových stránkách obce (https://

www.obec-destne.cz/), kde je umístěn banner s automatickým zobrazováním informací o plánovaných odstávkách.
Návštěvník webových stránek tak ihned zjistí, zda v nejbližších 15 dnech v obci dojde k plánované odstávce. Při pokliku na okno (banner) společnosti ČEZ bude přesměrován na webové stránky provozovatele elektrické sítě. Zde se pak zobrazí detailní
výčet odběrných míst i s orientačním mapovým podkladem. Pokud by z mimořádných
důvodů došlo ke zrušení plánované odstávky, i tato informace bude formou banneru
neprodleně zveřejněna.
LZ
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Ze zasedání zastupitelstva
 Usnesení z 34. zasedání Zastupitelstva obce Deštné v Orlických horách ze dne 14. dubna 2022

— Usnesení č. 1/34/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách určuje
ověřovatele zápisu Ing. Richarda Přikryla a Martina Struhaře, zapisovatelku Lenku
Zábranskou.
— Usnesení č. 2/34/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
program zasedání.
— Usnesení č. 3/34/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje rozpočet obce na rok 2022 jako schodkový ve výši příjmů 16 138 872 Kč,- Kč, ve
výši výdajů 32 970 220 Kč,- Kč. Rozdíl příjmů a výdajů ve výši -16 831 348 Kč,- Kč
bude financován z přebytků minulých let. Závaznými ukazateli rozpočtu roku 2022
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 výši
2 912 700 Kč,- Kč.
— Usnesení č. 4/34/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje
starostu obce Deštné v Orlických horách provádět rozpočtová opatření na straně příjmů bez omezení a na straně výdajů do výše 200 000,- Kč.
— Usnesení č. 5/34/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje,
na základě podané žádosti, pronajmout části pozemků parc. č. 128/2 a parc. č. 660/4,
oba v k. ú. Deštné v Orlických horách, XXXX, na dobu neurčitou a za cenu 100,- Kč/
rok.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostu podpisem nájemní
smlouvy.
— Usnesení č. 6/34/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 2012/2 v k.ú. Deštné v Orlických horách.
— Usnesení č. 7/34/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě sepsané s Adamem Kotyzou, Deštné v Orlických
horách 424, 517 91, IČ 75154013 ze dne 1. 2. 2022, kterým bude upřesněna výměra
pozemků uvedených v pachtovní smlouvě dle LPIS.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostu podpisem Dodatku.
— Usnesení č. 8/34/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách neschvaluje záměr prodeje části pozemků parc. č. 2068 a parc. č. 1287/3 oba v k.ú. Deštné
v Orlických horách.
— Usnesení č. 9/34/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách souhlasí
s plánovanou akcí pod názvem: „IZ-12-2002070 Deštné v O.h. p.č. 1152, stran. přel.
knn“, investor: ČEZ Distribuce a.s. Děčín, IČ: 24729035, projektant: Energomontáže
Votroubek s.r.o., IČ: 28791274.
— Usnesení č. 10/34/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách souhlasí
s plánovanou akcí pod názvem: „IV-12-2023690 Deštné v O.h.- Plasnice, 472-úprava
TS, knn“, investor: ČEZ Distribuce a.s. Děčín, IČ: 24729035, projektant: Energomon7

táže Votroubek s.r.o., IČ: 28791274, za dodržení následujících podmínek: Uvedení
pozemků v majetku Obce Deštné v Orlických horách, které budou dotčeny stavbou
do původního stavu. Případné poškození pozemků neodkladně odstranit, a to i v následujícím období.
— Usnesení č. 11/34/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách souhlasí
s plánovanou akcí pod názvem: „IZ-12-2002056 Deštné v O.h., st.p.č. 117-přeložka
knn“, investor: ČEZ Distribuce a.s. Děčín, IČ: 24729035, projektant: Energomontáže
Votroubek s.r.o., IČ: 28791274, za dodržení podmínky umístění přípojkové skříně ve
vzdálenosti od hranice pozemku parc.č. 2033 v k.ú. Deštné v Orlických horách minimálně 1,5 metru, a to s ohledem na provádění zimní údržby.
— Usnesení č. 12/34/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje projektovou dokumentaci pro stavbu s názvem: „Novostavba domu pro rodinnou
rekreaci na st.p.č. 117 v k.ú. Deštné v Orlických horách“, investor: XXXX, projektant:
vocet arch sr.o., Ing. arch. Jaroslav Voceďálek, Novohradská 232, Dolní Předměstí,
Trutnov 1, 541 01, IČ: 08798842.
— Usnesení č. 13/34/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
projektovou dokumentaci pro stavbu s názvem „DŮM U POTOKA – novostavba RD
s apartmány, v místě původní stodoly“, investor: XXXX, projektant: Architekti.in
s.r.o., Ing. arch. Lukáš Svoboda, Rybkova 23, Brno 602 00.
— Usnesení č. 14/34/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
projektovou dokumentaci pro akci s názvem „Skicentrum Deštné - Traily“, investor:
SPORTprofi s. r. o., Deštné v O. h. 171, 517 91 Deštné v O. h., IČ: 47469897, projektant:
Bittner architects s.r.o., náměstí F. L. Věka 17, 518 01 Dobruška, IČ: 28792289.
— Usnesení č. 15/34/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti v rámci
akce nazvané „IV-12-2023690/SOBS VB/02“ se společností ČEZ Distribuce a.s., se
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostu podpisem smlouvy.
— Usnesení č. 16/34/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
projektovou dokumentaci pro stavbu s názvem „Novostavba rodinného domu a hospodářského příslušenství na poz. 959/12, k.ú. Deštné v Orlických horách“, investor:
XXXX, projektant: A-Z atelier s.r.o., Rybná 716/24, Praha 1, IČ: 03777529.
— Usnesení č. 17/34/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
žádost o poskytnutí dotace Královéhradeckému kraji, Pivovarské nám. 1245, Hradec
Králové, 500 03, IČ: 70889546, a to na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou v období od 12. 12. 2021 do 5. 3. 2022. Výše dotace činí 87 596,- Kč.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostu podpisem smlouvy
o poskytnutí dotace.
— Usnesení č. 18/34/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách, na základě podané žádosti, schvaluje poskytnutí finančního příspěvku spolku FK Deštné
v O. h., z.s., Deštné v Orlických horách 373, 517 91 Deštné v Orlických horách, IČ:
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26525470, ve výši 25 000,- Kč. Finanční příspěvek bude určen na údržbu travnaté plochy fotbalového hřiště.
— Usnesení č. 19/34/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
darovací smlouvu na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 25 000,- Kč sepsanou
s FK Deštné v O. h., z.s., Deštné v Orlických horách 373, 517 91 Deštné v Orlických
horách, IČ: 26525470, ve výši 25 000,- Kč. Finanční příspěvek bude určen na údržbu
travnaté plochy fotbalového hřiště.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostu podpisem darovací
smlouvy.
— Usnesení č. 20/34/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách, na základě podané žádosti, schvaluje finanční příspěvek Farní charitě Dobruška, Kostelní
259, 518 01 Dobruška, IČ: 73635391, ve výši 10 000,- Kč. Finanční příspěvek bude určen na podporu půjčovny zdravotnických pomůcek a sociální služby osobní asistence.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostu podpisem darovací
smlouvy.
— Usnesení č. 21/34/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách, na základě podané žádosti, schvaluje finanční příspěvek Záchranné stanici Jaroměř, ZO
ČSOP JARO Jaroměř, Národní 83, 551 01 Jaroměř, IČ 67441076, ve výši 3.000,- Kč.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostu podpisem darovací
smlouvy.
— Usnesení č. 22/34/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách, na základě podané žádosti, neschvaluje finanční příspěvek Lince bezpečí, z.s., Ústavní 95,
181 02 Praha 8.
— Usnesení č. 23/34/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
sepsání dohody o provedení práce v rámci činnosti prováděné v JSDH Deštné v Orlických horách se starostou obce Deštné v Orlických horách.
— Usnesení č. 24/34/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách bere
na vědomí zprávu o vyúčtování VaK v obci Deštné v Orlických horách za rok 2021
a schvaluje uhradit provozní náklady společnosti VODA CZ service, s. r. o., Hořenice
45, 551 01 Jaroměř, IČ: 27545547, ve výši 391 162,47 Kč.
— Usnesení č. 25/34/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
smlouvu o dílo na provedení opravy komunikace u kostela sv. Matouše sepsanou se
zhotovitelem Strabag a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha – Jinonice, IČ: 60838744,
DIČ: CZ60838744.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostu podpisem smlouvy.
— Usnesení č. 26/34/2022 – Zastupitelstvo obce schvaluje Ing. arch. Radka Novotného se sídlem: Na Skalce 1343, 549 01 Nové Město nad Metují, IČ: 74418165 na pozici
obecní architekt, v souladu s výsledkem výběrového řízení ze dne 17.1.2022.
Zastupitelstvo obce schvaluje příkazní smlouvu s Ing. arch. Radkem Novotným se sídlem: Na Skalce 1343, 549 01 Nové Město nad Metují IČ: 74418165.
— Usnesení č. 27/34/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
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rámcovou smlouvu o spolupráci v oblasti kultury a cestovního ruchu, v rámci pořadatelství či spolupořadatelství, partnerství, propagaci a reklamě při příležitosti konání
hudebního Dvořákova festivalu sepsanou se společností Braunenssis art productions
s.r.o., se sídlem Božanov 301, 549 74, IČ: 27590887.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostu podpisem smlouvy.
— Usnesení č. 28/34/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje smlouvu o spolupráci při přípravě, realizaci a provedení uměleckého výkonu
v rámci akce 66. ročníku Dvořákova festivalu, festivalu s názvem Symetrio, sepsanou
se společností Braunenssis art productions s.r.o., se sídlem Božanov 301, 549 74, IČ:
27590887.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostu podpisem smlouvy.
 Usnesení z 35. zasedání Zastupitelstva obce Deštné v Orlických horách ze dne 13. června 2022

— Usnesení č. 1/35/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách určuje
ověřovatele zápisu Ing. Richarda Přikryla a Arpáda Lörincze, zapisovatelku Lenku
Zábranskou.
— Usnesení č. 2/35/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
program zasedání.
— Usnesení č. 3/35/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách ve složení
Jaromír Meier, Ing. Richard Přikryl, Martin Struhař, Kateřina Tenchová Dismanová,
Ing. Petr Prouza, Arpád Lörincz schvaluje účetní závěrku obce k 31. 12. 2021 bez výhrad
a připomínek v rozsahu těchto finančních výkazů: rozvaha 12/2021, výkaz zisku a ztráty
12/2021, příloha účetní závěrky 12/2021, závěrečná inventarizační zpráva za rok 2021.
— Usnesení č. 4/35/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách ve složení
Jaromír Meier, Ing. Richard Přikryl, Martin Struhař, Kateřina Tenchová Dismanová,
Ing. Petr Prouza, Arpád Lörincz schvaluje výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Deštné v Orlických horách, IČ: 75015919, za rok 2021 bez výhrad
a připomínek v rozsahu těchto finančních výkazů: rozvaha 12/2021, výkaz zisku
a ztrát 12/2021, příloha účetní závěrky 12/2021.
— Usnesení č. 5/35/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
Závěrečný účet hospodaření obce Deštné v Orlických horách za rok 2021 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením „bez výhrad“.
— Usnesení č. 6/35/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
rozpočtové opatření č. 1. dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
— Usnesení č. 7/35/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje směnu pozemku par.č. 2437 v k.ú. Deštné v Orlických horách, zapsaného na listu vlastnictví č. 10001, který je v majetku obce Deštné v Orlických horách za pozemek parc. č. 2312/6 v k.ú. Deštné v Orlických horách, zapsaného na listu vlastnictví
č. 1003, který je v majetku XXXX, dle geometrického plánu č. 1207-153/2021, který je
přílohou č. 1 tohoto usnesení.
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Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy.
— Usnesení č. 8/35/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
propachtování pozemku parc. č. 2012/2 v k.ú. Deštné v Orlických horách, panu Adamovi Kotyzovi, Deštné v Orlických horách 424, 517 91 Deštné v Orlických horách,
IČ: 75154013. Pachtovné bude hrazeno za využívanou výměru dle LPIS, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení 890 m2. Roční pachtovné je stanoveno ve výši 2 000,- Kč /
1 ha. Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostu obce podpisem
pachtovní smlouvy.
— Usnesení č. 9/35/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Deštné v Orlických horách, IČ: 75015919 o 1 400 000,- Kč.
— Usnesení č. 10/35/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje uvolnění finančního prostředku z rezervního fondu ZŠ a MŠ Deštné v Orlických
horách, IČ: 75015919, v celkové výši 500 000,- Kč. Uvolněný finanční prostředek bude
použit na pokrytí nezbytných provozních nákladů.
— Usnesení č. 11/35/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
převedení hospodářského výsledku za rok 2021 ZŠ a MŠ Deštné v Orlických horách,
IČ: 75015919, do rezervního fondu v celkové výši 47 272,17 Kč.
— Usnesení č. 12/35/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje sepsání dohody o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy
s obcí Liberk, se sídlem Liberk 70, 517 12 Liberk, jejíž činnost bude vykonávat ZŠ a MŠ
Deštné v Orlických horách, IČ: 75015919. Dohoda bude sepsána na dobu neurčitou
a nabude účinnosti podpisem dohody.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostu obce podpisem dohody.
— Usnesení č. 13/35/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje cenovou nabídku na provedení opravy střešní krytiny na budově č.p. 61 v Deštném
v Orlických horách, kterou podal Tomáš Válek, Deštné v Orlických horách č.e. 57, 517 91
Deštné v Orlických horách, IČ: 75407418. Cenová nabídka je přílohou č.1 tohoto usnesení.
— Usnesení č. 14/35/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
cenovou nabídku na vyhotovení projektové dokumentace na opravy 14ti úseků místních komunikací v majetku obce Deštné v Orlických horách, kterou podala společnost
Profesionálové a.s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČ: 28806123. Cenová
nabídka je přílohou č.1 tohoto usnesení.
— Usnesení č. 15/35/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
cenovou nabídku na vyhotovení dopravně -architektonické studie na prověření proveditelnosti dopravně významného parkoviště na Šerlichu, kterou podala společnost
Laboro ateliér s.r.o., Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň. Cenová nabídka je přílohou
č.1 tohoto usnesení.
— Usnesení č. 16/35/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
cenovou nabídku na provedení opravy koryta vodoteče v Jedlové v Orlických horách
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u č.p. 238, nacházející se na pozemku parc.č. 723/1 v k.ú. Jedlová v Orlických horách.
Cenovou nabídku podal Martin Hanuš – Zemní práce, se sídlem Černilov 420, 503 43
Černilov. Cenová nabídka je přílohou č.1 tohoto usnesení.
— Usnesení č. 17/35/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
projektovou dokumentaci pro stavbu s názvem „Deštné v Orlických horách č.p. 131
– zpracování podkladů pro podání PŽ OPŽP“, investor: ČR – Krajské ředitelství
Policie Královéhradeckého kraj, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové, IČ:
75151454, projektant: Radko Vondra – PRIDOS, Na Potoce 648, 500 11 Hradec Králové 11, IČ: 132070090.
— Usnesení č. 18/35/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách souhlasí
s provedením stavby a souhlasí s vydáním územního souhlasu na stavbu s názvem „IV12-2023363“, investor: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, projektant:
Energomontáže Votroubek s.r.o., Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ:
28791274.
— Usnesení č. 19/35/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách souhlasí s provedením stavby a souhlasí s vydáním územního souhlasu na stavbu s názvem
„IV-12-2023577/DH“, investor: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
projektant: Energomontáže Votroubek s.r.o., Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou, IČ: 28791274 za dodržení podmínky, že dotčené pozemky v majetku obce
Deštné v Orlických horách budou uvedeny do původního stavu a v případě výskytu
závad v budoucnu dojde k jejich opravě.
— Usnesení č. 20/35/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách souhlasí
s provedením stavebního záměru s názvem „Deštné v Orlických horách – přístavba
a stavební úpravy objektu Sokolské chaty č.p. 24“, investor: Tělocvičná jednota sokol
Černilov, Černilov 310, 503 43 Černilov, IČ: 62691864. Projektant: Atelier architektury – Jan Mádlík, Lužická 98, 500 03 Hradec Králové.
— Usnesení č. 21/35/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách souhlasí
s projektovou dokumentací pro stavbu s názvem „Projekt vrtů pro tepelné čerpadlo na
p.p.č. 661/34 k.ú. Deštné v Orlických horách“, investor: XXXX. Projektant: Ing. Jiří
Lenfeld, Šedivá Hora 1005, 549 31 Hronov, IČ: 04958691.
— Usnesení č. 22/35/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje
studii pro stavbu s názvem „Dostavba chaty PRIM – apartmány“, investor: H.A.N.S.
stavby a.s., Holušická 2253/1, 148 00 Praha 4 – Chodov, IČ: 27124355.
— Usnesení č. 23/35/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických schvaluje uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a souhlasí s umístěním stavby s názvem „Deštné v Orlických horách, parc.č. 666/3-knn“, sepsanou
s ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ: 24729035.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy.
— Usnesení č. 24/35/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje provedení stavby na pozemku parc. č. 959/13 v k.ú. Deštné v Orlických horách
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s názvem „Stavba rodinného domu v Deštném v Orlických horách“, investor: XXXX.
— Usnesení č. 25/35/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách, na základě podané žádosti, dne 13. 6. 2022, XXXX, neschvaluje pronájem nebytového prostoru (úklidové suterénní místnosti) v č.p. 433 Deštné v Orlických horách.
— Usnesení č. 26/35/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách, na základě žádosti, schvaluje finanční příspěvek ve výši 2 000,- Kč, spolku Šonovské depozitum, z.s., Šonov u Nového Města nad Metují 173, 549 08 Provodov Šonov.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostu obce podpisem darovací smlouvy.
 Usnesení z 36. zasedání Zastupitelstva obce Deštné v Orlických horách ze dne 21. června 2022

— Usnesení č. 1/36/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách určuje
ověřovatele zápisu Ing. Richarda Přikryla a Martina Struhaře, zapisovatelku Lenku
Zábranskou.
— Usnesení č. 2/36/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné schvaluje program zasedání.
— Usnesení č. 3/36/2022 nebylo schváleno – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických
horách schvaluje v souladu s ustanovením § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, počet členů zastupitelstva obce Deštné v Orlických horách pro volební období 2022-2026
na 11 členů.
Výsledek hlasování:
Pro 0		
Proti 6 		
Zdrželi se 0
Dle § 68 odst. 4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), bude volen počet
členů zastupitelstva obce jako v končícím volebním období.
Pro příští volební období byl stanoven počet členů zastupitelstva obce Deštné v Orlických horách na 9 členů.
— Usnesení č. 4/36/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci s názvem „Deštné
v Orlických horách - oprava místních komunikací – 13 úseků“, sepsanou se společností Profesionálové a.s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČ: 28806123.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy.
— Usnesení č. 5/36/2022 – Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace na akci s názvem „Deštné
v Orlických horách - oprava místní komunikace – úsek č. 6 pč. 781/6 úsek“, sepsanou se společností Profesionálové a.s., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČ:
28806123. Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy.
Jaromír Meier, starosta
Přijatá usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Deštné v Orlických horách najdete také
na: http://www.obec-destne.cz/urad-2/
Pozn. Na základě Zákona o ochraně osobních údajů a GDPR neuvádíme některé citlivé
údaje.
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Volby
 Volby do zastupitelstva obce byly prezidentem stanoveny na pátek 23. září a sobotu
24. září 2022.
První den voleb začíná hlasování ve 14 h a končí ve 22 h, druhý den voleb hlasování začíná v 8 h a končí ve 14 h.
V Deštném v Orlických horách se bude hlasovat jako obvykle v jediném volebním okrsku. Volební místností bude obřadní místnost obecního úřadu (čp. 61).
Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Popřípadě budou k dispozici ve volební místnosti.
Pro následující volební období zůstává počet členů deštenského zastupitelstva
na 9.
Před každými komunálními volbami probíhá představení kandidátů do zastupitelstva obce. Nejinak tomu je i tentokrát. Odpovědi jednotlivých kandidátů jsme seřadili
dle pořadí na zaregistrované kandidátní listině.

Společně pro Deštné (kandidátní listina č. 1)

Vážení spoluobčané, asi není třeba detailně představovat jednotlivé členy kandidátky, kterou jsme nazvali „Společně pro Deštné“. Věříme, že ve většině případů všechny
dobře znáte a víte, co od nich můžete očekávat. Je složena záměrně z lidí, u kterých je
jistota, že to s naší obcí a s Dešteňáky myslí upřímně a dobře. Jsou to lidé různé věkové
kategorie a různého zaměření. Jsou to lidé, kteří pro obec v historii i v současnosti udělali mnoho dobré práce a mají například i bohaté zkušenosti s vedením obce. Jsou to
lidé, kteří nejsou v žádném případě ve střetu zájmu ať v podnikatelské nebo jiné sféře.
Jako cíl si tato kandidátka dala pokračovat v započaté práci současného zastupitelstva.
Chceme soběstačnou obec, abychom nemuseli draze platit za služby, které sami dokážeme zvládnout, a tím ušetřit nemalé finanční prostředky. Chceme zamezit bezhlavému rozprodávání obecního majetku nebo jeho nesmyslnému dlouhodobému pronajímání k podnikatelským činnostem. Důležité pro nás také je upevnění mezilidských
vztahů. Přáli bychom si, aby místní spolky, a občané obecně, v přátelském duchu spolupracovali při konání různých akcí v naší obci. Není totiž větší odměny, než vidět spokojené lidi, jak se dobře baví a rozumí si.

Přejeme Vám hodně štěstí a zdraví…
Jaromír Meier, profesionální hasič
Proč kandiduji do zastupitelstva?
Před čtyřmi lety jsem kandidoval, protože jsem byl přesvědčený, že mohu nějakým
způsobem pomoci, a že mohu změnit věci, se kterými jsem, jako řadový občan, nebyl
úplně spokojený. Možná trochu sebevědomě dnes mohu tvrdit, že se mi to, s obrovskou
pomocí stávajícího zastupitelstva, z části podařilo. Ne však zcela a máme mnoho nedokončené práce. Svědomí mi nechce dovolit, abych utekl od rozdělané práce. Tudíž,
mé důvody, které jsem měl před čtyřmi lety, jsou naprosto stejné.
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Vyjmenujte alespoň tři věci, které byste chtěli v obci změnit nebo udělat.
Jak jsem psal již v předešlé odpovědi, máme mnoho rozdělané práce a přál bych si,
aby byla dokončena. Zvláště poslední rok jsme mnoho času věnovali přípravám vybraných záměrů. Jsem přesvědčený, že se jedná o záměry, které jsou jak pro obec, tak pro
místní občany velice důležité a neodkladné. Jedná se například o vybudování nového
vodního zdroje, opravy komunikací v celé obci, rozšíření parkovacích ploch na Šerlichu i v Deštném, změna systému odpadového hospodářství, vybudování dětského
hřiště a relaxační zóny, změna zdroje vytápění ve škole a ostatních veřejných budovách. Ale také opravy obecních nemovitostí, kde asi nejzásadnější bude oprava střechy
školní jídelny. Nesmím zapomenout na rekonstrukci bytovky č.p. 129. A samozřejmě
počítáme i s jednoduššími akcemi, jako jsou například opravy kapliček, další výsadba nové aleje, pořízení nové komunální techniky, oprava požární nádrže a podobně.
Zastávám názor, že naše obec musí být co nejvíce soběstačná a náš stálý občan musí
mít přednost před ostatními. Je toho opravdu mnoho a nedá se to zde všechno vepsat.
Ale věřím, že jsme pro nové zastupitelstvo připravili dobrý základ k tomu, abychom se
u nás měli lépe.
Arpád Lörincz, důchodce
Proč kandiduji do zastupitelstva?
Proč kandiduju. Mohl bych odpovědět líbivými frázemi, ale to já nedělám. Jsem v zastupitelstvu od roku 2006. Pochopil jsem, mimo jiné za tu dobu, že nejde vždy prosadit
byť dobrý záměr, že vše chce svůj čas. Ale chybou je to vzdávat.
Když jsem na počátku své činnosti v zastupitelstvu v dobré víře navrhnul vypracovat krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý plán rozvoje obce, otevření otázky spolupráce obce se Sport-profi, kde měla naše obec 27 % podíl, tak jsem k mému překvapení dost lidí šokoval a hledalo se v tom něco osobního. Věc jsme si vysvětlili a bylo
jasno.
V dalším období se na můj návrh snížil počet zastupitelů z 15 na 9 členů, zrušila
se rada obce, tím zastupitelé byli blíž k dění v obci, zavedly se pracovní schůzky před
každým zasedáním, které je od té doby jednou měsíčně.
Moje představa je, aby se zastupitelstvo dohodlo na budoucím rozvoji obce i s reálnými termíny, protože mám oprávněný pocit, že mimo rekonstrukce obecních bytů
a běžných oprav se udržuje jen to, co už máme.
Je jasné, že názory občanů budou různé a ne vždy souhlasné. Ale zvolení zastupitelé nesou v čele se starostou odpovědnost a starosta by měl mít jasnou vizi o tom, co
chce prosadit, co je pro něj priorita v zájmu obce a to by měl sdělit občanům ještě před
vlastní volbou.
Po případném zvolení by ho měli zastupitelé v jeho vizi podporovat a kontrolovat.
Ať bude starostou kokoliv, musí počítat s tím, že nebude tak oblíben, jak by jistě
chtěl, že bude mít odpůrce, pomlouvače i nepřátele z různých důvodů. Nesmí se chtít
každému zlíbit. To je cesta do pekel.
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Měla by se zlepšit spolupráce s místními živnostníky a obec by měla podporovat každého občana, který pro obec udělá cokoliv dobrého – uspořádá akci, které se mohou
občané zúčastnit, apod. Vím, že je to naivní, ale bylo by dobré, kdyby lidé nedali na to,
co „jedna paní povídala“, ale pokud je to zajímá, aby si informaci prověřili. Protože
tohle nejvíc poškozuje mezilidské vztahy a nemyslím si, že by v naší obci tyto vztahy
byly optimální a škodí to i jinak. Např. naší základní škole.
Před více lety, jak zřizovatel, tak škola trochu zaspali dobu, kdy pan Grulich, kterého si vážím, začal budovat školu v Dobřanech. Trvalo mu 10 let, než se dostal do cíle.
V té době nikoliv zásahem Dobřan, ale vlastní chybou začala být naše škola pomlouvána a považována za horší. Ale uběhla už dost dlouhá doba na to, aby to co bylo, tak bylo.
Dnes je naše škola na dobré úrovni, patří k těm lepším, možná vlastní propagace
by se měla zlepšit a obec by v tom měla pomoci. Není žádný racionální důvod nedat
své dítě do školy v naší obci. Prosím tedy nové rodiče v naší obci i v okolí, až se budou
rozhodovat o umístění svých dětí, ať se zamyslí nad fakty. A řeči a zrušení naší školy
pokládám za krátkozraké.
Vyjmenujte alespoň tři věci, které byste chtěli v obci změnit nebo udělat.
No a teď jen krátce, jaké tři věci by obec měla zařídit pro své občany:
Samozřejmě zachovat všechno dobré, co se daří, např. pomoc starším občanům
a potřebným, dokončit rozdělané akce apod.
1) Co tu chybí a co se podceňuje je víceúčelový společenský sál, kde by se konaly např.
zábavy, plesy, kulturní akce apod. Samozřejmě s pomocí dotačních programů. K tomu
je třeba mít hotovou projektovou dokumentaci včetně stav. povolení. Téměř každá,
i menší obec má něco podobného a stmeluje to lidi.
2) Další možná výstavba levnějších obecních bytů opět z dotačních titulů.
3) Vybudování hráze nad čerpací stanicí, kde by bylo možné se i koupat (i to bylo kdysi
v plánu), opět dotace.
A poslední věc: je velmi dobré, že vznikla další kandidátka a je čeho vybírat kroužkováním. Občané vyberou své favority a k tomu přeji všem šťastnou ruku.
Ing. Richard Přikryl, zemědělský podnikatel
Proč kandiduji do zastupitelstva?
PROČ
Především považuji za důležité, aby budoucí směřování obce mělo návaznost na dosavadní vývoj, ve smyslu hesla: evoluce, ne revoluce. Nerad odcházím od rozdělané
práce. Ta práce vlastně nebude nikdy hotová, ale dnes mám chuť pokračovat a přijmout
malé i velké výzvy příštího volebního období. A nakonec, výsledky v nadcházejících
volbách přijmu jako vysvědčení svého prvního volebního období, které právě končí.
Vyjmenujte alespoň tři věci, které byste chtěli v obci změnit nebo udělat.
ZMĚNY
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Za nejdůležitější věc, která si žádá změnu, a není to zrovna populární téma, považuji optimalizaci provozu základní školy. Již bylo vynaloženo mnoho prostředků. Chtěl
bych také, aby v Deštném žilo více mladých lidí. To vyžaduje podporu ze strany obce
zejména ve smyslu postupné rekonstrukce stávajících obecních bytů a také výstavbu nových. Změna je nutná i v živelném investování cizího kapitálu do nemovitostí
v Deštném coby jistého investičního artiklu. Na to je navázán i překotný rozvoj turistického ruchu. Je třeba ho udržet v rozumných hranicích, aby odpovídal možnostem
technické infrastruktury. Ale především bych chtěl, aby v trojúhelníku obec – občan
– podnikatel panovali dobré vztahy. Aby si podnikatelé cenili možnosti, že mohou
podnikat právě zde. Aby občané, kterým turismus moc nepřináší, byli tolerantní. Aby
obec prostřednictvím svých zástupců dokázala své prostředky, energii a iniciativy rozdělit účelně a spravedlivě.
Kateřina Tenchová Dismanová, rehabilitační pracovník
Proč kandiduji do zastupitelstva?
Vážení občané,
proč kandiduji?
Minulé období bylo velmi náročné a i přes snahu zastupitelstva se některé věci nestihly či nedotáhly do konce.
Vyjmenujte alespoň tři věci, které byste chtěli v obci změnit nebo udělat.
Palčivé problémy jako jsou odpady, parkování zůstaly.
Ne vždy nekonfliktní vztahy obec x podnikatel.
Informovanost.
A samozřejmě bez Vašich podnětů, vstřícnosti a pomoci to bude pouze poloviční
úspěch.
Děkuji Vám. Kateřina Tenchová Dismanová
Mgr. Pavlína Nováková, speciální pedagog v SPC
Proč kandiduji do zastupitelstva?
Kandiduji proto, že chci mít přehled o dění v obci a mít možnost něco změnit nebo
do rozhodování zasáhnout.
Vyjmenujte alespoň tři věci, které byste chtěli v obci změnit nebo udělat.
první: odpadové hospodářství - optimalizace
druhou: spolupráce obce s lyžařským areálem
třetí: situaci v místní škole - optimalizace financování a naplněnosti školy
MUDr. Jakub Dvořák, lékař, OSVČ
Proč kandiduji do zastupitelstva?
V Deštném jsem strávil velkou část dětství. Od roku 2019 tady bydlím a od letošního
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jara zde mám trvalé bydliště. Postupně mi místní krajina přirostla k srdci. S pocitem
domova přišel ale i pocit odpovědnosti za něj. Moje láska k přírodě, lidové architektuře, řemeslu a zkušenosti z cestování po velmi odlišných koutech světa mě přivedli k zájmu o jejich ochranu a zachování. Myslím si, že v zastupitelstvu obce musí být zastoupený každý úhel pohledu. A proto kandiduji. Abych podpořil kandidáty s podobným
východiskem a případně svým názorem a zkušeností doplnil složení, které po volbách
v zastupitelstvu vznikne.
Vyjmenujte alespoň tři věci, které byste chtěli v obci změnit nebo udělat.
Rád bych se podílel na ochraně krajiny Orlických hor, zachování lidové architektury
a kulturních památek v okolí Deštného a na tom, aby se v naší obci dobře žilo, aby na
prvním místě sloužila svým obyvatelům a až následně plnila své další funkce. Zemědělství, udržitelné lesnictví a myslivost chápu jako nedílné součásti kulturní krajiny
a vnímám potřebu rozvoje infrastruktury, bydlení a zaměstnanosti v pohraničí. Přesto
každá moje úvaha začíná a končí u stejného bodu, totiž že bez zachování čistoty přírody a jejího typického rázu nebude zachován ani potenciál, který má pro naši obživu
a který vnímáme jako svůj domov.
Ilona Valentová, vedoucí školní kuchyně
Proč kandiduji do zastupitelstva?
K Deštnému mám vřelý vztah a není mi tedy lhostejné další směřování. Žiji zde od
útlého dětství, mám tu rodinu, přátelé, pracuji tu již skoro třicet let a chci tu spokojeně
žít i nadále.
Vyjmenujte alespoň tři věci, které byste chtěli v obci změnit nebo udělat.
Nejdůležitější úkol obce vidím ve vytvoření podmínek proto, abychom do obce přilákali nové mladé rodiny. Pracuji v místní základní škole a vidím, že nedostatek dětí
i jejich odliv způsobuje škole nemalé problémy, které mohou být v blízké budoucnosti
až fatální. Školu považuji za velmi důležitou součástí obce a budu vždy hájit její zájmy
a potřeby.
Chtěla bych, aby se Deštné stalo více místem pro bydlení než pouze místem pro rekreaci. Tomu by se měli upravit podmínky pro další výstavbu domů a bytů.
Rekreace a rekreanti jsou samozřejmě důležitou součástí naší obce, ale v souvislosti
s nimi je potřeba také změnit odpadové hospodářství v obci, abychom předešli neustále plným kontejnerům.
Jitka Hájková, vedoucí školní kuchyně
Proč kandiduji do zastupitelstva?
Chtěla jsem, aby vznikly dvě kandidátní listiny, aby voliči měli širší výběr. Také mi
není lhostejný chod naší obce.
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Vyjmenujte alespoň tři věci, které byste chtěli v obci změnit nebo udělat.
- udržet chod naší školy
(podpora kulturních a společenských akcí)
- bez školy a bez kulturních akcí nebude v naší obci téměř nic a lidé se nesemknou
- zlepšení a rozšíření sběru odpadů + další věci, které nás trápí nebo se dají řešit lépe
Mgr. Václav Vojtěch, důchodce
Proč kandiduji do zastupitelstva?
Vždy jsem se zajímal o věci veřejné. A život v naší obci mi není lhostejný a snažím se
i svými skromnými silami přispět ke zkvalitnění kulturního života v obci. A i když
jsem již v zastupitelstvu obce byl již několikrát, mám snahu stále se zapojovat a pomáhat.
Vyjmenujte alespoň tři věci, které byste chtěli v obci změnit nebo udělat.
Rád bych pomohl s veřejnou zelení, aby Deštné bylo obklopeno alejemi a stromy
podle cest. Víc sázet než kácet.
Vždy byl a všude je problém odpady. Je to věčné a stálé téma.

Žijeme pro Deštné (kandidátní listina č. 2)

Deštné v Orlických horách je krásným místem pro život. Jeho občané si zaslouží,
aby se měli lépe, a získávali více výhod. K tomu je třeba, aby byla obec řízena zkušenými lidmi. Změníme Deštné na moderní a úspěšnou obec, která se postará o všechny
generace. Více se od nás dozvíte při osobních setkáních a na akcích, které chystáme.
Mgr. Hepnar Jan, záchranář Horské služby
Proč kandiduji do zastupitelstva?
V Deštném žiji celý svůj život a mám obec a její okolí rád. Jako záchranář horské
služby pomáhám lidem při své každodenní práci a jako zastupitel bych měl možnost
pomáhat občanům i jiným způsobem. Rád bych se zapojil do chodu obce a podílel se
na budování moderní horské vesnice, kde budou spokojení jak její návštěvníci, tak převážně místní občané.
Vyjmenujte alespoň tři věci, které byste chtěli v obci změnit nebo udělat.
Vybrané oblasti, které bych změnil nebo upravil:
1. Podpora trvalého bydlení v obci
2. Hájení zájmů obce v oblasti nové výstavby
3. Využití turismu ve prospěch obce i občanů a eliminace jeho negativních stránek (například problémy s komunálním odpadem a parkováním v hlavních sezónách)
4. Kulturní rozvoj v obci (například vybudování společenského centra, ve kterém by se
mohli setkávat lidé napříč generacemi)
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Ing. arch. Nebeský Tomáš, architekt
Proč kandiduji do zastupitelstva?
Kandidaturou do zastupitelstva obce bych rád pomohl při dalším rozvoji Deštného, obce, kde žijeme s rodinou 13 let. Důležité jsou pro mě i kořeny několika generací mých předků, kteří žili na místě, kde bydlím. Kromě trénování deštenských dětí
v oddíle lyžování Ski klub Deštné, bych rád obci pomohl i v oblasti, které se věnuji celý
profesní život, tj. výstavba, územní plánování a koncepční rozvoj.
Vyjmenujte alespoň tři věci, které byste chtěli v obci změnit nebo udělat.
Pokud vyberu tři oblasti, které bych změnil nebo upravil, potom to jsou:
1. Hájení zájmů obce v oblasti nové výstavby
2. Podpora trvalého bydlení v obci
3. Denní stacionáře pro seniory
Bc. Macháčková Barbora (rozená Hepnarová), veřejná správa
Proč kandiduji do zastupitelstva?
V naší vesnici jsem vyrostla, chodila do školy, několik let jsem zde provozovala pizzerii a také založila rodinu, se kterou chceme v Deštném dále zůstat. Ráda bych se
proto aktivně podílela na dalším rozvoji a chodu obce. Chci, aby Deštné bylo příjemným místem pro život a nabízelo svým občanům kompletní zázemí.
Vyjmenujte alespoň tři věci, které byste chtěli v obci změnit nebo udělat.
Chtěla bych se věnovat hlavně možnostem trvalého bydlení pro nové i stávající občany a rodiny, a aby se dětem dostávalo kvalitního vzdělávání. Dále bych se chtěla zaměřit na odpadové hospodářství a řešení dopravní situace hlavně v zimní sezóně.
Hejduk Tomáš, OSVČ
Proč kandiduji do zastupitelstva?
Není mi lhostejný současný stav obce a je nutné začít velmi tvrdě pracovat pro zlepšení života v naší obci. V Deštném trvale bydlím již 16 let a cítím se zde doma (rodina
z manželčiny strany jsou místní rodáci). Mám řadu zkušeností s čerpáním dotací, vedením pracovních týmů, spolků a sportovních klubů, které mohu využít ve prospěch
obce a obyvatel. Jsem členem horské služby a Deštenského spolku.
Vyjmenujte alespoň tři věci, které byste chtěli v obci změnit nebo udělat.
- okamžitá podpora a výstavba bydlení pro mladé lidi
- rozsah čerpání dotací a finančních zdrojů od lidí, kteří v obci nežijí trvale, ale využívají její služby a výhody
- revitalizace a rekonstrukce stávajících obecních budov
- řešení infrastruktury (chodníky, doprava, parkování)
- regulace komerční výstavby
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- odpadové hospodářství
- stabilizace a zkvalitnění školy
Ing. Vlková Simona (rozená Karová), manažerka cestovního ruchu
Proč kandiduji do zastupitelstva?
Pracovala jsem jako manažerka cestovního ruchu a zahraničního obchodu a právě
díky tomu jsem získala mnoho zkušeností, které bych ráda zužitkovala při práci pro
obyvatele Deštného. Momentálně jsem na rodičovské dovolené a věnuji se svým dvěma
dětem. Již od útlého věku jsem pomáhala své mamce při organizování společenských
a kulturních akcí pro děti a dospělé, proto i nyní je pro mě přirozené se do těchto aktivit
zapojovat a aktivně přispívat k rozvoji obce v mnoha směrech. Práce pro obec mě baví
a chci v ní pokračovat. Mám elán a chuť posunout věci v naší obci správným směrem.
Vyjmenujte alespoň tři věci, které byste chtěli v obci změnit nebo udělat.
Mezi mé priority patří efektivní a smysluplné čerpání dotací pro rozvoj obce, podpora bydlení – rekonstrukce obecních bytů, výstavba dětského hřiště, klidové zóny pro
důchodce a společenského centra v Deštném.
Vysoký Martin, pilot
Proč kandiduji do zastupitelstva?
Do Deštného jsem se přistěhoval před několika lety, ale blízko k Deštnému a horám
jsem měl celý život. V rámci naší rodinné tradice se celý život věnuji práci s dětmi na
táborech v blízkém Kamenci. Zapojením se do chodu obce bych chtěl zlepšit kvalitu
zázemí pro místní obyvatele, počínaje rozvojem místní školy, přes dostupnost bydlení
pro mladé rodiny, které se zde také chtějí usadit. Zároveň je potřeba myslet i na naši
obec jako významnou turistickou oblast a přinést tak do obce nové možnosti vyžití pro
všechny věkové kategorie.
Vyjmenujte alespoň tři věci, které byste chtěli v obci změnit nebo udělat.
Pokud shrnu ta témata, kterým bych se jako zastupitel chtěl předně věnovat, jedná
se zejména o:
- podporu mladých rodin které se zde chtějí usadit
- podporu a rozvoj místní školy
- strategický rozvoj obce z hlediska nové výstavby a dopravní obslužnosti
Ing. Mikešová Alžběta, obchodní ředitelka
Proč kandiduji do zastupitelstva?
Do Deštného se po letech vracím i se svou rodinou, se kterou bych tu chtěla natrvalo
žít. Vnímáme Deštné jako místo s velkým potenciálem pro dlouhodobé bydlení. Díky
svému působení v zastupitelstvu bych chtěla rozvíjet v obci takové služby, aby tento
názor sdíleli i další lidé.
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Vyjmenujte alespoň tři věci, které byste chtěli v obci změnit nebo udělat.
Ráda bych se věnovala zmiňovanému rozvoji služeb pro místní obyvatele i turisty,
podpořila společenské dění v obci a pomohla se získáváním dotací pro obec.
Derunov Michal, stavební technik
Proč kandiduji do zastupitelstva?
Pro kandidaturu jsem se rozhodl poté, co mne oslovil kamarád a představil mi lidi,
kteří chtějí pro obec něco udělat. Jelikož jsem zde trávil své mládí ve sportovním oddíle
a pocházím z Rychnova nad Kněžnou, tak jsem se sem před 8 lety přistěhoval a se svou
rodinou tu chceme dále žít. Rozhodl jsem se, že pomohu vytvořit z Deštného moderní
obec, která bude pomáhat občanům, aby se jim zde dobře žilo. Tím, že je můj profesní
život spojen dlouhá léta se stavebním oborem, bych chtěl spolu s naším týmem pomoci
s rozvojem naší obce.
Vyjmenujte alespoň tři věci, které byste chtěli v obci změnit nebo udělat.
Jedna z hlavních věcí, která by se měla vyřešit, je dostupnost bydlení pro mladé lidi,
aby neodcházeli pryč z obce do větších měst.
Jako další věc je důležité vyřešit parkování spojené se sportovními aktivitami v obci.
Jako poslední bych chtěl přispět ke zlepšení kvality školství v naší obci.
Ing. arch. Remeš Petr, grafický designér
Proč kandiduji do zastupitelstva?
Jednoduchá odpověď zní, že mi není lhostejné, co se v Deštném děje a dít bude. Po
letech strávených ve světě se vracím domů, do hor, s cílem usadit se ve známém prostředí, zároveň však s jistým odstupem, který mi umožňuje vidět naši obec, a vůbec
život v ní, v nových souvislostech. Co vidím? Hlavně to, že pokud si společně přejeme
lepší budoucnost – a já věřím, že ano –, tak že si to budeme muset odpracovat, což ale
zároveň beru jako výzvu. Zkušenost s vedením sportovního klubu mě totiž naučila, že
pokud chce člověk něco změnit, má se o to pokoušet zevnitř, ne jen postávat opodál,
a proto jsem se rozhodl kandidovat.
Vyjmenujte alespoň tři věci, které byste chtěli v obci změnit nebo udělat.
Chtěl bych iniciovat pořízení strategického plánu, abychom si společně ujasnili, kam
jako obec míříme. Chtěl bych se zasadit o zlepšení veřejného prostoru (včetně parkování či odpadů), aby se nám všem žilo lépe. Chtěl bych zkvalitnit jak dostupnost trvalého (obecního) bydlení, tak služeb, abychom si toho mohli co nejvíc vyřešit v Deštném
a nemuseli dojíždět. Chtěl bych systematicky rozvíjet turistickou infrastrukturu, a to
v duchu dlouhodobé udržitelnosti, abychom z toho profitovali všichni. Chtěl bych, aby
Deštné bylo ještě lepší adresou, než je dnes.
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Z historie
Co o nás psali v roce 1980. Díl III.
Deník POCHODEŇ, Pondělí 6. října 1980
 NOVÉ CESTY OBCE DEŠTNÉ AKTIV MILOVNÍKŮ KRÁSY

Poháry, vázy, talířky, předměty nejrůznějšího použití, lesknoucí se dorůžova, do modra, se záblesky zlatého lemování, s křehounkými průsvitnými růžičkami, lístečky, kudrnaté i hladké, bohatě zdobené i královsky prosté…
Sklářské hutě vyrůstaly v oblasti Deštného už v 15. století a jejich produkce proslavila
orlické skláře po celých Čechách. Posel, který nesl zdejší sklo Petru Vokovi na Rožmberk, byl nejen odměněn, ale vrátil se s objednávkou na další kusy. Až ve dvacátém století
při zprůmyslnění výroby domácí sklářství zaniklo.
O tom všem a ještě o mnohém vyprávěla výstava v kinosále, nazvaná „Za tajemstvím
orlického skla“. Jejím pořadatelem byl vlastivědný aktiv, působící při školské a kulturní
komisi MNV v Deštném, v jehož čele je PhDr. Václav Šplíchal CSc. Členy aktivu jsou
dobrovolníci, lidé kteří mají rádi svůj kraj, jeho krásu a chtějí ho co nejvíce poznat.
Mezi jeho nejstarší spolupracovníky patří Václav Vojtěch st., poslanec ONV a technik
státních lesů, Bohuslav Suchodol, důchodce, Traudi Čermáková je učitelkou v mateřské
škole, Josef Kuchař zootechnikem. Z těch novějších členů je ing. Luboš Meloun pracovníkem správy CHKO, Václav Vojtěch ml. učitelem na ZŠI v Sedloňově, Josef Kučera zedníkem stavební čety JZD Dobré, Milan Šplíchal, Simona Potůčková a Roman Vomáčka
jsou studenty a Jiří Kleiner učněm. Pomáhají nám i chalupáři i ostatní občané.

 DEŠTNÉ BYCH NEMĚNIL

Počet obyvatel naší obce mírně stoupá, - připomíná soudruh předseda MNV. – Mladí
nám naštěstí neutíkají, jako to bývá jinde v pohraničí. Poskytujeme jim parcely na výstavbu rodinných domků, dostávají půjčky, příspěvky, je zde i dostatek pracovních příležitostí – především ve službách, zařízeních Jednoty či Restauracích a jídelen, potom
ve výrobních družstvech jako je Sněžka, Detecha, je tu provozovna Kovo, Mikrotechny
Praha, dvě polesí, závod Velkovýkrmen Smiřice, Doska.
Bydlím tu 18 let, tak se snad už mohu pokládat za starousedlíka, – usmívá se věčně
veselý Zdeněk Veselý. - Lidem i mně se tu líbí a mají zájem o dění v obci. Už několik let
jsem v čele zdejší osvětové besedy a naše akce jsou vždycky hojně navštěvovány, ať už se
jedná o setkání důchodců nebo přednášky, besedy s herci či sportovci nebo slavné ukončení zimní sezóny s maskami a Rampušákem. Jako vedoucí prodejny spotřebního zboží
si také nestěžuji, většinou lidem posloužím vším, co chtějí, pokud ovšem nechtějí něco,
co není nikde.
Narodil jsem se tu a neměnil bych Deštné za žádné město, - přiznává se Jiří Kleiner,
budoucí prodavač Jednoty. – Tady mám hory, přírodu, svou partu…
Mládež by se měla dát víc dohromady, třeba pod patronací vesnické organizace SSM.
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Pila a pstruhárna Königswarterova.
Zatím jsme rozděleni do skupin, každá si dělá to, co ji baví. Mohl by tu třeba být divadelní
kroužek, chybí tu tělocvična. Líbí se nám výstavy, sám pomáhám vlastivědnému aktivu,
přednášky, besedy, ale znovu musím opakovat, že mladí by měli být pohromadě. Ovšem
to chce nejenom rozsáhle plánovat, ale hlavně dělat. A Deštné – to bych skutečně nevyměnil.

ZDENA BOČAROVÁ, FOTO: KAREL TEJKL

Vybral a zpracoval Václav Vojtěch (W)

Výpis jedné z tras z turistického průvodce Orlickými horami
 Fastrův průvodce po českém severovýchodě

Hory Orlické.
Napsal Čeněk Hylský
Vydáno v Lounech 1913.

III. Pěší túry několikadenní
3. První den: Rychnov n. Kn. – Solnice-Kvasiny-Skuhrov-Jedlová-Deštné-Hinterwinkel-Schirlichhäuser-Vrchmezí. (Údolím Alby.) 26 km.
Z nádraží silnicí mimo zámeček Königswarterův do Kvasin a po pr. Břehu Alby mimo
pivovar, bělidlo (zbytek někdejších bělidel přírodních), mimo továrnu Porkertovu (bývalá papírna „Lerchovna“) do Skuhrova. Za hostincem Rydlovým odbočuje k v. po kam.
mostě přes Albu stará vozová cesta mimo les Klapavec a samotu „Slavěnku“ do Lukavice a do Rychnova. Naše cesta vede proti vodě dále a u blízkého mlýna a pily Hlaváčkovy
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mineme druhou odbočku (ukazovatel), - silnici to přes Rybníčky, Proloh do Michové,
Jedlové (Tanndorf), do Deštného (Deschney), odkudž dále do Olešnice (Giesshübel)
– a kráčíme proti řece. Za vilou míjíme slévárnu Porkertovu, ještě výše turbínu pro výrobu elektřiny, ale tu už jsme vešli po novém betonovém mostě do vlastního proslule krásného údolí. Asi po 5 min. odbočuje vpravo vozová cesta zvaná „biskupskou“, vinoucí se
strání. Od nejbližšího mostu lze jíti buď dolem podle řeky, nebo dále silnicí. Za ½ hod. míjíme pilu a pstruhárnu Königswarterovu, nad níž na ostrohu malé zbytky Nového Hradu
(Klečkova). Pochází z XV. stol., kdy také zpustnul. Vede k němu vozová cesta přetínající ostroh. Odtud pěkný pohled do údolí. – Za pilou myslivna rozkošně položená, pak
mlýn Řehákův, 1 km. Nad ním postranní údolí Tisovského potoka (s l. strany) a konečně
vlastní Antoniin důl s hájenkou, kde malé občerstvení. Ve stráni mezi potokem Tisovským a hájenkou stezka k Tisovci (Giessaus) s rozkošnými výhledy do údolí. Při stezce
přírodní hříčka: dva prorůstající se buky. Půldruhého kilometru nad hájenkou rozcestí;
sejdeme ke mlýnu (Gabelmühle), kde se vlévá do Alby s levého břehu potok od Staré Huti
(Hüttendorf) a novou silnicí dojdeme za ¾ hod. do Jedlové (Tanndorf, 712 m., 592 N.,
Gasthaus „zur Stadt Wien“) a odtud za ½ hod. do Deštného, veliké německé vsi, rozložené velice malebně v údolí Alby, vklíněné mezi Sedloňov. vrch, Velkou Deštnou a Špičák.
Je roztroušena v několika částech po horských svazích jako Brand, Dörfel, Hüttenberg
a Stiefwinkel se Šedivinami. Má 1088 obyv., z nichž 4 Č. Pěkný kostel z r.1706. Hostince:
„Deutsches Haus“ a Voglův s řeznictvím. Poštou do N. Města n.M. 3 hod. – Varianta od
Gabelmühle přes Hüttendorf na str. 28.
Odbočka: V Deštném se silnice s Albou rozchází a stoupá k sv. na planině přes Brand
a Dörfel k Aschergrabenu (1/2 hod.) připomínající jako Hutenberg, položený na svahu
nad ním, někdejší sklárnu. Za Aschegrabenem odbočuje u hostince „Zum schwarsen

Antonin důl s hájenkou a hostincem.
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Jedlová hostinec (gasthaus) „zur Stad Wien“.

Deštné Zákoutí – pila pod kapličkou.

Deštné rozcestí „Na ůhoru“
hostinec „Zum schwarsen Ross“.

Ross“ (hostinský umí dobře česky) silnička k Plasnicům a k Šedivinám (viz str. 18 a 19),
kdežto hlavní silnice vede k Sedloňovu (str. 19), u jehož posledních stavení odbočuje od
silnice široká vozová cesta k Polomům (1 hod.). Po 2,5 km. Spojí se znovu se silnicí od N.
Města n.M. a vede mimo kopec Stěnku (752 m.) do měst. Olešnice (Giesshübel, 580 m.,
1909 N., 94 Č.) na Olešence.
Na Vrchmezí. 1 ½ hod. Buď přes Schnappu a odtud podle zemských mezníků; nebo ze
středu městečka proti pramenu Olešenky (příkrá cesta lesem). O Vrchmezí viz str. 22.
Hlavní tura vede z Jedlové podle Alby a vejde do Deštného u Hinterwinklu (1/4 hod.),
kde bývala sklárna s českým dělnictvem. Hostinec „u turisty“. Mluví tu česky. Je to rozkošný kout pod V. Deštnou, na jejíž vrchol je odtud nejblíž. Od myslivny přímá stezka
podle průseku. (1 ¼ hod.)
Od hostince „u turisty“ vede proti přítoku Alby příkrá a kamenitá cesta lesem do idylické osady Luisientalu (3/4 hod.) Viz str.29.
Cesta proti Albě míjí kapličku, pilu, přestupuje s l. břehu na pr. a u posledních stavení znova na l. břeh a stoupá lesem opouštějíc Albu k s. proti malému přítoku jejímu,
hučícímu v hlubokém příkopě (Schirlichgraben) k Schirlichhäuser, asi 9 to chalupám
na samém hřebenu (984) s nejvýše položenou školou Čech (1 ¼ hod.) Na druhé straně hřebene asi 25 min. k sev. pruská ves Grunwald. Naše cesta vede po hřebeně podle
zemských mezníků většinou nízkým lesem v hustém borůvčí a je bez výhledů. (4,5 km.)
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Proto je výhodno sestoupiti asi 1 ½ km. Za Schirlichem na Steinmannovu paralelní cestu
s překrásnými výhledy na Grunwald a Bystřické hory (Habelschwerdler Gebirge). Je to
zacházka asi 10 min. Steinmannova cesta setká se asi 20 min pod Vrchmezím s cestou
od Grunwaldu.
Vrchmezí. (Hohe Mense, 1083.) Rozhledna zřízená od kladského spolku turistů
(G.G.-V.) je 28 m. vys.; velmi dobrý hostinec Rübartschův, z emigrant. české rodiny Rybařův ze Strakonic; rád ukáže Pelcovu českou kroniku. – Nocleh M. 1,-, 1,5. Vyhlídka
s V. je všestranná a úchvatně krásná. K s. a v. celé hrabství Kladské, lemované horami
Sovími (Eulengebirge) a s Rychlebskými (Reichensteinrgb.), ohromnou skupinou Král.
Sněžníka (GlatzerSchneeberg) s vys. rozhlednou, za ním Jeseníky a před nim oba hřebeny Orlických hor s údolím div. Orlice s řadou dědin; k s. velbloudí hřbet Hejšoviny a táhlé Stěny Broumovské. Do Čech viděti je přes Olešnici (Giesshübel) až na Krkonoše, na
Středohoří, Kunětickou horu, k Hradci Král., Josefovu, Jaroměři a celé bojiště z r. 1866
a těsně pod horami na j. až na Žamberk. – výstup na Vrchmezí údolím Alby je tůra celodenní (26 km.) a jedna z nejkrásnějších v celém pohoří.
Vysvětlivky k textu:
Hintervinkel – Zákoutí.
Schirlichhäuser – osada Šerlich.
Zámeček Königswarsterův – zámek Kvásiny.
Řeka Alba – nyní Bělá.
Pila a pstruhárna Königswarsterova – hájenka v Klečkově, nyní zbouráno.
Mlýn „Gabelmühle“ – Pod Uhřinským rozcestím, před válkou vyhořel.
Hostinec na Jedlové „Gasthaus zur Stad Wien“ – nyní chata Kristýna.
Osada Brand – osada Paseka.
Osada Dörfel – osada Víska.
Osada Hüttenberg – bývalá osada Pastviny nad Vískou.
Osada Stiefwinkel – osada Kout.
Hostinec „Deutsche Haus“ – stával naproti současnému obecnímu úřadu.
Hostinec „Vogluv s řeznictvím“ – Sedloňov (Satel) objekt naproti dětskému domovu.
Osada Aschergraben – osada Ošerov.
Hostinec „Zum schwarsen Ross“ – stával na rozcestí na Úhoru.
Schnappu – Čihalku.
Hostinec „u turisty“ – pravděpodobně nyní hotel Alba.
Luisiental – Luisino údolí.
Schirlichgraben – Šerlišské sedlo.
Grunwald – nyní Zieleniec PL. 
Přepsal: Jan Hlaváček

Pokračování příště

Společnou prací spisovatelů a umělců českých
Veda Fr. Ad. Šubert a F. A. Borovský,
v Praze 1883 vydavatel a nakladatel J. Otto
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VRCHMEZÍ II.
 Stanuli jsme na vzdušné palubě a užaslí, překvapení hledíme kol na moře lesů. Jsme
přemoženi velkolepým divadlem a za chvíli běhá náš zrak kolem, chtěje všechno najednou užíti, vše postřehnouti. Po chvíli teprve počínáme se s rozvahou prohlížeti
a určujeme, co vše se před námi rozkládá.
Před vším do očí nám bijí obrovské boky
samého Vrchmezí i východní svah hor
s ním souvislých, všechny pokryté široširým hvozdem. V tu stranu se obracíme
nejprve, nejmocněji tam jsme vábeni. Pod
námi nekonečné lesy, někdy lesy českých
pánův, nyní pruských. Od temna těch
hvozdů pěkně se odráží bělavá nová silnice
dole na úpatí vedoucí od strany Kunštátské
po pruské straně do Dušník města. Vine se
pokrajem polí jezerních nám už známých
od té doby, kdy jsme vyhledávali prameny
Divoké Orlice.
Nyní na ně se znamenité výše hledíme.
Rozkládají se pod námi lesnatými svahy
a stráněmi ohrazené, barvy hnědé až brunátné, jako rozlehlé vřesoviště daleké.
Slunce jasně září, i tmaví lesové kolem
se vyjasnili, jezerní však pole zůstávají zasmušilá, ponurá, a jen tu a tam se v nich blýská odraženými paprsky a svítí se jako
rozlité stříbro hladiny několika tůní, jež jsou zbytky někdy rozlehlého jezera.
Krajina vážná, ano pochmurná, ale rázovitá a mysl jímající. A dále přes spoustu lesů,
jejichž zeleň je rozmanitých tónů, po jejichž hřbetech pozorujeme letící stíny kvapících ve výši oblaků, a z jejichž hlubin tu a tam vystupuje sloup bělavého kouře, svědčící
o milíři uhlířském, obracíme zrak k severovýchodu do Kladska, na jeho vrchy a kopce,
z těch nejdéle nás poutají v pozadí se pnoucí hory Soví. Pak ku jihovýchodu hledíme na
pásmo Hor Orlických, již jsme juž proputovali a seznali, vidíme až po Deštnou a dále
v pozadí v modravé dáli dobrého známého: Sněžku Králickou a na pruské půdě pásmo
hor Bystřických i údolí Orlické pod nimi až ku Kaiserswalde.
Pak mžikem přes hřeben Orlických hor na západ, a juž patříme na vlastní půdu,
do končin naší vlasti. Zase lesy, pak kopcovité podhůří, zdělané i lesnaté, starý hrad
Frymburský, dále kraj, města: Skalice, Nové Město nad Metují, Opočno, Hradec Králové, a tam hle, i Kunětická hora! A na severozápad pásmo Krkonošské, k severu pak
Stěny, táhlý Bor, Hejšovina, totéž divadlo, na nějž jsme nedávno se dívali za Olešnickým kostelem, jenže nyní velkolepější a ještě úchvatnější.

Pokračování příště. W
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Ze školy
Pochod okolo Deštného
 V sobotu, 11. 6., jsme spolu
s Muzeem zimních sportů pořádali
Pochod okolo Deštného. Dalo by
se říct, že tak trochu tato akce napodobila již zaniklý Pochod pod
Deštníkem. Účastníci si mohli vybrat ze tří tras – pro pěší – 4 km
a 12 km a pro cyklisty 30 km. Po trasách mohli sbírat za splněné úkoly
razítka, v cíli pak všichni obdrželi
medaile, které navrhli naši žáci
a následně vytiskli na naší 3D tiskárně. Nechybělo ani občerstvení. Všech účastníků
na trati bylo nakonec 75, což považujeme na 1. ročník za úspěch.
Tímto děkuji řediteli Muzea, panu Dragounovi a panu učiteli Krunčíkovi za perfektní přípravu akce a samozřejmě i ostatním učitelům, kteří se zapojili do organizace.

Hana Brychtová

Besedy s lyžaři
 Hned, jak se nám vrátila velká většina dětí z několikadenních výletů, navázali jsme

besedami s lyžaři. Využili jsme tzv. „mimosezony“, kdy zrovna nejsou v plném tréninku a pozvali k nám
Tomáše Banka, trenéra
Ester Ledecké a Tomáše
Klinského ml. z TJ Sokol
Deštné v O. h.
Tomáš Bank nám
povyprávěl o tom, jak
sám začínal na lyžích,
co všechno musel udělat
pro to, aby byl úspěšný
lyžař a nakonec trenér
naší nejlepší lyžařky.
Tomáš Klinský je také
náš velmi úspěšný lyžař. Dětem přinesl ukázat medaile, tou nejcennější je ta z univerziády, kde nás Tomáš úspěšně reprezentoval.
Následně oba odpovídali na všetečné otázky nejen dětí, ale i učitelů.
Oběma ještě jednou moc děkujeme, že si na nás ve svém nabytém programu našli
čas.
Hana Brychtová
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Květinový den
I

v letošním roce se naše škola ve středu 11. května přidala ke sbírce Českého dne
proti rakovině. Do terénu se vypravily dvě skupiny osmáků a deváťáků. Prodejem
květů měsíčku lékařského žáci od občanů vybrali úctyhodných 6 804,- Kč. Děkujeme
všem, kteří přispěli.
Peníze odešly na účet Ligy proti rakovině Praha. Na sbírkovém účtu se podařilo nashromáždit skoro 18 milionů korun.
Jana Rémišová

Školní výlet do Pekla u Nového Města nad Metují
 Ve

dnech 13. - 15. června se natěšené děti ze ZŠ a MŠ Deštné v Orlických horách
vypravily na svůj dlouho očekávaný výlet do nedalekého Pekla u Nového Města nad
Metují. Těšili jsme se, že pěšky vystoupáme
z Nového Města nad Metují do Přibyslavi a pak
už seběhneme z kopce do krásného pekelského
údolí. Bohužel počasí nám to překazilo, proto
nás až na místo dovezl školní autobus. Po obědě jsme nedočkavě vyhlíželi sluníčko, abychom
se mohli vydat na nejbližší průzkum okolí. Čas
po večeři naplnily pohybové hry v okolí chaty.
Druhý den už bylo krásně, proto jsme dopoledne
měli postřehový závod a odpoledne jsme hráli šipkovanou. Nechyběly ani buřty. Poslední den nás
čekalo 6 km chůze krásným údolím kolem Metuje
do Nového Města nad Metují. Na náměstí jsme
ochutnali zaslouženou novoměstskou zmrzlinu
a vrátili se linkovým autobusem zpět na Deštnou. Zde si nás unavené, ale spokojené
výletníky rozebrali naši rodiče. Už se těšíme na další pěkný výlet.

Vlasta Pacholíková

Vítání občánků
Ráda bych touto cestou poděkovala dětem našeho prvního stupně, které se účastnily vystoupení na
Vítání občánků v Deštném v O. h.
a v Kounově. Svým pásmem zpestřily celý
obřad. Díky patří Míše Hájkové, Janičce
a Aničce Baškovým, Nině Zahradníkové, Kamče Prouzové, Jirkovi Blahovcovi
a samozřejmě všem rodičům, kteří dětem
tento kulturní zážitek umožnili.

Jana Rémišová, foto: LZ
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OBRAZEM: Další školní aktivity

Plavecký výcvik v Rychnově.

Výlet do mini zoo Stěžery.

Děti dostaly medaile a diplomy
za cvičení v programu Se sokolem
do života pro Mateřské školy.

Návštěva výstavy starých
hraček v muzeu.

Exkurze u profesionálních hasičů
v Dobrušce.
31

Z kultury
Vítání občánků
 Po

dvouleté přestávce, způsobené pandemií a stavební činností na budově úřadu,
jsme vítali občánky. Hned dvakrát! …. Když už jsme to natrénovali.
…Než začaly prázdniny a než nám přednášející přešli z mateřinky do školy.
Nejen děti přicházely s trémou a obavami. Paní učitelky, zda některé děti vůbec promluví, nebo zachovají důstojnost. Maminky, zda dítko vydrží obřad nerušit. Já, jestli při
tom všem dobře pustím hudbu a dohromady jestli to celé klapne.
20. května jsme asi prvně zažili, že ti mrňouskové přišli po svých!!! Tohoto faktu jsme se
chytili a při obřadu je stylově obdarovali plyšovými baťůžky. Až na fotce jsme pak zjistili, že
v kolébce Vlk drží zajíce! 
Zajímavým zjištěním byla i skutečnost, že všichni rodiče jsou sezdaní.
10. června jsme v naší obřadní místnosti přivítali další várku, dokonce sesterskou. Také rodinu našeho kolegy Aleše.
Ať ta, či ona skupina, si to užila. Naslouchala dojemným projevům a při pásmech dětí ze
zdejší školy ani nedutala. Všichni byli roztomilí! A pro takovou slávu nastrojení a načesaní!
Však si tuto nevšední událost nenechali ujít ani mnozí blízcí, prarodiče.
A kvůli komu jsme se vlastně sešli? Koho jsme mezi občany Deštného v Orlických horách
slavnostně přivítali? Vezmu to podle abecedy. Adama Doubravu, Patrika Krejčího, Miu Machálkovou, Lily Povolnou, Michaela Prouzu, Sylvu Ševců, Viktorii Špreňarovou, Jindřišku
Šťáskovou, Alberta Vlka a Sofii Zatloukalovou.
Holoubkovi se na poslední chvíli omluvili, Marušky Blahovcové jsme se nedočkali.
A jak koukám na seznam a po vsi, pomalu bychom mohli plánovat reprízu. Než k ní dojde,
ráda bych poděkovala všem, kteří se na akci jakkoliv podíleli. Časem, učením, vystoupením,…
milou odměnou pro učinkující děti. Nebývá to samozřejmostí a potěší to.
…ono se to na první pohled nezdá, ale takové „přivítání“ je o času a práci cca 20 lidí. A to
nepočítám rodiče přednášejících, kteří se přizpůsobí, aby své děti na vystoupení doprovodili
a dopravili. Doma s nimi pilují básničky a písničky, možná noty.
Ne v každé obci, každém městě, se tato tradice drží.
LZ

Jarní koncert
V

pátek 29. dubna proběhl v Kostele sv. Máří Magdalény
v Deštném v Orlických horách Jarní koncert dvou smíšených pěveckých sborů – Jaromír z Jaroměře a Carmina alta
z Rychnova nad Kněžnou.
Rádi bychom touto cestou poděkovali ochotě všem, kteří se
na organizaci koncertu podíleli, především panu faráři Tomáši
Hoffmannovi z farnosti v Deštném a jeho vstřícnosti poskytnout
prostory kostela.
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A v neposlední řadě děkujeme všem divákům, kteří si naše jarní naladění přišli společně
s námi užít a podpořit nás. Atmosféra byla báječná. Všichni, kteří jsme na koncertu účinkovali, jsme si odnášeli krásné vzpomínky, pohodové jarní naladění a doufáme, že stejně
tak i diváci.

Za pěvecké sbory Jaromír a Carmina alta, Kateřina Synková

Výlet nejen pro seniory
 Vybaveni, připraveni poznávat a vzpomínat, jsme se 22. června vydali na výlet. Opět

nás byl plný autobus. A jak to u tohoto výletu bývá, něco se přihodí. Letos jsme měnili
termín a nakonec i průvodce.
Ale od začátku. Vyslyšeli jsme přání několika účastníků zájezdu a vyrazili prakticky
za humna. Do nedaleké Olešnice, Slavoňova a Ratibořic.
Průvodce, pana Dragouna, fundovaně zastoupil Vašek Vojtěch. Z úřadu jsme se postarali o ostatní.
Už cestou jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí. Třeba, že sedloňovská lípa je největším stromem v CHKO…. A pak přišly na řadu národní kulturní a přírodní památky.
Překvapením pro mnohé byl unikátní Utzův betlém. Že mají v Olešnici takový poklad, málokdo věděl.
Dřevěný kostelíček sv. Jana Křtitele má své kouzlo.
Babiččino údolí patří ke klasickým výletním cílům. Je neodmyslitelně spjato s knihou Babička. Prohlídka empírového zámku, Starého bělidla, Viktorčina splavu a Rudrova mlýna jen dokreslila naše představy, osvěžila mnohé vzpomínky. Bylo to fajn!

LZ
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XXXI. ročník Tavení skla dřevem
Další Tavení skla dřevem je za námi. Bylo z pohledu z vnější podobné jako ty předchozí, pro lidi okolo této akce jiné. Jiné především novou pecí. Stará pec byla na podzim
minulého roku rozebrána a nová postavena za dva květnové víkendy. Takto řečeno to
vypadá velmi jednoduše, ale za těmi pár slovy je množství hodin práce celé „skleněné“
party. Pec byla postavená, ale neodzkoušená. Všichni jsme věřili, že pec bude fungovat,
ale nikdo to nevěděl jistě. Co když???
Proto jsme začali pec opatrně vysoušet již v pondělí a v úterý. Jen tak pomaloučku
polehoučku a jen přes den. Ve středu se zatopilo již naostro. Pánvičky byly vloženy a teplota stoupala velmi snadno. Snadno až překvapivě. Ve čtvrtek v noci jsme dosáhli 1240
stupňů a to bez velké námahy. Pec hořela, hučela. Prostě skvělé. Topiči si pochvalovali,
huťský měli dobrou náladu a v sobotu večer, protože se foukalo málem do půlnoci, topili
opravdu už málem děti. Pec nezklamala a snad i předčila očekávání.
Pec a lidé okolo ní jsou
středobodem Taveni skla dřevem, ale není to akce celá. K ní
patří i další ukázky sklářských
řemesel, prodej skla, dílničky
i stánky s občerstvením. Všeho bylo tak akorát, aby se náš
areál zcela zaplnil. Potkali
jsme se starými známými
i s novými tvářemi. Covid
udělal své. Večery pak zpestřili tradičně tři koncerty.
V pátek vystoupila country
skupina Slaveňáci. V sobotu
zazněl v kostele koncert vážné hudby. Ten byl uspořádán ve spolupráci s Festivalem F.
L. Věka. Tedy neziskovou organizací, která rovněž získala podporu Královéhradeckého
kraje. Pro náš slavnostní večer vystoupili:
Sopranistka Marie Fajtová, sólistka Opery Národního divadla v Praze, trumpetista
Marek Zvolánek, člen uskupení deseti nejlepších trumpetistů světa Ten of the Best a varhaník Petr Čech, nositel mnoha cen z mezinárodních soutěží a současný ředitel Pražské
konzervatoře. Tedy interpreti nad jiné hvězdní. Koncert se setkal s úspěchem a posluchači odcházeli nadšení. Sobotní večer u rozpálené pece zakončila skupina Dynamic,
která hrála jak k poslechu, tak k tanci. Prostě další velmi příjemný večer.
Nedělní dopoledne je povětšinou doplněno deštěm. Tentokrát jsme toho byli ušetřeni. A tak dražba výrobků i bohatá tombola měli dostatek dražících a čekatelů na štěstí.
XXXI. ročník Tavení skla dřevem skončil. Skončil úspěšně, a nám nezbývá něž připravovat se na další. A to již v říjnu, kdy budeme štípat dřevo na ročníky příští.
Bohumír Dragoun
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Doc. PhDr. Václav Šplíchal, CSc. devadesátiletý

 Dne 12. srpna 2022 oslavil Václav Šplíchal devadesáté narozeniny.

V jeho životních osudech jako by se odrážel svět komunistického režimu se všemi
tužbami po lepším světě, jež byly posléze zašlapány. Život Václava Šplíchala nebyl určitě lehký, ale v našich očích byl určitě úspěšný.
Václav Šplíchal se narodil v Bratislavě. Studoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1967 studium ukončil, avšak studoval dále a v roce
1969 obdržel akademický titul. Již od roku 1961 vyučoval na Pedagogickém institutu
v Jihlavě, od roku 1964 Vysoké škole zemědělské v Brně a naposledy na Pedagogické
fakultě v Hradci Králové v letech 1967- 1970. Jako reformní komunista byl za své postoje postižen. Byla mu zakázána pedagogická i vědecká činnost a nadále měl vykonávat pouze dělnické profese.
Tato těžká rána osudu jej zavála do Deštného v Orlických horách. Zde působil jako
ovčák, správce chaty a později pracoval na čističce odpadních vod. Když mu režim sebral velký svět vědy, rozhodl se nevzdat a hledat seberealizaci a uspokojení v regionálním bádání. Jako skvělý organizátor ovšem cítí potřebu spojovat lidi stejného zaměření, obdobného smýšlení. Lidi, se kterými může diskutovat regionální témata. A tak
se kolem Václava Šplíchala shromažďuje řada osobností, z nichž mnohé byly rovněž
postiženi režimem. Připomeňme prom. hist. Václava Matouše (zaměstnance cihelny
v Pulicích), PhDr. Rudolfa Zrůbka (prodavače a skladníka) a mnohé další. V roce
1975 zakládá s podporou místních občanů i místního národního výboru Vlastivědný aktiv v Deštném v Orlických horách. Vlastivědný aktiv sdružoval množství
osobností z Deštného, Orlických hor i z celé republiky. Postupně vzniká několik
odborných sekcí v rámci Vlastivědného aktivu. Nejhodnotnější byla sekce sklářská
a textilní. Činnost Vlastivědného aktivu v Deštném byla velmi široká. Pořádaly se
vlastivědné tribuny, výstavy, besedy. Vydávaly se drobné publikace. V roce 1979
aktiv zahájil ve spolupráci v hnutím Brontosaurus archeologický výzkum barokní
sklárny na Cikánce na svahu Malé Deštné. A za vším stál neúnavný organizátor
Václav Šplíchal.
Význam vlastivědného aktivu jako sociálního a kulturního fenoménu v době normalizace a po ní bude jednou ještě v budoucnu zhodnocen.
Výsledky vidíme již dnes. Na základě aktivit a shromažďování exponátů aktivu bylo
v roce 1990 otevřeno Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách. Jeho prvním ředitelem se stal - kdo jiný než Václav Šplíchal.
V letech 1990-1992 byl zvolen do České národní rady. Tento vzestup a změna politických poměrů postupně vedla k umrtvení činnosti vlastivědného aktivu. Ovšem muzeum žilo dále a s ním velká akce upomínající na slávu skla z Orlických hor – Tavení skla
dřevem. A opět zde musíme hledat Václava Šplíchala. Tentokrát ve spolupráci se Zdeňkem Andresem, sklářem z Nového Boru, začal experimentovat s ohněm a se sklem.
Z experimentu se postupně zrodila akce pro širokou veřejnost s několikatisícovou návštěvností. Akce, která přetrvala dodnes.
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V roce 1995 inicioval vznik a organizačně zajišťoval mezinárodní sochařské sympózium Interlignum Deštné. V druhé polovině 90-tých let tak do Deštného zavítalo
množství umělců z celého světa. Bohužel po pár ročnících akce zanikla. V roce 2000
předává muzeum, a tak se mu otevírá nové pole působnosti. V roce 2001 zakládá
v Žamberku akci Svátky dřeva. A spolupracuje na množství dalších projektů po celé
republice.
Nesmíme zapomenout ani na jeho bohatou publikační činnost. Množství drobných
statí a článků je opravdu nesčetné. Pro náš region jsou zásadní práce věnované sklářství. Ve spolupráci s fenomenálním PhDr. Jaroslavem Šůlou, CSc. vydal ve svém nakladatelství Regia v roce 2004 Křehká krása z Orlických hor. Sklo, sklárny a skláři
Orlických hor a Podorlicka. Tato práce shrnuje vyčerpávajícím způsobem výsledky
bádání za tři desetiletí objevování tohoto zapomenutého řemesla. Z regionálních prací
ještě připomeňme Šplíchal, Václav - Otavová, Marie - Pecháčková, Miroslava Svět hraček v orlickém a podorlickém kraji. Vydané v roce 2013. Množství prací je věnováno
osobnostem ať již celostátního významu či regionálního. Přiblížil život Luboše Sluky,
Evžena Plocka, Jana Švermy, Bohumíra Šmerala, … .
Život Václava Šplíchala byl naplněn prací. Některé jeho projekty nevyšly, některé
se osvědčily, ale zavál je čas a společenské změny. Mnohé žijí dál a mají své pokračovatele.
Převzato:
Dragoun, B. 2022: Doc. PhDr. Václav Šplíchal, CSc. devadesátiletý, Panorama 30, str.
115-116

Zájezd do divadla
 Vážení příznivci prken, co znamenají svět!

Připravujeme zájezd do divadla. S ohledem na předchozí kroky a další věci, jednáme
s Divadlem Broadway.
Snad nám to tentokrát vyjde! Představení Kvítek Mandragory, na který jsme se
chystali v květnu a pak v říjnu 2020, nám zmařil Covid.
Teď se nám nabízí LÁSKA NEBESKÁ! Muzikálová komedie proložená hity Waldemara Matušky.
Obsazení:
Ondřej Macháček - Milan PEROUTKA, Vojtěch DRAHOKOUPIL, Petr RYŠAVÝ
Jáchym Macháček - Ondřej BÁBOR, Peter PECHA, Josef VÁGNER
Otec František - Josef VOJTEK, Martin DEJDAR, Jan ČENSKÝ, Oldřich KŘÍŽ
Fortelná - Naďa KONVALINKOVÁ, Dana SYSLOVÁ, Hanka KŘÍŽKOVÁ
Kristýna - Alžbeta BARTOŠOVÁ, Karolina GUDASOVÁ, Nikola ĎURICOVÁ
Drnda Linda - Nelly ŘEHOŘOVÁ, Karolina TÓTHOVÁ, Denisa VEVERKOVÁ
Hynek - Jan KOPEČNÝ, Martin SCHREINER
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Profesor Nehera - Bohuš MATUŠ, Bořek SLEZÁČEK, Bronislav KOTIŠ
Profesor Kulíšek - Oldřich KŘÍŽ, Rudolf KUBÍK, Petr PEČENÝ
Zuzana Metelková - Dita HOŘÍNKOVÁ, Sandra POGODOVÁ, Linda FINKOVÁ
Tereza Troníčková - Marcela KARLESZOVÁ, Pavlína ĎURIAČOVÁ
Rádi bychom vstupenky na odpolední představení a rýsuje se neděle 23. 10. 2022,
15. hodina.
Předpokládáme, že před představením bude opět čas na individuální prohlídku
hlavního města, případné návštěvy, nezbytné občerstvení apod.
Pokud vás nabídka oslovila, neváhejte a přihlaste se na obecním úřadu, nebo na tel.
702 004 318.
LZ

Deštné žije
 Nápad na obnovení dříve tradiční akce pouti v Deštném jsem dostala někdy na jaře.
Po úspěšně konaném dětském karnevalu, který jsem uspořádala na podzim v hasičské zbrojnici za pomoci Báry Šťáskové, Moniky Ševců, paní Klárové, Zářecké, mého
manžela a dalších, to byl jeden z dalších plánů. Všichni dychtili po nějakých společenských akcích, ale z důvodu covidu se bohužel nemohlo nic uskutečnit. Řekla jsem si
„dost“ a pustila se do organizace. Děti byly nadšené a já spokojená, že se podařilo akci
uskutečnit a přišli rodiče s dětmi. Tancovalo se a soutěžilo. Maminky napekly koláče
a mohly spolu konečně poklábosit. V zimě jsem chvíli koketovala s myšlenkou uspořádat ještě ples, ale nakonec jsem tento plán odsunula a pokusím se ho zrealizovat příští
rok. Na jaře jsme se pustili do organizace čarodějnic. Děkuji opět Báře Šťáskové, Báře
Macháčkové, SRPDŠ a muzeu za společnou práci. Pro děti byly připraveny hry, odměny, občerstvení a diskotéka. Kolem zapálené čarodějnické hranice se stálo a lítalo,
dokud nás zima nevyhnala domů. A konečně tu je sobota 23. července a Deštenská
pouť. Akce se konala opět na zahradě muzea v Deštném. Díky dotaci od Nadace Via
se mohly děti točit na kolotoči a skákat na nafukovacím hradu celé odpoledne zdarma.
A aby to dospělým nebylo líto, tak pro ně hrála hudební skupina Dynamic, která
byla zaplacena také z tohoto daru. Návštěvníci si mohli prohlédnout zásahovou techniku horské služby a deštenských dobrovolných hasičů. O to byl tradičně velký zájem
u malých i velkých. Děti byly nadšené z výtvarných dílen a z jízdy na koni, kterou zařídil pan Lörincz. A co by to bylo za pouť, kdyby se neprodávala tradiční cukrová vata,
pánové nemohli vystřelit růži ve střelnici svým manželkám a děti si nemohly nechat
namalovat na obličej tygra, vílu nebo nějakého svého pohádkového hrdinu?! Jsem
ráda, že se lidé bavili, provizorní taneční parket byl celý večer plný a hudební skupinu
nechtěli za žádnou cenu pustit domů ani po půlnoci. Za pomoc s organizací děkuji
hasičům, muzeu, obci, horské službě a DCŽM Vesmír, bez jejichž pomoci by akce nebyla tak krásná, jaká nakonec byla. Jsem ráda, že se přišlo podívat hodně Dešteňáků,
Simona Vlková
protože především pro ně se tyto akce dělají. Těšíme se na další.
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Odevšad
Společenská kronika
 Ne ode všech se nám vrátil souhlas se zveřejněním. Proto tu nenajdete některé oslavence, o nichž víte, že oslavili své životní jubileum. Jiní si uveřejnění nepřejí.

Jubileum:
55.: Pavel Cejnar
60.: Josef Kuchař
65.: Věra Zuzaňáková, Stanislav Ježek
70.: Ludmila Kozlová, Jiří Štěp
75.: Jaroslava Krobová
80.: Václav Drašnar
85.: Ehrentraut Čermáková
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!
Zlatá svatba: (50 let)
Hedvika a Jiří Štěpovi
Milena a Milan Suchomelovi
Stříbrná svatba (25 let):
Drahomíra a Jiří Švejdovi
Přejeme Vám hodně zdraví, radosti a spokojenosti. Buďte spolu i s námi dlouhá léta
šťastni a užívejte krásy života v kruhu svých dětí, přátel a spoluobčanů.
Narodila se:
Žofie Petrová
Přejeme maličké, aby vyrůstala ke spokojenosti a lásce svých rodičů.
Loučíme se zemřelými:
Annou Duchatschovou
Josefem Plegerem
Josefem Kubíčkem
Jiřím Cejnarem
Čest jejich památce!
Dne 12. 8. se dožívá 90 let Doc., PhDr., Václav Šplíchal, CSc. Známý historik, autor
mnoha knih, politik a čestný občan Deštného v Orlických horách.
Gratulujeme k významnému jubileu.
LZ

Soutěž o ceny
 Minule jsme se vás ptali, kolik katastrálních území má naše obec?

Do soutěže se zapojil a správně odpověděl Miroslav Novotný, když nám napsal, že dvě
(Deštné v Orlických horách a Jedlovou v Orlických horách).
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ZUBNÍ POHOTOVOST – ROZPIS SLUŽEB
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 8.00–13.00 hodin
datum jméno lékaře

adresa ordinace

telefon

10. 09. MUDr. Majer Rostislav
11. 09. MUDr. Malátková Ludmila
17. 09. Bahník Dent, s.r.o.
(MUDr. Miřejovská Dagmar)
18. 09. Můj zubař, s.r.o.
(MDDr.MatouškováLucie)
24. 09. DekaDent, s.r.o.
(MDDr. Chládek Tomáš)
25. 09. Petrák stomatologie, s.r.o.
(MDDr. Paličková Zlata)
28. 09. Petrák stomatologie, s.r.o.
(MDDr. Petrák Tomáš)
01. 10. PoliklinikaTýništěnadOrlicí
(MDDr.PodolskáJana)
02. 10. MUDr. Pokorná Jaroslava
08. 10. Můj zubař, s.r.o.
(MUDr. Salamin Akram)
09. 10. MDDr. Andělová Jana
(MDDr.SeibertováSimona)
15. 10. MUDr. Skřičková Zdeňka
16. 10. MDDr. Slouková Kamila
22. 10. MUDr. Simona Sudová, s.r.o.
(MUDr. Sudová Simona)
23. 10. FSmile, s.r.o.
(MUDr. Světlík Filip)
28. 10. MUDr. Štulík Richard
29. 10. Freemed, s.r.o.
(MUDr.TancurinováJana)
30. 10. Petrák stomatologie, s.r.o.
(MDDr. Učňová Petra)
05. 11. MUDr. Valešová Pavla
06. 11. Poliklinika Týniště
nad Orlicí
(MUDr. Veselská Renata)

U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou, 516 01 608 382 500
Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou, 516 01 494 515 696
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí, 517 41 494 323 152
Kvasinská 129, Solnice 602 152 873
Kvasiny 145, 517 02 771 155 445
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk, 517 54 721 200 244
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk, 517 54 721 200 244
Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí, 517 21 494 371 110
Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou, 516 01 494 515 697
Kvasinská 129, Solnice 602 152 873
Jana Pitry 448, Opočno, 517 73 799 545 112
Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou, 516 01 494 515 695
Jiráskova 1389, Rychnov nad Kněžnou, 516 01 494 515 694
Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí, 517 21 494 371 031
Tyršova515,Opočno,51773 777667353
Jiráskova1389,RychnovnadKněžnou,51601 494515693
Náměstí Dr. Lützowa 345, Vamberk, 517 54 736 419 151
Náměstí Dr. Lützowa 244, Vamberk, 517 54 721 200 244
Pulická 99, Dobruška, 518 01 494 622 114
Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí, 517 21 494 371 781
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 Nová soutěž

Která bytost je patronem naší obce?
Svoji odpověď vhoďte do poštovní schránky obecního úřadu. Tím se zapojíte do soutěže
o ceny, která končí 15. 10. 2022. 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

HASIČI
Výjezdy
• 1. 4. v ranních hodinách vyjela jednotka k odstranění spadlého stromu na silnici směr
Deštné-Uhřínov. Strom byl pomocí motorové pily rozřezán.
• 1. 4. v 11.55 hod. byla jednotka vyslána k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla
na silnici směr Deštné-Masarykova chata. Po příjezdu a provedeném průzkumu bylo
zjištěno, že vozidlo dostalo na zledovatělé vozovce smyk a sjelo částečně mimo komunikaci, kde hrozilo jeho převrácení. Pomocí lanového navijáku bylo vozidlo vráceno zpět
na vozovku a komunikace zprůjezděna.
• 10. 4. v odpoledních hodinách byla jednotka vyslána k dopravní nehodě linkového autobusu na komunikaci směr Deštné-Masarykova chata. Průzkumem byla zjištěna dopravní nehoda jednoho linkového autobusu, který na kluzké vozovce nemohl vyjet směrem na Šerlich a při manévrování se
zadní částí opřel o strom. Autobus byl na silnici, cestoval v něm pouze řidič, který
nebyl zraněn. Při příjezdu jednotky na místo události, bylo velitelem rozhodnuto
povolání vyprošťovacího traktoru JPO Orlické Záhoří. Pomocí traktoru došlo k oddálení autobusu od stromu a poté byl vytažen na místo, odkud již mohl pokračovat
v jízdě sám. Na místo události byla velitelem povolána také Údržba silnic kvůli posypu
silnice.
• 10. 4. ve večerních hodinách vyjela jednotka k záchraně osoby, která se zranila při
manipulaci s lesnickým strojem v obci Uhřínov. Po příjezdu byla zahájena resuscitace
společně se členy horské služby. Po příjezdu záchranné služby a stabilizování, byl pacient přenesen do sanitního vozu.
• 14. 4. v 16.39 hod. vyjela jednotka k ohlášenému požáru travního porostu do obce
Sedloňov. Po příjezdu a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že hoří na louce a je zasažena plocha cca 50×30 metrů. Naše jednotka nasadila dva C proudy k hašení a po
příjezdu jednotky z Olešnice v O. h. byly nasazeny další dva proudy na likvidaci požáru.
• 15. 4. vpodvečer vyjela jednotka k požáru lesa do Olešnice v O. h. Po příjezdu a provedeném průzkumu bylo zjištěno hoření na ploše zhruba 100x200metrů. Na hašení požáru bylo nasazeno několik vodních proudů a požár zlikvidován. Poté bylo prováděno
dohašovaní skrytých ohnisek.
JSDH
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Ze sportu
TJ Sokol Deštné v Orlických Horách
Až se zima zeptá, co jsi dělal v létě
 Když

jsme se v minulém čísle loučili, byli jsme právě v lyžařském přechodovém období, což znamená, že lyžaři se nacházeli
v krátkém období odpočinku po náročné
zimní
sezóně.
Neznamená to však, že by jen lenošili. Odpočívali sice, regenerovali své síly
a těla, ale přitom si šli občas zaběhat, občas se projet na kole a vůbec se věnovali
sportům, na které nebyl přes zimu čas.
Zhruba ve druhém květnovém týdnu jsme zahájili přípravu na novou závodní sezónua to tradičně kondičními
testy, které se uskutečnily na stadionu
v Dobrušce. Zde jsme prověřili v několika disciplínách, jak jsou děti na tom se svou
fyzičkou po delší pauze. Znovu se testy uskuteční na konci přípravného období, což
je někdy v říjnu. Podle výsledků uvidíme, jak se děti zlepšily a tedy i to, zda celé jaro
a léto poctivě trénovaly.
Hned následující týden po testech jsme odjeli na jarní kemp na ledovci, konkrétně na
rakouský Stubai. Přestože se nezúčastnily všechny děti, účast byla slušná, a to 12 dětí
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napříč všemi kategoriemi. Ti nejmladší, přípravka a předžactvo, se zdokonalovali ve
volné jízdě a pro zpestření tréninku, si dali i několik jízd v obřím slalomu. Žáci a junioři
se procvičili ve všech disciplínách, a to nejen ve slalomu a obřím slalomu, ale také v superobřím slalomu. Přestože bylo na probíhající roční dobu na ledovci velké teplo, jaké
v podstatě nepamatujeme, absolvovali jsme 6 dní kvalitního lyžařského tréninku na
sněhu. Odpoledne pak vždy následovala regenerace v podobě bazénu či sauny. Celý
kemp na ledovci můžeme hodnotit jako velice přínosný a určitě všechny zúčastněné posunul zase o několik kroků dopředu.
Po návratu jsme zahájili pravidelné kondiční tréninky. Ty probíhají 3x týdně. Každé
pondělí a středu v Dobrušce a každý čtvrtek v Hradci Králové, protože máme dost dětí
také z HK a okolí. Scházíme se buď na hřišti nebo na kolečkových bruslích.
V polovině června proběhlo také již tradiční minisoustředění v Teplicích nad Metují. Bylo určené pro děti z kategorie přípravky, předžactva a žactva a zúčastnilo se ho
10 dětí. Počasí nám vyšlo úžasně, tréninky byly výživné, ale zároveň zábavné, a děti
si to náležitě užily. Tréninky probíhaly venku v okolí chaty na teplické sjezdovce, kde
jsme byli ubytovaní, ale také ve školní tělocvičně a nechybělo ani lezení po skalách
a procházka na blízkou skalní vyhlídku. Soustředění trvalo 3 dny a dětem se nechtělo
ani vracet domů. Dlužno ale říct, že se to nelíbilo jen dětem, ale i trenérům, protože
přístup všech zúčastněných dětí k tréninkům byl plný nadšení a tedy i velmi motivující.
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V době psaní tohoto článku se nacházíme na začátku prázdnin. Takže děti mají vše
před sebou…vše krásné. Nastává čas dovolených, táborů, pobytů u babiček a dědečků,
tet a strýců nebo kamarádů, ale i čas letních soustředění. Soustředění budou opět na
tradičních místech a v tradičních termínech, tedy v červenci na Pomezní boudě v krkonošské Horní Malé Úpě a v srpnu na chatě Kačenka na Šerlišském Mlýně. Všichni se
moc těšíme a věříme, že nás nezklame počasí, výborně potrénujeme a přitom si všichni
užijeme sebe navzájem.
Po prázdninách budeme pokračovat pravidelnými kondičními tréninky a od poloviny října už máme naplánované výjezdy na rakouské ledovce, kde chceme zahájit přípravu na sněhu. Na to se samozřejmě také těšíme, ale pořád je to ještě dost daleko. Teď se
soustředíme především na léto.
Také omlazujeme kolektiv a naše řady rozšiřují další malé děti. Pokud tedy máte šikovné děti ročníku narození 2016 – 2018, které rády lyžují a vůbec sportují, neváhejte
a přiveďte je k nám. Samozřejmě nepřijímáme do svých řad nově jen takto malé děti, ale
přijďte i s těmi staršími. Rádi vás uvidíme. Dveře do našeho oddílu jsou stále otevřené
pro kohokoliv, kdo má zájem o tento krásný sport, takže neváhejte a přihlaste se, pokud
máte lyžování rádi (kontakt: Radka Jakoubková na www.tjdestne.cz). Přidejte se k nám
a k naší bezva partě!

Radka Jakoubková (tjdestne@hotmail.cz)
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INZERCE:
Ukrajinská maminka se dvěma dětmi hledá dlouhodobý pronájem bytu.
Nabídněte. Děkuji.
Tel. 731 108 095
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Zpravodaj obce Deštné v Orlických horách je od roku 2018 k dostání zdarma.
Pokud jste využívali zasílání zpravodaje poštou, po úhradě poštovného vám jej budeme nadále zasílat.
Deštník si lze objednat:
osobně na obecním úřadě, e-mailem na adrese: obec.destne@onet.cz nebo SMS na
telefonu: 702 004 318.
Tak budete mít své číslo zajištěno.
Deštník – zpravodaj obce Deštné v O. h.
Periodický tisk územního samosprávného celku.
Registrován Ministerstvem kultury ČR pod reg. č. MK E ČR 11921
Vychází zpravidla 4x ročně, náklad jednoho vydání je 300 kusů.
Uzávěrka tohoto vydání byla 15. srpna, uzávěrka dalšího čísla je 15. listopadu 2022.
Otištěné příspěvky mohou být stanoviskem autora a nemusí vyjadřovat postoje
vydavatele!
Redakční rada:
Jaromír Meier, Lenka Zábranská (LZ), Mgr. Václav Vojtěch (W).
Adresa redakce: Obecní úřad, 517 91 Deštné v Orlických horách č. 61
tel.: 494 663 187, fax: 494 663 187
e-mail: obec.destne@onet.cz
Vydává obec Deštné v Orlických horách.
Toto číslo vyšlo v srpnu 2022.
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