Z obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
ráda bych se zmínila o dění v obci za uplynulé období.
Podzim byl obdobím, kdy se pomalu chýlila ke konci první etapa výstavby ČOV (práce budou
přes zimu přerušeny). Dále jsme v tomto období podali žádost o dotaci na realizaci projektu
„Herní prvky pro volnočasové aktivity“ – vybavení dětského hřiště za „Sněžkou“ a na realizaci
projektu „Turistická mozaika Orlických hor“ - uvidíme, zda budeme úspěšnými žadateli.
V říjnu proběhlo veřejné projednání územního plánu a na zasedání 9. 12. 2011 se bude
opatřením obecné povahy vydávat nový územní plán. Bližší informace, k vzhledem k uzávěrce
tohoto čísla Deštníku, budou v prvním čísle roku 2012.
Letos poprvé jsme o první adventní neděli společně rozsvítili vánoční stromek u kostela
sv. Máří Magdaleny. Strávili jsme tak několik příjemných chvil v tomto uspěchaném světě.
Proto mi dovolte pozvat Vás na koncert 28. 12. 2011, který se uskuteční v kostele sv. Máří
Magdaleny a popřát Vám klidnou dobu vánoční. Do nového roku Vám přeji hlavně hodně zdraví, lásky a spokojenosti a abychom co nejlépe zvládli překonat překážky, které nám rok příští
nachystá.
❖
❖
❖
❖

Alena Křížová, starostka

Provozní doba o Vánocích
Obecní úřad
22. 12. 2010

zavřeno

23. 12. 2010

zavřeno

27. 12. 2010

7 - 12 h; 13 – 15,30 h

28. 12. 2010

7 - 12 h; 13 - 17 h

29. 12. 2010

7 - 12 h

30. 12. 2010

zavřeno

Sběrný dvůr
24. 12. 2010

zavřeno

28. 12. 2010

16 – 17 h

31. 12. 2011

9-10 h
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Informace o odpadovém hospodářství
Milí spoluobčané, v roce 2012 nedochází k žádným významným změnám při odvozu a likvidaci komunálního odpadu v naší obci. Budeme pokračovat v systému celoročních známek na
odpadovou nádobu, který zajišťuje vývoz komunálního odpadu v různých intervalech četnosti.
Každá domácnost je povinna zakoupit známku s celoroční platností, dle jejích potřeb, a to
nejpozději do 31. 1. 2012. Známky jsou již nyní k dispozici na obecním úřadě.
Lze si vybrat z následujících možností:
Četnost
vývozů
za rok

Popis

Barva
známky

Cena
za rok

Cena
jednoho
vývozu

52x

Vývoz každý týden

Zelená

2.846,-

54,70

26x

Vývoz 1x za 14 dní

Žlutá

1.497,-

57,60

13x

Vývoz 1x za měsíc

Modrá

771,-

59,30

42x

Vývoz v topném období každý týden,
v létě 1x za 14 dní

Červená

2.346,-

55,90

21x

Vývoz v topném období 1x za 14 dní,
v létě 1x za měsíc

Šedá

1.221,-

58,10

Jednorázová známka

75,-

Pytel s logem svozové firmy

100,-

Podle obecně závazné vyhlášky č. 3/2006 jsou občané povinni zajistit si popelnici sami,
případně zakoupit pytel s logem svozové firmy na obecním úřadě. Bude provedena evidence
zakoupených známek, popř. pytlů. V případě, že si domácnost nezakoupí žádnou z výše uvedených známek, bude povinna prokázat ukládání komunálního odpadu v souladu se zákonem
o odpadech. Prokazatelným dokladem je písemná smlouva s odpadovou firmou s uvedenou
četností likvidace a doklady o zaplacení uložení komunálního odpadu na řízené skládce komunálního odpadu.
Tříděný odpad bude nadále přijímán zdarma na sběrném dvoře, kde jsou k dispozici kontejnery na plasty, sklo, papír a železo
Plán svozu
KalendáĜní rok:

2012

svozový den :

MċSÍC
leden
únor
bĜezen
duben
kvČten
þerven
þervenec
srpen
záĜí
Ĝíjen
listopad
prosinec

SVOZ 52x - ZELENÁ

KAŽDÝ

TÝDEN

SVOZ 42x -ýERVENÁ
1-2-3-4-5
6-7-8-9
10-11-12-13
14-15-17
19-21
23-25
27-29-31
33-35
37-39
41-42-43-44
45-46-47-48
49-50-51-52

úterý

SVOZ 26x - ŽLUTÁ

LICHÝ

TÝDEN
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SVOZ 13x - MODRÁ
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40-44
48
52

SVOZ 21x - BÍLÁ
2-4,
6-8,
10-12,
14-16
18,22
26
30
34
38
40-42-44
46-48
50-52

Likvidace komunálního odpadu – podnikatelé a objekty užívané k podnikání
Podnikatelé – původci odpadu (dle OZV č.3/2006 právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají
odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají
odpady), nemají možnost zakoupit si celoroční známku na obecním úřadě, ale jsou povinni
uzavřít smlouvu o likvidaci komunálního odpadu přímo se svozovou firmou. Většina z Vás již
má tuto smlouvu uzavřenou a v kopii předloženou na obecním úřadě. Ostatní mají nejvyšší čas
smlouvu uzavřít a pro kontrolu v kopii předložit na obecním úřadě nejpozději do 31. 1. 2012.
Tříděný odpad vznikající při Vaší podnikatelské činnosti můžete nadále ukládat do kontejnerů v areálu sběrného dvora za úhradu dle platného ceníku.
Likvidace komunálního odpadu – rekreanti a objekty k rodinné rekreaci
Obecně závazná vyhláška č. 3/2006 dle článku 1, bodu 2 je závazná pro všechny fyzické
osoby, které mají na území obce trvalé bydliště, a pro další osoby, které se na území obce
zdržují, tedy i vlastníci rekreačních objektů a rekreanti. Dále dle zákona č.185/2001 Sb.
o odpadech je povinností odpad likvidovat v místě vzniku, tedy je nepřípustné jeho převážení
do místa trvalého bydliště.
Pro splnění výše uvedených povinností, vyplývajících z platné legislativy, máte dvě možnosti:
a) možnost zakoupení běžné roční známky na odpadovou nádobu dle nabídky
b) zakoupení min. 3 ks odpadových pytlů s logem svozové firmy a po jejich naplnění je
odložit na svozovém místě, které je přístupné pro svozové vozidlo.
Zakoupení provedete na obecním úřadě nebo sběrném dvoře v termínu do 30. 3. 2012.
Jako doposud máte možnost zadarmo odložit tříděný odpad do kontejnerů v areálu sběrného dvora, kde jsou k dispozici kontejnery na plasty, sklo, papír a železo.
Provoz sběrného dvora
Sběrný dvůr se nachází v areálu technického zázemí obce za místní hasičárnou. Provoz
sběrného dvora zůstává nezměněn, středa 16 - 17 hodin a sobota 9 - 10 hodin. Nadále bude
přijímán tříděný odpad – plasty, sklo, papír, železo a za úhradu velkoobjemový komunální
odpad, který není možné uložit do běžné odpadové nádoby.
Nebezpečný odpad není možné na sběrném dvoře ukládat, proto bude jeho likvidace, stejně
jako v minulých letech, řešena jednorázovým svozem. Termín svozu bude včas oznámen na
úřední desce a v Deštníku.
Ing. Jiří Beran, místostarosta obce

Voda
Do ceny vodného a stočného se od 1. 1. 2012 promítne nová sazba DPH.
Za 1m3 vodného v roce 2012 zaplatíte 21,- Kč + 14 % DPH.
Za 1m3 stočného 21,- Kč + 14 % DPH.
LZ
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Zastupitelstvo obce jednalo

Výpis usnesení
z 12. zasedání Zastupitelstva obce Deštné v Orlických horách
ze dne 7. října 2011
Usnesení č. 1/12/2011
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách určuje ověřovatele zápisu ing. Petra Prouzu
a ing. Jiřího Berana, zapisovatelku Lenku Zábranskou.
Usnesení č. 2/12/2011
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje program zasedání.
Usnesení č. 3/12/2011
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje prodej pozemku parc. č. 690/3
v k. ú. Jedlová v Orlických horách o výměře 449 m2 XXXX za cenu 250,- Kč/m2 s tím, že
náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující a prodej bude realizován nejpozději
do 30. 9. 2012, jinak bude stanovená cena neplatná.
Usnesení č. 4/12/2011
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje pronájem pozemku
parc. č. 661/60 v k. ú. Deštné v Orlických horách XXXX za roční nájemné 100,- Kč, přičemž
nájemní smlouva bude uzavřena od 7. 10. 2011 na dobu neurčitou s 2 měsíční výpovědní
lhůtou.
Usnesení č. 5/12/2011
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje prodej pozemku parc. č. 661/18
v k. ú. Deštné v Orlických horách o výměře 120 m2 XXXX za cenu 250,- Kč/m2 s tím, že
náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující a prodej bude realizován nejpozději
do 30. 9. 2012, jinak bude stanovená cena neplatná.
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Usnesení č. 6/12//2011
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje prodej pozemku parc. č. 771/1
v k. ú. Jedlová v Orlických horách o výměře 253 m2 XXXX za cenu 130,- Kč/m2 s tím, že
náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující a prodej bude realizován nejpozději
do 30. 9. 2012, jinak bude stanovená cena neplatná.
Usnesení č. 7/12/2011
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje záměr pronájmu nebytových
prostor v čp. 126.
Usnesení č. 8/12/2011
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje záměr prodeje pozemku parc.
č. 795/5 v k. ú. Jedlová v Orlických horách.
Usnesení č. 9/12/2011
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje Operační plán zimní údržby
komunikací v obci Deštné v Orlických horách pro zimní období 2011-12.
Usnesení č. 10/12/2011
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje Základní škole a Mateřské škole
Deštné v Orlických horách, IČ 75015919 přijetí finančního daru ve výši 27.000,- Kč XXXX.
Usnesení č. 11/12/2011
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje Základní škole a Mateřské škole
Deštné v Orlických horách, IČ 75015919 přijetí finančního daru ve výši 3.000,- Kč XXXX.
Usnesení č. 12/12/2011
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje Základní škole a Mateřské škole
Deštné v Orlických horách, IČ 75015919 využití provozních prostředků obce Deštné v Orlických horách na provoz školy v Orlickém Záhoří.
Usnesení č. 13/12/2011
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostku obce Alenu Křížovou,
předsedu finančního výboru ing. Petra Prouzu a ředitelku ZŠ a MŠ Deštné v Orlických horách
Mgr. Hanu Pavlíčkovou jednáním o uzavření smlouvy s dopravcem Josef Jarkovský – Autoškola Podorlicko, se sídlem Domašín 96, 518 01 Dobruška ve věci doprava žáků z Uhřínova
a Olešnice v Orlických horách.
Usnesení č. 14/12/2011
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje zápis o poptávkovém řízení na
zakázku „Organizační zajištění koncesního řízení na výběr provozovatele vodohospodářské
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infrastruktury“ a schvaluje výběr hodnotící komise – uchazeče HAVLÍČEK a JANEBA, advokátní kancelář, s. r. o., Komenského 266, 500 03 Hradec Králové, IČ 28784294.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostku uzavřením smlouvy
s vítěznou firmou.
Usnesení č. 15/12/2011
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje Partnerskou smlouvu o bezplatném zapůjčení prostředků pro nouzové přežití obyvatelstva a krizového řízení – stan
nouzového přežití, uzavřenou se Sborem dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách,
se sídlem čp. 234, 517 83 Olešnice v Orlických horách, IČ 67438997.
Usnesení č. 16/12/2011
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2006611/VB/2 Deštné v Orlických horách, p. č. 644/14+15, Nováček – knn
uzavřenou se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035.
Usnesení č. 17/12/2011
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje kulturní komisi zajištěním vánočního koncertu v termínu 28. 12. 2011 a přípravou rozsvěcení vánočního stromu na první
adventní neděli 27. 11. 2011.
Usnesení č. 18/12/2011
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje finanční dar ve výši 2.000,- Kč
pro XXXX.
Usnesení č. 19/12/2011 nebylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje úhradu neinvestičních nákladů na
školní rok 2011/2012 ve výši 6.360,- Kč městu Rychnovu nad Kněžnou za Dominika Jurčíka,
XXXX, trvale bytem Deštné v Orlických horách 363, přihlášeného do Mateřské školy Láň, IČ
70188513, se sídlem Českých bratří 1387, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.
Usnesení č. 20/12/2011
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje účast obce Deštné v Orlických
horách na projektu Turistická mozaika Orlických hor a pověřuje starostku jednáním a přípravou projektu z naší strany.
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Výpis usnesení
ze 13. zasedání Zastupitelstva obce Deštné v Orlických horách
ze dne 4. listopadu 2011
Usnesení č. 1/13/2011
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách určuje ověřovatele zápisu Martina Struhaře
a ing. Jiřího Berana, zapisovatelku Lenku Zábranskou.
Usnesení č. 2/13/2011
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje program zasedání.
Usnesení č. 3/13/2011
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje úpravu rozpočtu k 31. 10. 2011.
Usnesení č. 4/13/2011
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje prodej pozemku parc. č. 1231/2
o výměře 943 m2 odděleného z pozemku parc. č. 1231 v k. ú. Jedlová v Orlických horách
XXXX za cenu 20,- Kč/m2 stanovenou znaleckým posudkem vypracovaným ing. Miroslavem
Šmídou. Náklady spojené s převodem nemovitosti, náklady za GP a znalecký posudek
hradí kupující. Prodej bude realizován nejpozději do 30. 9. 2012, jinak bude stanovená cena
neplatná.
Usnesení č. 5/13/2011
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje prodej pozemku parc. č. 690/8
o výměře 223 m2 odděleného z pozemku parc. č. 690/2 v k. ú. Jedlová v Orlických horách
XXXX za cenu 250,- Kč/m2 s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti a náklady za
GP hradí kupující. Prodej bude realizován nejpozději do 30. 9. 2012, jinak bude stanovená
cena neplatná.
Usnesení č. 6/13/2011
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje prodej pozemku parc. č. 795/5
v k. ú. Jedlová v Orlických horách o výměře 80 m2 XXXX za cenu 250,- Kč/m2 s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující a prodej bude realizován nejpozději
do 30. 9. 2012, jinak bude stanovená cena neplatná.
Usnesení č. 7/13/2011
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje pronájem nebytových prostor
v Deštném v Orlických horách, čp. 126, XXXX za účelem prodejny použitého zboží. Roční
nájemné je stanoveno ve výši 4.000,- Kč, náklady spojené s užíváním budou hrazeny po
vyúčtování. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 2 měsíční výpovědní lhůtou XXXX.
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Usnesení č. 8/13/2011
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje výběr hodnotící komise ve věci
pronájmu nebytových prostor v Deštném v Orlických horách, čp. 133 – uchazeče Michaelu
Novákovou, bytem čp. 432, 517 91 Deštné v Orlických horách.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostku a místostarostu uzavřením nájemní smlouvy s vítězným uchazečem.
Usnesení č. 9/13/2011
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje uzavření smlouvy o pořádání
závodu psích spřežení Šediváčkův long v katastrálních územích ve správním obvodu obce
Deštné v Orlických horách v letech 2012 – 2015 s Musher´s club Long Hair Tails (on caps),
IČ 42731534, se sídlem Příbram 27.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku uzavřením smlouvy.
Usnesení č. 10/13/2011
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene číslo IV-12-2005381/VB/1- Deštné v O. h., kNN, ALBA, čp. 180 Sarvellan a. s.
uzavřenou se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035.
Usnesení č. 11/13/2011
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene číslo EP-12-2001409/VB/1 uzavřenou se společností
ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035.
Usnesení č. 12/13/2011
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IV-12-2007642/VB/01, Deštné v O. h., Obec, Jedlová, p. č. 371 - knn uzavřenou
se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035.
Usnesení č. 13/13/2011
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje záměr pronájmu pozemků parc.
č. 1200/1, 1194,/2, 1306/2, 1426/2, 1440, 1303/6, 1308/2, 1252/2, 1287/1, 1287/3, 2074/1,
2074/2, 2070/1, 2070/2, 2077, 1243/3 v k. ú. Deštné v Orlických horách a pozemků parc.
č. 491 a 1259 v k. ú. Jedlová v Orlických horách.
Usnesení č. 14/13/2011
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na r. 2012.
Usnesení č. 15/13/2011
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje uzavření smlouvy o obstarání věci
s Petrou Červinkovou, se sídlem Hláska 36, Liberk, 516 01, IČ 74573306.
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Usnesení č. 16/13/2011
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje převod pozemku parc. č. 644/22
v k. ú. Deštné v Orlických horách do majetku obce Deštné v Orlických horách a pověřuje
starostku uzavřením darovací smlouvy s ing. Petrem Nováčkem, bytem Brožíkova 10,
638 00 Brno.
Usnesení č. 17/13/2011
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje záměr směny pozemků st.
č. 320, parc.č. 687/9, 661/66, 661/51, 661/49, 661/52 v k. ú. Deštné v Orlických horách XXXX
za pozemky parc. č. 645/2, 620/10 a část pozemku parc. č. 620/11 v k. ú. Deštné v Orlických
horách XXXX.
Usnesení č. 18/13/2011
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje návrh Horské chaty spol. s r. o.
o zvýšení nájemného na 1000,- Kč/ha z jí pronajatých pozemků k zemědělským účelům.
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách pověřuje starostku podpisem dodatku k
nájemní smlouvě uzavřené s firmou Horská chata, spol. s r. o., se sídlem čp. 178,
517 91 Deštné v Orlických horách, IČ 25273311.
Usnesení č. 19/13/2011
Zastupitelstvo obce Deštné v Orlických horách schvaluje finanční dar XXXX.
Alena Křížová, starostka
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Pozn. V důsledku Zákona o ochraně osobních údajů neuvádíme, komu obec majetek prodává, či pronajímá.
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Z historie
Elektrizace Deštného a okolí, před a po I. světové válce
Úvodem
Využití elektřiny u obyvatelstva z počátku probíhalo dosti pomalu. Svítilo se loučemi, svíčkami a petrolejem (někde používali i plyn, který si vyráběli z karbidu), k pohonu se nejvíce
používala vodní síla, parní nebo motorický pohon, síla zvířat pomocí žentouru, případně i síla
větru. V tehdejší době obyvatelstvo elektřinu neznalo a také nepotřebovalo.
V začátcích elektrifikace vznikaly lokální zdroje, kde bylo k pohonu použito vodního stroje
(vodního kola nebo turbíny), jelikož zde existovala možnost čerpání nevyužité energie v době
pracovního klidu. Jako nejvýhodnější byl stejnosměrný proud, který se vyráběl pomocí dynama a bylo možno jej snadno ukládat do akumulátorů.

Dynamo s rozvodnou deskou – Černý mlýn Rychnov n. K. Habrová – foto Vl. Homolka
Přenos síly z vodního stroje do derivačního dynama se uskutečňoval pomocí plochého
řemene přes transmisní spojku. Derivační dynamo fungovalo na napětí 110 nebo 220 V stejnosměrných, jeho výkon byl o něco větší než výkon vodního stroje. Základní regulace napětí
se prováděla při rozběhu pomocí reostatu. Průběžná regulace probíhala za pomoci baterie
olověných akumulátorů, které byly při dostatku energie z dynama dobíjeny, a pokud byl odběr
z elektrárny větší než mohlo poskytnout dynamo, tak tuto energii dodala baterie.
Akumulátory byly většinou olověné ve skleněných nádobách, které stály na podložkách
z impregnovaného dřeva. Pro napětí 110 V bylo potřeba 50 článků, pro napětí 220 V bylo nutno
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mít 100 článků (nádob). Takováto baterie potřebovala dosti velkou plochu, a jelikož potřebovala
stálou údržbu (dolévání vody, kontrola hustoty elektrolytu), bývala umístěna ve zvláštní místnosti. Životnost baterie byla cca 20 let.
Nemalé náklady na dynamo a akumulátory se provozovatelé nejprve snažili zúročit prodejem elektrické energie do nejbližšího okolí. Zájemců v té době moc nebylo, protože elektřina
byla energií neznámou a tajemnou. Velmi odrazovala cena elektrické instalace včetně přípojky
a hlavně cena vlastní energie. Pro provozovatele byl výhodný zisk statutu „Veřejná elektrárna“,
kde měl spíše morální podporu pro výstavbu svých elektrických sítí. Pro dokreslení přikládám
část textu o stavu elektrizace za Rakousko-Uherska.
V Rakousko-Uhersku nebylo speciálních zákonů elektrizačních, ani nebylo právního podkladu na udělení práva na kladení vedení na cizích pozemcích, neboť o pozemcích rozhodoval
majitel-soukromník, obec, okres, země nebo stát.
Řešilo se to tak, že obec dala určitému podniku výhradní právo užívati svých veřejných cest
na kladení elektrických vedení. Žádný podnik nebyl s to ujednati před svým zřízením takovéto
smlouvy se všemi obcemi rozsáhlého území. Z tohoto právního stavu vznikly u nás skoro jen
místní elektrárny, které se pomalu a neracionálně rozšiřovaly do svého okolí.
Teprve později spolu začali výrobci elektrické energie spolupracovat. Vzájemným propojením svých sítí zvyšovali výkon a provozní spolehlivost. Tito výrobci se sdružovali do tzv.
„Elektrizačních družstev“.
Rozvodné sítě u těchto lokálních zdrojů byly majetkem dodavatele energie. Většinou se jednalo o vrchní vedení, jen v husté zástavbě byly pokládány kabely. Vrchní vedení bylo většinou
taženo podle cest, kde byly sloupy postaveny pokud možno na obecním pozemku se souhlasem obecního nebo okresního úřadu.
Teprve „Elektrizační zákon č.438 z r. 1919“ a zákon č. 612 z r. 1920 umožňovaly pro tyto
provozovatele elektrických sítí získat statut „Všeužitečného podniku“.
Kdo získal statut „Všeužitečný podnik“, měl právní podporu při zřizování elektrických sítí.
Venkovní vedení
Venkovní vedení bylo v majetku provozovatele elektrárny, který si zodpovídal za jeho stav.
Výstavba venkovního vedení nízkého napětí se zprvu prováděla pomocí běžných neimpregnovaných sloupů, jejichž části uložené v zemi byly opáleny v ohni. Teprve později se sloupy
impregnovaly buď bitumenem nebo zelenou skalicí. Izolátory, háky, vodiče a ostatní díly se
objednávaly u výrobců nebo příslušných obchodníků. Kopání děr a stavění sloupů se účastnili
i majitelé elektrifikovaných objektů.
Instalace v elektrifikovaném objektu
Instalaci většinou prováděl odborný pracovník majitele elektrárny (elektrikář), u malých lokálních zdrojů ji prováděl sám majitel, pokud měl příslušné vzdělání. Elektrickou instalaci ve vlastním
objektu si mohl majitel zrealizovat sám, ale kontrolu musel provést dodavatel.
Je samozřejmé, že instalace musela splňovat „Předpisy bezpečnostní pro elektrická zařízení
na silové proudy“. Tyto předpisy byly přijaty „Valnou hromadou německých elektrotechniků v Eise-
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nachu 12. července 1897“. Nebyly stanoveny zákonem, ale dodržovaly je všechny velké firmy.
Podle počtu světel, případně zásuvek u odběratele, dodavatel také stanovil cenu za elektrickou energii. Většinou se platila paušální částka za každé světlo nebo zásuvku. Odebraná
energie pomocí elektroměrů se začala měřit teprve později.
Instalace se prováděla většinou jednožilovými vodiči s izolací (bavlna-guma-bavlna), které
byly upevněny na malých kladkových izolátorech, kde byly podle tehdejších předpisů stanoveny vzdálenosti izolátorů a rozteče vodičů. Na průchody se využívaly porcelánové kroužky,
případně zahnuté průchodky (proti zatékání). Později se začaly používat papírové bitumenové
trubky. Ty mohly být i oplášťované (slabý poolověný plech). K tomu se přidávala příslušná
kolena a instalační krabičky. Ohýbání trubek se provádělo specielními kleštěmi.
Vypínače (otočné řadítko), zásuvky a vidličky (zátky) se lišily podle výrobců a použití. Byly
jen se dvěma kolíky, které se lišily průměrem.
Svítidla se vyráběla většinou z porcelánu a kovu. Do vlhkých a venkovních prostředí byla
doplněna skleněným krytem.
Žárovky byly zpočátku jen s uhlíkovým vláknem, později s kovovým. Napětí se udávalo
v toleranci napětí a příkon byl nahrazen svítivostí tzv. normovanými svíčkami (zkratka ns),
příklad:
Žárovka „Osram“
Napětí 90 až 139 V ; Svítivost 10 až 15 ns
Napětí 170 až 280 V; Svítivost 16 až 50 ns
Začátky elektrizace Deštného
První informace máme z mapy „Elektrizace v Čechách roku 1917“, kde je uvedena také vodní elektrárna Deštné. Nejbližšími vodními elektrárnami v okolí byly např. Náchod, Krčín, Nové
Město nad Metují, Žamberk a Jablonné. Parní elektrárnu bychom v té době našli v Opočně
a v Rychnově nad Kněžnou.
V Deštném to byla pravděpodobně vodní elektrárna pana Schindlera, která měla jez těsně
pod mostkem na staré cestě naproti domku pana Kříže. Náhon je ještě částečně viditelný (stromořadí) pod Kotyzovými. Vlastní vodní stroj byl na úrovni nedostavěného stavení pana Blahovce
a odpadní kanál směřoval šikmo nad Cejnarovými do řeky Bělé (směrem benzinové stanici).
Vodní kolo na vrchní vodu bylo
o spádu 4,75 m s maximálním průtokem 0,357 m3/s. Stroj měl výkon
14,77 PS, což je 10,87 kW. Kolo
sloužilo k pohonu pily a dalších strojů. V době pracovního klidu dynamo
dosahovalo výkonu 10 kW a napětí
220 V stejnosměrných. Jako stabilizátor sloužila akumulátorová baterie.
Vodní kolo s náhonem - pila,
elektrárna pana Schindlera,
foto paní Čermáková
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Další prokazatelnou elektrárnou pro obec Jedlová byl mlýn, později předělaný na tkalcovnu
pana Josefa Radetzkého, nyní „Mlýn po skálou“, kde byla elektrárna pod firmou E-Werk.
Vodní kolo bylo na vrchní vodu o spádu 3,9 m, s průtokem 0,153 m3/s, výkon stroje byl
5,33 PS což je 3,92 kW. Zdrojem proudu bylo dynamo společně s akumulátorovou baterií. Jez
byl umístěn pod bývalým muzeem, kde se o jeden náhon dělili dvě kola, to druhé sloužilo pro
pohon strojů v pilníkárně (hřídel byla umístěna pod cestou).
Toto jsou dva nejstarší zdroje. Později se k nim přidružili další výrobci elektřiny, ale o tom až
jindy. Až se mi podaří získat další informace.
Jan Hlaváček

Zapomenutá předhistorie Deštníku
Krátký úvod
S velikou radostí sdílím všechny úspěchy, které po zásluze sklízí současný Deštník, tiskový
orgán obce (viz. Deštník 2011, č. 2, s. 33 a č. 3, s. 33). Uvědomuji si, jaká obrovská práce se
za těmito úspěchy skrývá a jaké významné dílo bylo za dvě desetiletí jeho existence vytvořeno. Pravidelně dostávám a pečlivě sleduji všechny Deštníky, které vycházejí od roku 1990.
Jejich souhrn dokládá obrovské a nezastupitelné dílo, které je a v budoucnu bude významným
archivním materiálem, podávajícím autentické svědectví o formování novodobé obce, jejího
kulturního, politického, sociálního a společenského života po druhé světové válce. Deštník ve
svém celku je významným doplňkem, přílohou obecní kroniky. Zde je uložena nezištná obětavá
práce všech výkonných redaktorů, přesněji redaktorek (Jindřiška Šplíchalová, Václava Domšová, Jana Prouzová a Lenka Zábranská), ale i všech členů redakční rady a početné obce stálých
dopisovatelů, bez nichž by Zpravodaj nemohl existovat.
Na základě výzvy současné výkonné redaktorky paní Lenky Zábranské se vracím k předhistorii polistopadového Deštníku, který vznikl před více jak třiceti lety. Rád se hlásím k založení
deštenského Zpravodaje, který za sebou zanechal malou stopu a svědectví o progresivním
a pokrokovém smýšlení deštenských občanů.
Na počátku roku 1975 došlo k vážnému pokusu o založení a pravidelné vydávání obecního Zpravodaje v Deštném. Náročného úkolu se ujal v únoru (1975) ustavený Vlastivědný
aktiv. Záhy se však ukázalo, že jeho zakladatelé předběhli dobu, přesněji iniciovali svůj návrh
v nevhodném čase, který byl provázen tvrdou politickou normalizací po srpnové porážce roku
1968. Takováto aktivita byla nežádoucí, tudíž byla umlčována a postihována. Všichni zúčastnění se pohybovali, někdo méně někdo více, na hraně rizika, že budou „odměněni“ nějakou
formou politického postihu. Se stále větším časovým odstupem a hodnocením minulosti, kdy
dochází k postupnému odhalování zločinné politiky totalitního režimu, vzrůstá morální občanská velikost jednotlivých občanů, členů tehdejšího Vlastivědného aktivu a všech, kteří přímo
či nepřímo tuto činnost podporovali. Jen občanská solidarita a semknutost zainteresovaných
mohla být nejsilnější zbraní k úspěšnému přežití. Využívám této příležitosti, abych podal svědectví o této době se snahou největší míry objektivity, abych mohl poděkovat a jmenovitě složit
hold všem, kteří se podíleli na tomto skrytém společenském odporu.
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Nulté číslo Zpravodaje
První, nulté, zkušební číslo Zpravodaje vyšlo v březnu 1975. Místní časopis vycházel celý
jeden rok, než byl násilně umlčen a zrušen. Kromě nultého čísla vyšla tři dvojčíslí: č. 1-2, 3-4
a 5-6, která byla počtem stránek (50 stránek formátu A 4 hustě psaného strojopisu), obsahem
i grafickým uspořádáním (sloupcové uspořádání stránek) na poměrně vysoké úrovni, i když
tiskem ne zcela dokonalá (množeno cyklostylem).
Zpravodaj v Deštném vznikl proti vůli stranických orgánů v místě okresu i kraje. Jeho založení
i roční vydávání bylo spojeno s osobou PhDr. Václava Šplíchala, CSc., který se v roce 1970
i s rodinou přistěhoval a trvale usídlil v Deštném. V té době měl zákaz vstupovat do politického
a veřejného života.
První zmínka o záměru založit a vydávat obecní Zpravodaj v Deštném se objevila na jednání
Vlastivědného aktivu 13. února 1975 hned po jeho ustavení. Od té doby se po celý rok objevují
pravidelné informace o obsahu jednotlivých čísel, příspěvků, technickém zpracování, grafické
úpravě a distribuci. (Kniha zápisů Vlastivědného aktivu za rok 1975 a 1976). Časopis vznikl
nejen jako tiskový orgán obce, ale také Vlastivědného aktivu. Záměr a poslání časopisu nejlépe
přibližuje úvodní slovo redakce. (Zpravodaj, 0. č., s. 1, 1975).
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„Slova na samém začátku.
Dnes se vám dostává poprvé do rukou nulté číslo našeho Zpravodaje. Je orgánem Rady
MNV a Vlastivědného aktivu, který byl ustaven v měsíci únoru. Počítáme, že bude vycházet
nejméně jedenkrát za dva měsíce.
Zpravodajem sledujeme užší spojení všech orgánů MNV v obci se svými voliči, aby jeho
stránky aspoň částečně odrážely bohatý život v obci, všechny ty budovatelské činy, které
mnohdy ani v každodenním shonu nevnímáme v plné míře, které často považujeme za samozřejmost doby a zapomínáme na nedávno či starší minulost. Často nenachází dostatečnou
popularitu činorodá aktivita jednotlivých masových organizací naší obce. Chceme ponechat
patřičný prostor pro kulturní i sportovní rubriku, přáli bychom si, aby se v našem zpravodaji
objevilo dostatek zpráv vlastivědného charakteru, abychom se společně dovídali i co nejvíce
zpráv z minulosti naší obce.
Nový časopis by měl také odrážet reakci a postoje našich občanů k významným historickým
výročím i k významným událostem našeho státu. Uvědomujeme si, že se budeme zabývat
především místní problematikou.
Životaschopnost rodícího se místního tiskového orgánu závisí na několika činitelích. Bude
záležet na redakční radě, zda je schopna živými slovy zaujmout čtenáře, zda bude uvážlivá,
citlivá a seriózní. Nedílnou podmínkou bude také úzká spolupráce se čtenáři, spoluobčany. Bez
tohoto úzkého kontaktu nemůže zpravodaj plnit své poslání. Třetím nezbytným předpokladem
je podpora se strany všech orgánů MNV a masových organizací. Jednoduše podpora všech
těch, kterým by měl sloužit.
Věříme, že tento prospěšný počin najde pochopení široké veřejnosti, její aktivní podporu, že
dojde svého naplnění. Redakční rada.“
V březnu 1975, tedy před více než 35 lety, začal v Deštném vycházet ručně psaný a cyklostylem rozmnožovaný dvouměsíčník, tiskový orgán Rady MNV a Vlastivědného aktivu v Deštném v O. h. Kromě nultého čísla vyšlo celkem ještě šest čísel formou tří dvojčíslí.
Nežádoucí a nebezpečný oportunista jako zakladatel Zpravodaje
Do Deštného jsem se přistěhoval v roce 1970 a nastoupil jsem jako nekvalifikovaný učitel
na 1. stupni základní školy. Přicházel jsem s politickým označením „nebezpečný pravicový
oportunista“. Toto hodnocení jsem si vysloužil nejen za kritický výklad novodobých dějin posluchačům na vysoké škole, ale také za otevřený střet s předsedou Ústřední kontrolní komise
ÚV KSČ Pavlem Hronem v otázce hodnocení JUDr. Karla Golgata, který se vrátil na zásah
N. Chruščova do Československa po osmnáctiletém věznění v proslulých sovětských gulazích
jako nežádoucí pro naši vládu. V roce 1969 pak bylo vrcholem vydání knihy Václava Šplíchala
„Šmeralův odkaz“ v krajském nakladatelství Kruh v Hradci Králové. Vyšla při příležitosti prvního
výročí zásahu vojsk - v čase zklamání, beznaděje a zrady. Podávala svědectví a plastický
obraz o dosud utajovaném vítězném zápasu, který československá delegace vybojovala nad
levičáckým křídlem na III. kongresu Komunistické internacionály v Moskvě. Stala se výzvou
k pokračování boje za svobodu a demokracii. Vydaná kniha se stala symbolickou pochodní
odporu a protestu proti totalitě.
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Rokem 1970 nastalo pro mne více než dvacetileté období neuvěřitelného ponižování, společenské diskriminace, zákazu publikování, nekonečného vynuceného střídání zaměstnání,
omezení výše výdělku, který nesměl překročit hranici dvou tisíc korun hrubé mzdy. Začínal
jsem profesí nekvalifikovaného učitele na prvním stupni základní školy v Deštném v O. h.
(jeden a půl roku), byl jsem pasákem ovcí a krav ve Státním statku Smiřice, farmářem v Sedloňově (půl roku), recepčním v hotelu Šerlišský Mlýn (14 dnů), následně jeho domovníkem
(půl roku). Dále jsem pracoval jako skladník méněhodnotného zboží ve velkoskladu Domácí
potřeby Pardubice, závod Rychnov nad Kněžnou (devět let), byl jsem pomocným dělníkem
v závodě Stavebních památek v Kutné Hoře (jeden rok) a nakonec jsem skončil jako úpravář
odpadní vody na nově vybudované čistírně obce Deštné v O. h., kde jsem setrval až do listopadové revoluce (šest let).
Od 17. října 1973 mne evidovala a sledovala Státní bezpečnost jako nepřátelskou osobu
pod krycím jménem „Filosof“ (viz záznam pod č. 11511 ze dne 17. 10. 1973). Dne 15. června
1983 jsem byl na pokyn Ministerstva vnitra převeden do kategorie nebezpečná osoba (NO).
Svazek byl uložen na oddělení SNB v Rychnově nad Kněžnou, ale v hektické době sametové
revoluce jej pracovníci StB ještě stihli zničit.
Konec Zpravodaje
Nově vzniklý obecní tiskový orgán, který měl pozitivní ohlas mezi místními obyvateli vydržel
jeden rok. Jeho redakční rada byla zrušena a jeho vydávání zastaveno. Rozhodla o tom místní
vesnická organizace KSČ a neveřejné zasedání rady MNV.
Tehdejšími nejaktivnějšími politickými odpůrci založeného časopisu byli Josef Moravec,
vedoucí polesí Rychnov nad Kněžnou, tehdejší předseda VO KSČ a jeho místopředseda Jiří
Veselý, zástupce ředitele ZŠ v Deštném. Bezpartijní ředitel školy, kterému chybělo vysoko
- školské vzdělání pro pedagogickou činnost, přesto zastával vedoucí funkci a byl poslušným
vykonavatelem politických direktiv místní organizace KSČ.
Na druhé straně rád pozitivně hodnotím podporu a postoj našeho vydavatelského a redakčního snažení od Jaroslava Veselky, tehdejšího předsedy MNV, který nesl před stranickými
orgány přímou politickou odpovědnost za MNV. I když prosazoval politickou linii komunistické
strany, choval se slušně, vstřícně a obezřetně. Stejně tak pozitivní roli hrál Jaromír Ptáček,
tehdejší vedoucí polesí Opočno a předseda místní osvětové besedy. Ten také převzal formálně úlohu odpovědného redaktora Zpravodaje, který tak zaštiťoval a garantoval práci redakce
i Vlastivědného aktivu.
Jako záminku k likvidaci redakční rady Zpravodaje byla použita velmi průhledná a naivní
stížnost ředitele školy Vladimíra Rohlíka. Z podnětu Jiřího Veselého podal jménem školy stížnost na uveřejnění slohových prací, které žáci napsali ještě v době mého učitelování tj. ve školním roce 1971/1972. V té době redakční radě stále chyběly příspěvky z činnosti školy. Ředitel
je stále sliboval, ale ve skutečnosti naše urgence bojkotoval. Nakonec jsme z nouze vybrali
několik starších slušných slohových prací a zveřejnili je. Ředitel školy si stěžoval, že příspěvky
žáků byly zveřejněny bez jeho vědomí a zpochybňoval jejich věrohodnost s obviněním, že byly
dodatečně upravovány a vylepšovány. Bylo to zcela nepravdivé tvrzení.
Vlastivědný aktiv spolu s redakční radou se zabýval „stížností“ ředitele školy na pracovním
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setkání a v zájmu vyhnutí se zbytečných střetů, koncipoval odpověď jako omluvu a výzvu
k užší spolupráci. Dopis za redakční radu podepsal Jaromír Ptáček.
Vážený soudruhu řediteli,
na schůzi redakční rady Zpravodaje jsme projednali připomínky školy k uveřejnění slohových
prací žáků ZDŠ, které byly napsány v roce 1971. Vaše připomínky bereme na vědomí a využíváme je k nabídce pozitivní a tvůrčí spolupráce. Obracíme se tímto na Vás osobně i na celý
kolektiv učitelů s žádostí o úzkou spolupráci. Očekáváme, že se v každém čísle Zpravodaje
objeví nějaký článek či zpráva ze života školy, popřípadě nějaká pěkná písemná práce žáka
školy. S pozdravem za redakční radu Jaromír Ptáček.“

❖
❖
❖
❖

Jak se později ukázalo, stížnost ředitele školy a některých členů pedagogického sboru postačila jako záminka, aby výbor místní organizace KSČ uložil radě MNV zrušit stávající redakční
radu a namísto ní ustavit nový subjekt, v němž by byl jen jeden zástupce Vlastivědného aktivu
a V. Šplíchal byl vyšachován ze hry. Už 11. listopadu 1975 bylo toto rozhodnutí projednáno na
pracovní schůzi (viz Kniha zápisů VA). Za Vlastivědný aktiv byl jako jediný delegován Josef
Duben. Nová redakční rada však nikdy nebyla ustavena, ani se nikdy nesešla. Zpravodaj definitivně zanikl.
Docent, PhDr. Václav Šplíchal, CSc.
Pokračování příště.

Penzion Köhler
hledá uklizeèku
Zájemci volejte 603528117
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Ze školy
Výchovné poradenství
V rámci volby povolání navštívili 11. 10. 2011 žáci 9. ročníku Úřad práce v Rychnově nad
Kněžnou, kde absolvovali konzultaci o volbě povolání, vyplnili si test zájmů. Žáci se už
v průběhu roku seznamují s možnostmi volby střední školy. Mají k dispozici katalogy a CD
se seznamy středních škol. Všechny informace mohou konzultovat s výchovnou poradkyní
L. Hepnarovou.
Do 30. 11. 2011 museli mít podánu přihlášku žáci, kteří chtějí na střední umělecké a sportovní školy. Na nich se podrobí mj. talentové zkoušce. Toho využili 4 žáci z naší školy.
21. a 22. 10. 2011 se uskutečnila v Rychnově nad Kněžnou Školská výstava středních škol,
které se někteří žáci také zúčastnili.
Lenka Hepnarová

Přírodovědný Klokan
V říjnu se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili soutěže „Přírodovědný klokan“. Test obsahuje 24 otázek
z přírodovědných předmětů – přírodopis, matematika, fyzika, chemie a všeobecné předměty.
Nejlepšími luštiteli se stali: Nikola Martinková, Filip Lorenčík, Denisa Mačková, Láďa Šťěpán
(9. třída) a Tonda Špinler (8. třída).
Lenka Hepnarová

Celoroční hodnocení školního florbalového oddílu
Na úvod tohoto článku vás chci upozornit na význam termínů „loni a letos“. Školní rok, jak
všichni víme, končí v červnu, a to už je z hlediska hodnocení sezóny chápáno jako loni. Od září
začíná školním florbalistům pomyslný nový rok.
Dovolte nyní pár slov k organizaci oddílu. Loni, po dohodě se slečnou ředitelkou, jsme vyhlásili, že se do florbalové přípravky mohou zapojit i předškolní děti. Zájem byl ovšem tak veliký,
že jsme museli přikročit k rozdělení oddílu na dvě skupiny: přípravku (děti MŠ a děti do 3. tř.
ZŠ) a ostatní ročníky. Do obou oddílů chodí zhruba patnáct florbalistů, což je na místní poměry až neuvěřitelné. Touto cestou bych chtěl poděkovat třem lidem, bez kterých by založení
a především činnost přípravky těžko fungovala. Je třeba si uvědomit, že vše dělají na úkor
svého volného času. Jedná se o Honzu Šedu, Míšu Novákovou a Janu Vaňkovou. Bohužel pro
takhle malé děti v podstatě neexistuje žádná soutěž, proto se zúčastňují přátelských zápasů se
školami, které jsou tu na školních akcích jak v zimě, tak i na jaře. Tyto naše malé naděje však
vidí úspěch starších ročníků a předpokládám, že až přijde jejich čas, budou připraveni školu
i obec také tak dobře reprezentovat. Přejeme si, aby jim vydrželo alespoň takové nadšení jako
dosud a spolu s ním přetrval i zodpovědný přístup. Držíme palce a děkujeme.
Nyní mi dovolte, abych zhodnotil výkony starších děti, u kterých se již dostavují výsledky,
a mohu říci, že se za ně rozhodně nemusíme stydět. Rozdělení soutěží základních škol je
takovéto: 1. - 5. třída společně chlapci i dívky, 6. - 7. třída děvčata i chlapci zvlášť, 8. - 9. třída
také děvčata i chlapci zvlášť. Na tomto místě chci ukázat, že pro nás to znamená hrát vždy
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proti starším dětem, neboť nejsme schopni dát dohromady ročníkově stejně staré děti. Vyšší
soutěže se hrají v halách v počtu 5+1, 2 krát 10 minut, což je někdy problém, když hrajete se
sedmi žáky čtyři zápasy proti městské škole s 15 žáky stejného ročníku. Někdy je to boj, a proto
všem dětem děkuji za vzornou reprezentaci a výdrž. Podařilo se nám několik dobrých výsledků, které stojí za zmínění. Loni jsme byli velice úspěšní v Dobrušce, kde jsme v okresním kole
obsadili třetí místo v kategorii žáků 1. - 5. třída. Ovšem velká bomba byla účast žáků 6. - 7. třídy
na největším turnaji základních škol z celé republiky, který se konal v červnu v Hradci Králové
a na který nás naše škola přihlásila. Nestačili jsme se divit. Ve skupině jsme zvítězili nad Pardubicemi, nerozhodně jsme hráli s Prahou a Hradcem Králové a postoupili do odpoledních bojů.
V osmifinále jsme znovu porazili Hradec Králové a až ve čtvrtfinále jsme prohráli se Znojmem.
Jako jediná vesnická škola jsme se dostali tak vysoko. Vytvořilo se solidní florbalové družstvo,
na jehož základě se nechá dál stavět.
V letošním roce již máme opět za sebou neskutečné úspěchy, které snad tímto nekončí.
V listopadu začal Orion florbal cup, což je celostátní soutěž pro základní školy. V soutěži dívek
6. - 7. třída skončila naše děvčata v okresním kole na vynikajícím druhém místě. V soutěži
chlapci 6. - 7. třída jsme nejprve vyhráli okrskové kolo, potom jsme vyhráli okresní kolo a 9. 12.
jede naše škola poprvé v historii na krajské kolo. Okresního kola se zúčastnilo 15 škol. Naši
florbalisté vyhráli 8 zápasů, ani jednou neprohráli a mohli se pyšnit nejlepším skóre (38-7). Ve
finále porazili Kostelec nad Orlicí.
Z tohoto místa bych moc rád poděkoval všem, kteří podporují náš školní kroužek, a těším
se na další spolupráci.
Největší dík nakonec patří všem vzorným reprezentantům školy i obce. Těmi jsou: Denisa
Štěpová, Karolína Lorenčíková, Beáta Cejnarová, Karolína Kuzmová, Marie Havlíčková, Kristýna Fiedlerová, Nikola Macková, Kristýna Petrášová, Jan Ježek, Matěj Vaněk, Dominik Hutař,
Mikuláš Pohl, Karel Zachariáš, Jakub Hájek, Patrik Polák, Radek Gottwald a David Štěp.
Doufám, že na jaře navážou na tuto skvělou bilanci i naši menší hráči - začnou totiž soutěžit
i 1. - 5. třídy.
Přeji všem hodně elánu a mnoho nejen sportovních úspěchů.
Karel Zachariáš

Orion Florbal cup
Florbalový turnaj škol je každý rok mezi žáky velmi oblíbený. Účastní se ho mnoho škol.
Letos se v našem okrese do kategorie 6. - 7. tříd zapojilo 17 škol. Hrálo se na třech místech
– Dobruška, Kostelec nad Orlicí a Rokytnice v O. h.
Za naše družstvo hráli: brankář – Jakub Hájek, dále Mikuláš Pohl, Karel Zachariáš, Honza
Ježek, Matěj Vaněk, Dominik Hutař, Radek Gottwald, Patrik Polák a také David Štěp. Kvalifikaci v Rokytnici vyhráli.
S přehledem porazili všechny soupeře a postoupili do finále. To se hrálo 23. 11. 2011 také
v Rokytnici. Tam se utkali s 5 dalšími mužstvy. Opět potvrdili svoje kvality a tvrdý trénink pod
vedením Karla Zachariáše přinesl své ovoce. Vyhráli a postoupili do kraje, který se uskutečnil
ve Dvoře Králové. K jejich fantastickému umístění na 3. příčce svou velkou měrou přispěl trenér, nezdolná vůle hráčů a všichni, kteří jim drželi palce.
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Také dívky se zapojily do bojů o okresní titul. Ve složení Denisa Štěpová, Betka Cejnarová,
Nikola Macková, Kristýna Petrášová, Karolína Lorenčíková, Karolína Kuzmová, Maruška Havlíčková a Kristýna Fiedlerová úspěšně vybojovaly 2. místo. Domů přivezla obě družstva poháry,
diplomy i něco na zub.
Všem florbalistům grarulujeme!
Lenka Hepnarová

Návštěvy Klicperova divadla
I letošní školní rok nabízí škola svým žákům (i zájemcům z řad veřejnosti) návštěvy Klicperova divadla. Tentokrát zhlédneme pět představení. Už jsme viděli níže popsaného Shakespeara
a Sherlocka Holmese. Další nás čeká v lednu.
Dne 3. 10. 2011 jsme se vydali na první z 5 divadelních představení do Hradce Králové. Na
toto pondělí nám byla nabídnuta hra W. Shakespeara - Marná lásky snaha. Byli jsme velmi
mile překvapeni nápaditou scénou, zpěvem, tancem a samozřejmě i úchvatným hereckým projevem všech herců. Byl to Shakespeárův tanec slov, gejzír vtipnosti, ukázka mocné síly lásky
a hlubokost žalu při jejím nenaplnění. Jindy lehce šumící hlediště v divadle bylo plně zaujato
vším, co se dělo na scéně a soustředěně pozorovalo rychlý děj.
Jsme rádi, že můžeme našim žákům tuto možnost nabídnout a vážíme si toho, že i rodiče
své děti v tomto zájmu podporují.
Libuše Nedomlelová
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Adventní dílny
V pátek před 1. adventní nedělí uspořádala naše škola Adventní dílny. Letos už proběhl
7. ročník. Jsme rádi, že se tato akce stala v obci tradiční a že je tak hojně navštěvovaná.
Pokud by přeci jen byl mezi čtenáři Deštníku někdo, kdo o nich nikdy
neslyšel, následuje kratičké vysvětlení: jedná se o akci, kdy si učitelé
školy připraví nějakou dílnu, v níž
si mohou návštěvníci něco vyrobit.
Opakovaně se objevuje oblíbená
výroba svíček z včelího vosku nebo
zdobení vánočních koulí. Každý
rok ale přibývají i dílny nové – letos
to byly např. svícínky, nebo šperky
z organzy. Nedílnou součástí této
akce je vyhledávaná kavárna.
Děkujeme všem, kteří přišli naši
školu na počátku Adventu navštívit.
Hana Pavlíčková

Advent v Babiččině údolí
Jako každý rok i letos jsme pro žáky 1. stupně naší školy připravili výlet s vánoční tematikou.
2. prosince 2011 se děti vypravily do svátečně vyzdobených Ratibořic, kde se prostřednictvím
zámeckého panstva, úřednictva a služebnictva seznámily s průběhem vánočních svátků na bývalém náchodském panství ve 2. polovině 19. století. Také navštívily Rudrův mlýn, kde se konalo
vystoupení Folklorního souboru Barunka z České Skalice. Soubor plný dětí představil staré
vánoční zvyky a obyčeje. Protože bylo
dost času, podívaly se
děti také do svátečně
vyzdobené babiččiny světničky. Výlet
zakončily drobnými
nákupy na adventním
trhu v budově vodního
mandlu. Se spokojenými úsměvy nastupovaly do autobusu
a vyrazily k domovu.
Vlasta Pacholíková
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Máš to tlustý…
Tak tuhle větu jsme slyšeli v pátek 2. 12. odpoledne nesčetněkrát. Škola pořádala další
z tematických odpolední pro své žáky. Cílem bylo upéct a poté ozdobit perníkovou chaloupku.
Uvedená věta se ozvala vždy, když jsme přibližovali vykrajovátko k placce, jež nebyla dostatečně vyválená.
Tentokrát jsme se nesešli ve škole, ale byli jsme pozváni na návštěvu do Pensionu U Sv.
Matouše, kde se nás ujala paní Matyášová a s úsměvem vysvětlovala vše potřebné. Každý z nás dostal kus těsta. Museli jsme jej pořádně pořádně propracovat, dostatečně rozválet
a pečlivě vykrajovat. Těsta dostal každý z nás dost, takže jsme vykrájeli nejen chaloupku, ale
i sněhuláčky, zvonky, podkovičky, rybky, andílky atd.
Po upečení jsme začali zdobit. Paní Matyášová pro nás za tím účelem připravila královskou
glazuru. Ta dotvořila jednotlivé díly chaloupek. Pak následoval velmi obtížný krok – poslepovat
k sobě vše tak, aby případné dílčí nesrovnalosti byly zakryty. Že se to výborně povedlo, můžete
vidět na školních webových stránkách (www. zsdestne.cz).
Klobouk dolů před všemi, kteří přišli, neboť jejich výtvory vypadaly jako z pohádky, i před
paní Matyášovou, která se nás trpělivě ujala. Byla vynikající stavbyvedoucí. Děkujeme.
Hana Pavlíčková

Divadélko pro rodiče a další
Už od října se žáci naší školy připravují na vystoupení, které je naplánováno na 21. 12.
2011.
Tento den odpoledne se sejdou všechny děti ze všech našich škol (Deštné v O. h., Orlické
Záhoří, Olešnice), aby předvedly, jako představení na téma zvířata nacvičily. Zastoupena by
měla být každá třída, a to včetně 4 oddělení mateřské školy.
Nacvičování je v plném proudu. Většina skupin už má vyrobené masky, pracuje se na kulisách.
Zájemci se mohou přijít na představení podívat buď dopoledne, kdy bude probíhat generální
zkouška, nebo odpoledne. Dopoledne budou vystupovat jen děti z Deštného, na odpolední
přestavení již dorazí i Olešnice a Záhoří.
Budeme velmi rádi, když se přijdete podívat.
(podrobnější informace se včas dozvíte na plakátcích)
Za všechny zaměstnance školy Vám přeji do nového roku mnoho usměvavých zážitků!
Hana Pavlíčková
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Z kultury
Divadelníci finišují s „Parohatými pověstmi“…
Jak již víte z minulého „Deštníku“, Divadelní spolek
Kačenka připravuje a zkouší novou divadelní hru PAROHATÉ POVĚSTI, kterou napsala Marie Janíčková. Jedná
se o hru trochu podobnou Dívčí válce od F. R. Čecha.
Od září letošního roku proběhla řada zkoušek. V této
době se finišuje do finále a k premiéře. Scéna je prakticky hotová, přičemž nám hodně pomohlo opětovné použití
některých kulis z našeho provedení Dívčí války v Nároďáku z roku 1998. Namalované kulisy mají velký rozměr
v poměru k bývalému jevišti v Nároďáku a přizpůsobily se
potřebám našeho malého jeviště. Moc se neupravovali,
aby se neponičili. Celkově se scéna ještě doladila a nám
tak po třinácti letech část kulis opět ožije… Stále se pracuje na hudebních podkladech a písničkách, které nebudou ve hře scházet a jsou její součástí. Provedli jsme pouze některé úpravy
textu nebo se napsal nový, který se zdál být vhodnější pro zpěv našich herců. Na úpravě textů
skvěle zapracovala Iva Páslerová.
Přáli bychom si, aby se mohla co nejdříve
uskutečnit premiéra. Termín zatím nezveřejňuji,
protože nevíme, jak se to vše stihne a doladí.
Přesné datum si budete moci přečíst na plakátech a na webu DS Kačenka – www.dskacenka.
cz . Určitě se o něm na webových stránkách zmíní také Obec a Infocentrum.
Ještě bych chtěl dopředu připomenout, že náš
divadelní spolek chystá v příštím roce 2012 opět
Divadelní maškarní ples. Tentokrát by to měl být
již (snad) desátý a měl by se uskutečnit tradičně
koncem března. Chystejte si masky, vše potřebné se včas dozvíte z plakátů a z webu.
Závěrem bych rád jménem Divadelního spolku
Kačenka popřál příznivcům našeho divadelního
spolku i všem čtenářům Deštníku krásné a příjemné vánoční svátky plné duševní pohody a do
Nového roku 2012 hlavně hodně zdraví, pohody,
spokojenosti, klidu a pevných nervů…
Za DS Kačenka JaK

23

Pozvánka do muzea
Jak je již několik let zvykem, tak naše muzeum pořádá v zimně mnohé akce jak pro místní
nadšence, tak i pro hosty. Velmi oblíbené jsou vlastivědné muzejní středy. Opět se letos budeme seznamovat s regionální historií. Je připraveno devět setkání s lidmi z našeho regionu, kteří
se o své znalosti s námi podělí.
Tradiční zimní aktivitou je také „Deštenské kino“. Setkali jsme se s polskou filmovou tvorbou,
s díly klasickými i moderními. Letošní zimu jsme se rozhodli věnovat indiánům a „divokému
Západu“. Proč právě toto téma? V roce 2012 vzpomeneme stoleté výročí narození klasika
indiánského románu Karla Maye. A tak doufám, že se přijdete podívat nejen na slavné filmy
s Vinnetuem a dalšími hrdiny, ale také na filmy s poněkud vážnějším sdělením.
Kdo byl Karel May?
Karel May se narodil v saském Ernstthalu v rodině tkalce a dětství prožil v neuvěřitelné bídě.
Od roku 1861 pracoval jako pomocný učitel v chudinské škole, ale byl obviněn z krádeže. Byl
odsouzen a nesměl vykonávat učitelské povolání. Ocitl se na dně, bez přátel, bez budoucnosti.
Proto se dopustil dalších drobných krádeží, někdy až komických. Jako recidivista strávil na
nucených pracích a ve vězení mnoho let. Vězení opustil ve 32 letech. Zdálo se, že jeho život
je v troskách, ale ve vězení měl čas na snění a přemýšlení. Snil o velkých cestách za dobrodružstvím a bohatstvím a své sny začal přepisovat na papír.
Roku 1875 se stal časopiseckým redaktorem u nakladatele Munchmayera, začal psát povídky, kterých si všimli i ostatní nakladatelé. Roku 1877 byl již Karel May autorem na volné noze.
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V povídce Old Firehand se poprvé objevilo jméno Vinnetou. Od roku 1881 mu vycházely romány z Orientu, kde byl hlavním hrdinou Kara ben Nemsi. Přestože psal často i romány nízké
kvality, nakladatelé se o něj doslova prali. Koncem 19. století se stal velice slavným. Na svých
autorských cestách přijímal až 800 návštěv denně. Plakátů a fotografií Karla Maye v kostýmu
Old Shatterhanda se prodávalo ročně mnoho tisíc.
Od roku 1896 se jeho dobrodružné cestopisy nazývají Povídky z cest a May tvrdí: „Já jsem
vskutku Old Shatterhand či Kara ben Nemsi a prožil jsem to, co vyprávím.“ Je to určitě troufalost, ale svět Mayovi věří, že „ovládá 1200 jazyků a dialektů“ a že se brzy vrátí ke svým
Apačům, aby navštívil Vinnetouův hrob.
May uveřejnil většinu svého díla nejprve na pokračování v časopisech a teprve od roku 1890
vycházely jeho romány knižně, od r. 1892 u freiburského nakladatele Fehsenfelda pod názvem
Sebrané příběhy z cest. Ty se staly základem jeho slávy. Mezi nejlépe napsané příběhy patří
vedle Vinnetoua cyklus Ve stínu padišáha, V zemi Mahdiho a romány Poklad na Stříbrném
jezeře, Duch Llana Estacada či Petrolejový princ.
Na přelomu století se May vydal do Orientu, aby navštívil místa svých románů. Jeho sny se
hroutily tváří v tvář skutečnosti, která byla docela jinou, než si představoval. May si umínil, že
začne psát jinak a lépe. Netušil, že v Německu se nad ním stahují mračna. Nakladatel Fischer
vydal jeho romány pod pravým Mayovým jménem a znemožnil ho před veřejností. Na povrch
tak vyšla i Mayova „kriminální“ minulost. Autor Vinnnetoua je psychicky zlomen. Jeho sen o
slávě a velkém hrdinovi Old Shatterhandovi, kterým se cítil být, se rozpadl. Těžce onemocněl
a rok nato, roku 1912, vysílen soudními spory o vlastní dílo, zemřel.
Bohumír Dragoun, foto JaK

Rozsvěcení vánočního stromu (pohledem návštěvníka)

Letos připadl začátek Adventu na neděli 27. listopadu. A protože to je sváteční den, tak obec
a farnost Deštné v O. h. společně pozvali všechny občany k rozsvěcení vánočního stromu.
Bylo připraveno ozvučení a osvětlení prostranství u kostela sv. Marie Magdalény pro hudební
vystoupení žáků místní základní školy pod vedením paní učitelky Evy Kleinerové a paní učitel25

ky Jany Rémišové. Dále bylo pro všechny přítomné k dispozici drobné občerstvení pro zahřátí
i k zakousnutí. Úvodní slovo si vzala paní starostka Alena Křížová, která přivítala hojnou účast
a prohlásila tuto akci za „nultý ročník“. Po krátké flétnové dvouhře se ujal slova o. Tomáš Hoffmann, který promluvil o významu Adventu pro současného člověka a upozornil návštěvníky na
živý adventní věnec. U sousoší sv. Rodiny totiž stály čtyři osoby s loučemi, z nichž samozřejmě
hořela teprve první. Po pěveckém vystoupení doprovázeném kytarou byly lidem rozdány svíčky a každý si ji od hořící louče zapálil. Týmáci z DCŽM Vesmír rozdávali text Tiché noci a sirky
s překvapením – citáty od různých moudrých autorů. Závěr byl tedy nejkrásnější – v jedné ruce
kelímek se svařákem, v druhé slova koledy a skoro dvěstěpadesát přítomných lidí zpívajících
při rozsvícení žárovek na stromě. Dobré počasí bylo jako třešnička na kouzelném večeru.
Kateřina Geržová (Ošerov), foto Josef Pohl

V kasičce se při rozsvěcení stromu na opravu kostela vybralo 2.479,- Kč. Moc všem
dárcům DĚKUJEME!
Za Vesmír a farnost Deštné v O. h. Jana Balcarová

Vánoce mého dětství
U nás na horách žili lidé skromně, ale zůstaly nám krásné vzpomínky na chvíle o vánocích.
V mém dětství byla příroda vždy o těchto svátcích nádherně bíle oděna. Také v roce 1938 před
vánoci hustě sněžilo. Na starém sněhu se vršil bělostný, prachový sníh. – Konečně nastal
Štědrý den. Uvnitř v naší světnici, říkalo se „lepší světnice“, začalo být tajemno. Dveře uzamčené a matka co chvíli vcházela dovnitř. Přitahovala mne klíčová dírka. Pomalu nadcházel večer.
Nad údolím táhla oblaka, ze kterých pomalu k zemi se snášely tančící vločky. Matka připravovala pro Svatvečer pokrmy. V tento sváteční den se hlavní jídlo skládalo ze sedmi různých
chodů. Zavolala nás k Štědrovečerní večeři, ke stolu pokrytém bílým ubrusem. Byla pronesena
modlitba. Po jídle vzal otec malého bratříčka do náruče a nám řekl: „Jdeme teď do chléva, protože o Štědrém večeru hovoří zvířátka lidskou řečí. Musíte jen oba být zcela zticha.“ Tiše jsme
naslouchali a viděli jen pokojné, přežvykující krávy a býky. – Pojednou jsme zaslechli zaznít
zvonek z obytných místností. Otec řekl: „Slyšíte, Jezulátko je tu!“ Vrátili jsme se nedočkavě do
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světnice, do které matka pootevřela dveře. Ve svitu svíček zářila nádherně ozdobená jedle!
Zazpívali jsme Tichá noc, svatá noc … a tato píseň vnesla vánoční náladu do místnosti. Pod
stromečkem byly dárky – pro mne zimní boty a lyže, které otec v období Adventu, u souseda
truhláře Pohl, zhotovoval. Pro mého malého bratříčka měl velký, zeleně natřený žebřiňáček,
aby s ním přivážel dřevo ke kamnům. – Radost byla obrovská! Moji rodiče věděli, že dávat
blaží více, jak brát. Pak se obrátil otec ke mně. „Dnes půjdeš se mnou poprvé na půlnoční“.
Do půlnoci bylo ještě času dost. Přinesl jsem si hole k lyžování z půdy, „opruboval“ nové boty,
vzal lyže a vyšel ven. Novým vázáním jsem si mohl celkem rychle navléknout lyže. Už jsem
nemusel mít obavy, že při sjíždění ze svahu se mi lyže z bot uvolní. V blízkosti stavení jsem si
hned vyzkoušel z malého kopce, jak se mi bude na nových lyžích jezdit.
Náhle jsem uviděl v dálce od kostela sv. Matouše v Jedlové, pohybující se malá světélka. Chvílemi mizely, na jiném místě se zase vynořovaly a přicházely blíže. Na třpytící se
sníh kladly temné stíny. Když jsem se obrátil, nevěřil jsem svým očím. Také od Hüttenbergu,
z Dříše a ještě na různých, jiných stranách se pohybující a plápolající světla blížila v naší vsi ke
kostelu. Znenadání rozhostující se ticho prolomily znějící zvony z obou hlavních věží kostela
Maří Magdaleny.
Když lidé z Oberdorfu procházeli kolem našeho dvora ke kostelu, zařadili jsme se mezi
tento hlouček, ubírající se na půlnoční mši. Spatřil jsem, že sousedé nesou v rukou rozsvícené
lucerny. A tak záhada, kolem pohybujících se světélek byla rozluštěna.
Hans Zeipelt
Z německého jazyka přeložila Ehrentraut Čermáková
Na přání tlumočnice článek nebyl korekturně upraven.
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Krásné Vánoce
Milí bratři a sestry, vážení čtenáři, občané Deštného!
Ze srdce vám všem přeji hezké adventní a posléze i vánoční dny.
Oslovením „bratři a sestry“ jsem se nikomu z vás nechtěl vnutit do rodiny, vlézt do vašich
nejužších vztahů, ale chtěl jsem vyjádřit to, co velmi úzce souvisí s poselstvím Vánoc, které se
chystáme prožívat. Jde o poselství „RODINY“ a tedy poselství vztahů ve všech oblastech.
V první řadě těch rodinných – pokrevně rodinných, chceme-li. Vánoční pohled na RODINU
betlémské chýše je pohledem na živý obraz (IKONU) přebývání lidí, kteří se mají rádi – tedy
jeden chce pro druhého jen dobro a pokud možno to nelepší – stejně jako pro sebe.
V rozšířeném slova smyslu pohled na RODINU vánoční chýše Betléma je obrazem ve smyslu BÝT RODINOU – lidskou rodinou. A tedy chtít dobro pro každého. Formu této všeobecné
lásky k bližnímu – tedy vůči právě tomu člověku, kterého mám vedle sebe - můžeme neustále
hledat. Je to výzva k určitému dobrodružství. Tato myšlenka - výzva může znít velmi utopisticky.
Každému z nás může v mysli naběhnout: „To přece není nikdy možné, vždycky se přece najde
někdo, kdo mé dobroty zneužije, vždycky se najde nějaký blbec, nějaký nevděčník!“ (promiňte
výrazy) … Je to pravda, ale sebekriticky musím říci, že jsem v řadě okamžiků nevděčný i já
– buď z nevědomosti, nebo i určité formy nedokonalosti a i lajdáckosti. „Nikdo není dokonalý“,
rádi říkáme. To ale není důvod, proč po dokonalosti netoužit a znovu o ní neusilovat. A právě
poselství Vánoc je každoroční a opakovanou vybídkou – šancí.
Vánoce jsou o dárcích – to má být ale výraz toho, že jsou o DAROVÁNÍ SE jako takovém.
Dárek (laciný, dražší, menší, větší, hmotný, ale i nehmotný, placený v hotovosti, nebo převodem, … ) kéž je vždy výrazem toho, že dávám něco ze sebe pro radost a dobro toho druhého
– toho, koho obdarovávám.
A snad poslední rovina, ve které je RODINA z Betléma obrazem a výzvou. Je to ta rovina
nadpřirozená – chcete-li náboženská. Nechci ji opominout, protože ji vnímám jako velmi důležitou a mnozí ji pokládáte za neodbouratelnou od poselství Vánoc i od svých životů. Maria, Josef
a malý Ježíš, jehož narozeninami jsou Vánoce, jsou obrazem vztahu mezi člověkem a tím, kdo
je nad námi – člověkem a Bohem, chcete-li. Zevšeobecněno: Vánoce nás přivádějí k myšlence,
že je vztah mezi „nebem a zemí“, přičemž to, co nazýváme „nebem“ je skutečností sestupující
na „zem“ a doslova: DO CHLÉVA – mezi osla a vola! To vyšší sestupuje do nižšího. Do nižšího,
které je ale zváno k tomu, být stále výš, stále lepší a dokonalejší. Nám lidem se v některých
částech světa – v těch bohatých a technicky vyspělých – daří být dokonalejší. Paradoxně
v mezilidských vztazích - ve vztazích všeobecně - se nám to daří mnohdy ne tolik. Jako by
někdy technika a vymoženosti, od kterých si slibujeme štěstí a větší naplněnost života, bránily
tomu, abychom byly šťastnější. Mnohdy nás naopak tyto nástroje zotročují.
Vážení a milí, přeji vám i sobě, abychom jak dobu přípravy na Vánoce – Advent – tak samu
dobu Vánoc co nejlépe a nejužitečněji využili pro naše vztahy.
Tedy ve smyslu těchto všech výše jmenovaných rovin vás znovu oslovuji „bratři a sestry“!
Dobrý Bůh vám žehnej a dávej radost a pokoj nejen o Vánocích a v Novém roce 2012 !
Tomáš Hoffmann,
administrátor farnosti Deštné v O. h.
a ředitel ADCŽM Vesmír
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Římskokatolická farnost Deštné v Orlických horách
(pořad bohoslužeb ve Vánočním období 2011 - 2012)

V době adventní
(tj.: od 27.11. 2011 do Vánoc):
o adventních nedělích: 27. listopadu, 4., 11. a 18. prosince 2011
budou mše svaté v kostele sv. Máří Magdaleny vždy v 9:30 h dopoledne.

V době vánoční:
Štědrý den
(sobota) 24.12. 2011:

PŮLNOČNÍ MŠE ve 24 h v kostele sv. Máří Magdaleny
Boží Hod Vánoční
(neděle) 25.12. 2011:

mše svatá v 9:30 h v kostele sv. Máří Magdaleny
Svátek sv. Štěpána
2. svátek vánoční (pondělí) 26.12. 2011

mše svatá v 9:30 h v kostele Máří Magdaleny
Svátek Svaté Rodiny
(pátek) 30.12.2011

mše svatá v 9:30 h v kostele sv. Máří Magdaleny
Sv. Silvestra, papeže
(sobota) 31.12. 2011

mše svatá v 11 h v kostele sv. Matouše
(Jedlová – vedle Diecézního centra pro mládež Vesmír)

TRADIČNÍ SILVESTROVSKÝ KONCERT od 16 h v kostele sv. Máří Magdaleny
Slavnost Matky Boží Panny Marie - Nový Rok
(neděle) 1. 1. 2012

mše svatá v 9:30 h dopoledne v kostele sv. Máří Magdaleny
Zjevení Páně – Tří Králů
(pátek) 6. 1. 2012

mše svatá v 16:30 h v kostele sv. Máří Magdaleny
Slavnost Křtu Páně
(neděle) 8. 1. 2012

mše svatá v 9:30 h v kostele sv. Máří Magdaleny (tímto dnem končí Vánoční doba).
Tomáš Hoffmann
administrátor farnosti Deštné v O. h.
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PF 2012
Do nového roku Vám členové redakční rady přejí:
12 měsíců bez nemocí,
52 týdnů optimismu,
366 dnů v roce štěstí,
celých 8784 hodin splněných přání,
úžasných 527 040 minut pohodičky a dlouhých 31 622 400 vteřin lásky!

Tradiční vánoční koncert
se koná ve středu

28. prosince 2011 od 17 hodin

v kostele sv. Máří Magdaleny
v Deštném v Orlických horách

Pořádá: Obec Deštné v O. h.
Účinkuje: smíšený pěvecký sbor Polyfonní sdružení
z Nového Města nad Metují

Zapište si do diáře!
Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Deštné v O. h. a Obec Deštné v O. h.
si Vás dovolují pozvat na:

společenský ples, který se bude konat dne 17. února 2012
v horské chatě Panorama.
Těšíme se na Vás!
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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.
V měsíci říjnu, listopadu a prosinci oslavili či oslaví:
55.: Eva Smutná
60.: Eva Vojtěchová
65.: Karel Janeček, Jiří Zounar, Eva Drašnarová
70.: Františka Malíková, Hana Trpkošová
75.: Květoslava Veselková, Josef Říha, Dagmar Zíbarová
Všem oslavencům srdečně blahopřejeme!
Zlatou svatbu:
Bedřich a Anna Abelovi
Stříbrnou svatbu:
Ján a Irena Dankovi
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 se zemřelou:
Evou Pavlasovou
Čest její památce!
Dne 26. listopadu 2011 se v obřadní místnosti obecního úřadu uskutečnilo vítání
občánků.
Mezi občany Deštného v Orlických horách byli slavnostně přivítáni Kamila Prouzová, Daniel
Veselý a Radek Jirsa.

LZ, foto JaK
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Poděkování
Děkuji Vám za účast na pohřbu paní Evy Pavlasové. Vás, kteří jste se s ní nemohli přijít
rozloučit, prosím o tichou vzpomínku.
Jan Kuchař

Víte, že …
- hotel Panorama pořádal 3. prosince Mikulášskou besídku?
- pojistné události, důchodové připojištění apod. jste si tu u pí Dobešové z České pojišťovny
mohli vyřídit 19. prosince? Pokud vaše záležitost tolik nespěchá, vyřídíte ji poslední lednové
pondělní odpoledne.
- Zdeňka Zachariášová se 30. listopadu v Novém Městě nad Metují a 11. prosince v Dobrém
opět dotýkala módy? Návštěvníci módních přehlídek obdivovali nápad, propracování, originalitu, elegantní krásu převážně společenských šatů – modelů, které jsou právě z její dílny.
- 10. prosince jsme se v kostele sv. Máří Magdalény mohli zaposlouchat do sborových skladeb rozličného charakteru v podání ženského pěveckého sboru Vlasta z Dobrušky s hostem
- sólistou Zdeňkem Svědíkem?
- se v Kozím chlívku za pecí četly pohádky? Také se tam tvořilo, soutěžilo a zpívalo. Rázem
se stal z adventního odpoledne krásný večer - a už jen 6 dní zbývalo do Ježíška.
- Skicentrum Deštné pro Vás připravilo nablýskanou silvestrovskou párty? A tak jestli chcete,
přijďte oslavit příchod nového roku přímo pod sjezdovky. Začátek se plánuje na 19 h.
- mezinárodní etapový závod psích spřežení Šediváčkův long se tu pojede 24. – 28. ledna
2012? Už po šestnácté.
- myslivci by rádi v lednu (únoru) uspořádali mysliveckou zábavu?
- ples horské služby se bude konat v hotelu Panorama 3. března 2012?
- první únorový víkend patří již tradičně Orlickému maratónu? Pokud fandíte běžeckému
lyžování, nenechte si ujít sobotní půlmaratón a nedělní maratón a poznamenejte si datum
4. a 5. února 2012.
- zakončení zimní sezóny v Deštném sahá až do 60. let minulého století? Od svého počátku má karnevalovou podobu a vévodí mu Rampušák. A tak masky připravujte na 17. března
2012!
- masky užijete i na divadelním plese, který ochotníci koncem března každoročně pořádají?
- o malé občerstvení k rozsvěcení vánočního stromu se postarala obec a 9 dobrovolnic? Zatímco se pánové věnovali technickému zázemí akce, dámy zadělaly na slané a sladké rohlíčky
z 9 kg hladké mouky a násobily recepty pro kotel punče, svařáku a vánočního čaje pro děti. Zdá
se, že se z toho stane pěkná tradice
- MUDr. Miroslava Ondráčková 28. prosince ordinovat nebude?
LZ

32

Postřehy redakční rady
V podvečer 5. prosince zavítala do mnoha rodin návštěva z nebes a pekla. Budila respekt,
a přitom byla vlídná. Pozorně naslouchala vystrašeným dětem i jejich rodičům, pomáhala řešit
prohřešky. Které?

Nejčastější: neposlouchá, špatně jí, nechce uklízet hračky, nečistí si zuby, uráží se, nechce
se vzdát dudlíka, vzteká se, nechce se mýt, je lakomý, nechce chodit na záchod, křičí, nezpívá,
nechce se učit, cucá si paleček, vyplazuje jazyk, nečte
Nejkurióznější: šťourá se v nose, netřídí odpad, máchá si ruce v nočníku, strká ruce do
záchodu, kouše děti, sbírá opuštěná zvířata a nevrací je, nemá rád své rodiče, chce spát v
posteli mezi tatínkem a maminkou, nechce lyžovat, nechce chodit do školy, tluče děti po hlavě,
bojí se půdy, nechce vařit, skřípe zubama, utratí všechny korunky, nadává na paní učitelku,
šklebí se na maminku, leze po skříni, okopává si boty
Tak tohle všechno má vyřešit „Mikuláš a čert“. Věřte, že i na ně – nadpřirozené bytosti - je
toho ten den moc a že je večer bolí nohy, záda, nemohou mluvit.
Co dodat? Stejně jako před rokem se svého poslání nebeská návštěva zhostila výborně.
LZ, Míla Karová, foto Miloš Ziman
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Soutěž o ceny
Minule jsme se ptali, kdy
vyšlo 1. číslo Deštníku.
Zdá se, že na počátky našeho
zpravodaje se málokdo pamatuje,
neboť ve schránce jsme žádnou
odpověď nenašli. Kdy to tedy bylo
a že to tenkrát nebylo vůbec jednoduché, se dočtete v článku Doc.
PhDr. Václava Šplíchala, CSc.
Nová soutěž
Kolikátý ročník Šediváčkova
longu se uskuteční v roce 2012?
Svůj tip vhoďte do schránky
(označené „anketa“) umístěné
v chodbě obecního úřadu. Tím se
zapojíte do soutěže o ceny, která
končí 15. 2. 2012. Nezapomeňte
uvést své jméno a adresu.
(soutěže se samozřejmě neúčastní členové Redakční rady ani jejich příbuzní)

Redakční rada

Něco pro malé i velké
Zkuste spojit čarou pomocí čtyř tahů (bez přerušení) všech devět lyžařů

Redakční rada
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Něco „z pošty“
Od 1. 1. 2012 bude pošta dopoledne otevřena jen do 11 h.
Provozní doba deštenské pobočky České pošty, s. p.
Pondělí
8 -11 h; 13 - 15,30 h
Úterý
8- 11 h zavřeno
Středa
8 -11 h; 13 - 15,30 h
Čtvrtek
8 -11 h; 13 - 15,30 h
Pátek
8 -11 h; 13 - 15,30 h

❖
❖
❖
❖

Vít Kovář

Poděkování
Vážení přátelé,
dovolte, abychom Vám tímto dopisem co nejsrdečněji poděkovali za Vaši obětavou práci.
Ceníme si pomoci, které se nám dostalo od všech organizátorů, při sběru textilního materiálu. Tímto chceme poděkovat také Všem občanům, kteří ochotně poskytli materiální pomoc při
této akci. Vaše sociální cítění nám dává prostor k tomu, abychom mohli plnohodnotně pokračovat v naší práci.
Ještě jednou děkujeme jménem všech lidí, kteří jsou odkázání na Vaši pomoc.
Věříme, že se naše spolupráce bude rozvíjet i v příštích letech.
Diakonie Broumov patří už 15 let mezi úspěšné poskytovatele sociálních služeb zaměřených
na občany v krizových životních situacích na celorepublikové úrovni.
V posledních letech nacházejí naše projekty a programy podporu také v grantech EU. Kvalita
naší činnosti a poskytovaných služeb byla ohodnocena také udělením certifikace ISO 9001
a ISO 14001 pro oblast „Příjem, třídění, úprava a prodej použitých oděvů a domácích potřeb“
a „Poskytování sociálních služeb“.
Bližší informace o naší činnosti najdete na www.diakoniebroumov.org.
Těšíme se na další spolupráci.
S pozdravem
PhDr. Vítězslav Králík, ředitel
Vážená paní starostko,
děkujeme Vám a zastupitelům obce Deštné v O. h. za podporu Hospice a Mobilního hospice
v Červeném Kostelci.
Za Vaši pomoc a důvěru jsme vděčni a slibujeme účelné využití poskytnutých prostředků ve
prospěch našich pacientů.
S přáním všeho dobrého
Ing. Miroslav Wajsar, ředitel Oblastní charity Červený Kostelec
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Pošta pro mě
Minulý týden jsem měla obzvlášť nevydařený den a k večeru jsem už byla odevzdaná nepříznivému osudu. Ještě zbývalo vyřídit maily a konec. Když se mi otevřela ta správná stránka,
hned jsem mezi poměrně rozsáhlou poštou zaostřila na adresu Jaroslav.Hor...... To je totiž
kluk, na kterého si dost často vzpomenu. Naposled jsme se spolu viděli v roce 1999 v pražské
motolské nemocnici. Tam jsem ledacos zažila. Mám z té doby kamarádku, která říká, že kdo
se dostane do Motola, má sakra problém. Bylo to na dětském oddělení. Jardovi tehdy bylo
9 let a stejně jako naše Kamila se zotavoval po náročné operaci. Jarda, Kamila a další dvě děti
pobývaly na stejném pokoji a já jsem každý den ráno dorazila do nemocnice a byla s nimi až
do večera. Protože tam žádné z dětí nemělo rodiče, starala jsem se o všechny. Museli ležet
v posteli, tak jsem jim donášela a odnášela co bylo potřeba, mastili jsme karty a pexeso (Jarda byl v hraní pexesa k neporažení), povídali jsme si, četla jsem jim pohádky a užili jsme si
i spoustu legrace. K vánocům 1999 jsem Jardovi poslala pohled. A zrovna ten pohled Jarda
našel letos při úklidu a rozhodl se mě najít a napsat mi. Nebyl si jistý, jestli se na něj pamatuji.
Psal mi, že si ze svého dětství moc nepamatuje, ale na mě si pamatuje, a jak byl rád, že jsem
mohla být v nemocnici s ním a podporovat ho. A tak pro mě začaly naráz ty nejpěknější předvánoční dny: Dnes je Jardovi 21 let, studuje, má svou počítačovou firmičku, pochlubil se mi
i se svými plány. Nejvíc mě hřeje, že jsem mu stála za to, aby mě našel a napsal mi. A tak všem
přeji krásné Vánoce a aby Vás vždycky nablízku někdo chytil, až budete padat.
Eva Kotyzová

Z informačního centra
Informační centrum v Deštném v Orlických horách tento rok čerpalo státní dotaci. Návštěvníci se tedy mohou těšit na nové, útulnější a hlavně informačně bohatší prostředí. Nakoupili
jsme nové informační stojany, v nichž budou všechny letáčky a brožury přehledně vystaveny.
Oslovujeme provozovatele všech ubytovacích i sportovních zařízení, aby poskytovali „čerstvé“
informační materiály, které turistům nabízíme.
Dále jsme zřídili „internetový koutek“, kde každý může využít počítač s připojením k internetu, a „dětský koutek“, který zabaví dětské návštěvníky, zatímco rodiče zjišťují nové informace.
Také se pracuje na novém webu a zároveň na novém ubytovacím systému, který zjednoduší
komunikaci mezi zákazníkem, ubytovatelem a informačním centrem.
Letos se tedy mají všichni milovníci nejen zimních sportů nač těšit.
Informační centrum

SRPDŠ při ZŠ Deštné v O. h. s novým týmem
Dosavadní členové výboru se po mnoha letech práce rozhodli předat symbolické žezlo. Dne
24. listopadu 2011 se konala členská schůzka SRPDŠ (tzv. valná hromada), na které se přítomní členové sdružení usnesli na změnách.
Byli odhlasováni noví členové výboru: Kateřina Geržová (předseda), Jana Vaňková (místopředseda), Kateřina Tenchová (pokladník), Hana Ruprechtová, Světlana Buralová, Hana
Pavlíčková, Barbora Šedová Bednářová, Petra Pohlová, Radka Cejnarová, Eva Kleinerová
a Klára Hulcová.
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Prvním úkolem nového týmu je společenský ples (17. 2. 2012, chata Panorama), který má
za cíl (kromě zábavy) shromáždit finance pro uskutečnění následných akcí pro děti (karneval
apod.).
Možnosti občanského sdružení jsou široké. Kromě pořádání tradičních akcí je možné reagovat na výzvy grantů a dotací, pomoci zlepšit prostředí kolem školy či fungovat jako prostředník
mezi rodiči a učiteli. Novinkou je také spolupráce s dětmi z Orlického Záhoří a Olešnice v O.
h.
Mgr. Kateřina Geržová

Lesní kaple Panny Marie v Zákoutí
V lesíku nad hotelem – Praha – se nachází výstavná, zapomenutá Mariánská kaple, která patří mezi významné církevní stavby našeho kraje. Cesta lesem vede od staré cesty k
Zákoutí. Návštěvník našich hor, který tudy prochází, se pozastavuje nad tím, že tato církevní stavba slouží k rekreačním
účelům. Církev ji za působení P. Pavla Kopeckého prodala
Vodáckému oddílu TJ – Pardubice. S podmínkou, že stavba
zůstane zachována v původní podobě. Na tomto místě pramení už dávno studánka. Zdejší lidé věřili v její zázračnou
moc a přicházeli k lesní kapli v neděli a sváteční dny, aby tu
nalezli útěchu ve svém těžkém životě.
Kapli slavnostně vysvětil dne 11. září 1910 děkan Václav
Erychleb. Byla zbudována z odkazu Jindřicha Rolletschka, profesora filosofie gymnazia ve Slaném, kde působil od roku 1891. Na hřbitově ve Slaném je také pochován, jak je zaznamenáno.
Všechny tyto údaje poskytl našemu muzeu současný ředitel gymnazia RNDR. Milan Dundr,
CSc. Zaslal nám též – ALMANACH – Gymnazia Václava Bebeše Třebízského – u příležitosti
350 let od jeho založení. Je možno v muzeu do něho nahlédnout.
Jindřich Roleček pochází ze starodávného rodu v Deštné. Stará fotografie
nám ukazuje velký rodný statek. Tudy
vede původní cesta z Deštné do Zákoutí, která směřuje tak i ke kapli v lese.
Podnes před ním stojí nachálená socha
sv. J. Nepomuckého a čteme nápis:
- Johann a Katharina Rolletschek
– Poslední potomci tohoto rodu tu žili
do konce 2. světové války, ze které se
nevrátili tři synové, v mladém věku. Určitě rodina nemohla souhlasit s touto nesmyslnou válkou!
Zůstaly tři dcery, mám v paměti, jak jsme na stráni s nimi pásávaly my děti velké stádo dobytka.
S nejmladší z nich, Maria Hartwig jsem nadále v kontaktu. Žije v Německu, Torgelow, kam
byla rodina vysídlena při odsunu německého obyvatelstva z našeho kraje. V posledních letech
přijížděla se svoji rodinou a se smutkem se zastavovala u svého domova.

37

Po válce se v tomto stavení usídlila rodina Stiebrová a dnes tu provozuje v bývalých stájích
svoji řemeslnou dílnu rodina Šedových. – Později tuto hospodářskou usedlost převzal – Státní
statek – a žili tu střídavě jejich zaměstnanci. A dnes je v těchto objektech – Jízdárna u Kotyzů.
– V objektech, které Státní statek přistavěl.
Po letech nadále vede lesní cesta ke kapli, ale zůstává opuštěná. Pojednání o vnitřním
zařízení kaple můžete nalézt ve starém - Deštníku – 3/94 str.,1
Ehrentraut Čermáková
Na přání autorky článek nebyl korekturně upraven.

Víte, že „Deštenský“ chléb získal certifikát „Orlické hory originální produkt?“
Mnozí z Vás to nevědí, pro některé je to pouze formalita. Ale to, že Reznerovo pekařství je
známo široko daleko není nic nového. Z vlastní zkušenosti vím, jak je chleba žádaný, a pokud
jedu do „kraje“, často mi auto provoní Karlův chleba.
A tak víte, že:
- Karel Rezner je už třetí muž z rodiny, který se věnuje pekařině
- chleba obsahuje 70% žita a přírodní kvásek, a proto je vlastně zdravou výživou
- si ho horolezci kupují s sebou na vysokohorské túry
- těsto kyne ve dvou dížích
- zpracování jedné várky zabere i s pečením tři hodiny
- teplota pece je až kolem 320 stupňů Celsia
- se denně připraví až 450 bochníků chleba vážících více než kilogram
- ručně dělaný žitný chléb dostanete málokde
- málokterá vesnice se může pochlubit pekárnou
Co ale víme, že z Deštného pochází chléb se srdcem.
AK

Z osvědčených receptů
Žloutkové řezy
18 dkg polohrubé mouky
18 dkg ořechů
25 dkg tuku
ze 6 bílků sníh
25 dkg moučkového cukru
Vše smícháme a pomalu upečeme.
Poleva:
25 dkg moučkového cukru
6 žloutků
Polevu utřeme a namažeme na řezy.
Žloutkovou polevu můžeme ještě pokapat rozehřátou čokoládou z 2 dkg ztuženého tuku a
4 dkg čokolády. Když potom špejlí obě polevy protneme, vzniknou pěkné ornamenty.
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Bábovka Anežka
25 dkg tuku
35 dkg cukru
4 celá vejce
1 vanilkový cukr
25 dkg tvarohu
30 dkg polohrubé mouky
1 prášek do pečiva
1 dl rumu
trochu mléka
rozinky, mohou být i ořechy
V mixéru rozšleháme cukr, vejce, tuk. Pak přidáme tvaroh. Mouku smícháme s práškem do
pečiva a vmícháme do našlehané hmoty. Nakonec přidáme rum, mléko a rozinky. Pečeme ve
vymazané a vysypané bábovkové formě asi 45 min.
Dobrou chuť Vám přeje Anna Abelová

O činnosti policie…
Začátek tohoto roku byl poměrně klidný. Nedocházelo ke krádežím lyžařského vybavení,
jako tomu bývalo v předešlých letech. K tomu jistě přispěla naše zvýšená hlídková činnost
a preventivní působení.
V polovině roku jsme tu řešili několik vloupání do vozidel. Předmětem zájmu pachatelů byla
jízdní kola a peněženky s finanční hotovostí, osobními doklady a platebními kartami. Zde bychom chtěli apelovat na řidiče, aby ve vozidlech nenechávali cenné věci, neboť příležitost dělá
zloděje.
V podzimním období bylo provedeno několik pátracích akcí se zaměřením na kontrolu napadení rekreačních objektů.
Za poslední měsíc prošetřujeme krádež nafty z autobusu a odcizení finanční hotovosti
z jednoho z místních hotelů.
Tak jako vloni bude i letošní zimu v rekreačním středisku Deštné v Orlických zvýšena hlídková činnost. Při provádění obchůzkové služby nás můžete potkat i v běžecké stopě.
Za Obvodní oddělení policie ČR Dobruška: prap. Martin Machata, pprap. Lubomír Sokol,
pprap. Jan Pásler, pprap. Jiří Mikolášek, pprap. Jaroslav Vosyka

Hasiči
Výjezdy
Dne 1. 10. 2011 v 17.00 h provedla jednotka vyproštění osobního automobilu na lesní cestě
nedaleko Šerliškého Mlýna, kde řidička neodhadla šířku cesty a sjela do příkopu.
Dne 13. 10. 2011 v 11.16 h jednotka vyjela k požáru v obytném domě v Deštném. Průzkumem bylo zjištěno, že došlo k zahoření v elektrickém rozvaděči v jednom z bytů. Při příjezdu
jednotky byl už elektrický proud odpojen a požár samovolně uhasl. Událost se obešla bez
škody. Příčinou vzniku požáru byla uvolněná svorkovnice.
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Dne 21. 10. 2011 v 18.20 h byl uskutečněn výjezd. Jednalo se o dopravní nehodu osobního
vozidla, kdy řidič dostal smyk na zledovatělé vozovce a sjel do příkopu. Jednotka provedla
vyproštění vozidla z příkopu a dále asistovala při naložení havarovaného vozidla na odtahový
vůz. Jednotka také řídila provoz na komunikaci. Při této události nebyl nikdo zraněn.
18. 11. 2011 v 8.01 h vyjeli hasiči k nehodě čtyř osobních automobilů do obce Sedloňov.
Jednotka na místě události prováděla řízení provozu na komunikaci a provedla vyproštění
2 osobních automobilů a přívěsného vozíku pomocí vyprošťovacího navijáku. Událost se obešla bez zranění.
Výbor SDH

Z přírody
Správa CHKO Orlické hory radí...
Jedním z úkolů správy CHKO je posuzování staveb na území chráněné
krajinné oblasti v rámci řízení vedených stavebními úřady. Výstavba na
tomto území by měla respektovat určité objemové a architektonické limity.
Našim cílem v této problematice je alespoň rámcové zachování tradičního vzhledu staveb i při využití současných technologií, nových materiálů
nebo třeba požadavků na komfort bydlení či rekreace. Seriál doporučení
pod výše uvedenou hlavičkou „Správa CHKO Orlické hory radí...“ pokračuje dalším dílem:
2. Okno - do domu oko
Zní vám titulek povědomě? Ano, tentokrát jsem si pro téma svého příspěvku o stavbách
vypůjčila a trošku poupravila známé lidové moudro „oko - do duše okno“. Okna jsou velmi
výrazným prvkem, jenž značně ovlivňuje celkový dojem, který pohledem na stavbu získáte.
Jsou to takové oči objektu, přičemž pohled do nich vám mnohé prozradí nejen o stavbě, ale i o
jejím majiteli. Stejně jako se v průběhu času měnila a dotvářela tradiční architektura pod vlivem
stavebních slohů, popřípadě proměn vkusu obyvatel v jednotlivých dobách, svého vývoje i
proměn dostály i výplně okenních otvorů.

obr. 1 na klasickou stavbu z přírodních materiálů se správným rozmístěním i počtem oken,
jejich charakteristickým otevíráním i správným dělením je moc pěkný pohled
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Výběr správných typů výplní závisí z hlediska posuzování staveb v chráněné krajinné oblasti
na několika okolnostech. Určitě je veliký rozdíl mezi tím, zda rekonstruujete původní chalupu
nebo zda se chystáte postavit novostavbu.
Pokud se chystáte k rekonstrukci, platí, že pro zachování autentického vzhledu stavby, je
nejvhodnějším postupem restaurovat originál nebo nechat vyrobit jeho funkční repliku. Byla-li
na tradiční stavbě v minulosti provedena necitlivá stavební úprava a původní charakteristická
okna byla nahrazena nevhodným typem, využijte tedy případnou nutnou obměnu dožilých prvků a konstrukcí k návratu vhodnějších výplní.
Někteří z vás možná budou argumentovat tím, že na chaloupce, kterou jste zdědili po svých
předcích nebo koupili za drahé peníze od realitní kanceláře, jsou dřevěná špaletová okna
a jejich údržba vás stojí spoustu sil a výroba replik by vám totálně zruinovala rodinný rozpočet.
To je všechno pravda, ale věřte, že vynaložená investice je pro váš rekreační objekt tou nejlepší volbou. Dřevo jako tradiční přírodní materiál má spoustu výhod. Kvalita dřevěných oken
vychází nejen z použitého materiálu, ale také ze způsobu zpracování a ošetření povrchu. Cení
se výborné tepelně-izolační vlastnosti dřevěných oken a jejich pozitivní vliv na mikroklima bez
plísní. Dřevěná okna jsou zároveň nejpřijatelnější z ekologického hlediska a dobře vypadají. Je
o ně sice nutno pečovat, ale odpovídající údržba se projeví jejich dlouhodobou životností, jež
roste také díky pokročilým konstrukčním a výrobním metodám zpracování.
U novostaveb rekreačních objektů či rodinných domů máte na výběr ještě z dalších dvou
materiálů, a to plastových či hliníkových rámů. Ale pozor! Určitě záleží na tom, jaký druh stavby
se chystáte postavit a také do jaké lokality ji umísťujete. Celá oblast chráněné krajinné oblasti
Orlické hory je totiž rozdělena dle zachovalosti přírodního prostředí, ale i tradiční lidové architektury do čtyř zón ochrany, pro které platí různé limity. Centra obcí jsou většinou zařazena
do IV. zóny, kde se uplatňuje nejnižší ochrana a požadavky kladené na vzhled staveb nejsou
tak přísné. V těchto oblastech můžete bez problémů do svého objektu osadit i plastová okna.
Nejvhodnější design je imitace dřeva (např. tmavý dub, mahagon, zlatý dub, ořech). Plastová okna jsou určitě cenově nejdostupnější, poskytují dostatečnou tepelnou i zvukovou izolaci
a mají minimální nároky na údržbu. Ale pozor! Na každý typ stavby se nehodí. Pokud stavíte
roubenku, plastová okna jsou zcela nevhodná. Kombinace přírodních a umělých materiálů
nedopadne většinou dobře.
Vysoká kvalita, lehkost a přitom pevnost, dlouhá životnost, stálobarevnost, minimální nároky
na údržbu – to jsou vlastnosti hliníkových oken. U některých typů staveb mohou být dobrou
volbou. Jejich hlavní nevýhodou je ale vysoká pořizovací cena, takže se zatím u staveb rodinného typu objevují spíše výjimečně.
Okraje obcí, roztroušená zástavba částí sídel či samoty, kde je zachovalejší tradiční lidová
architektura, jsou zařazeny do III. popř. II. zóny, právě z důvodu její ochrany. V těchto oblastech
jsou na vzhled staveb kladeny vyšší nároky.
Při posuzování staveb ale nejde jen o správnou volbu materiálu, ze kterého jsou rámy oken
vyrobeny. Velmi důležitý je i počet a rozmístění jednotlivých oken, a to především ve štítových
zdech. Ohlédneme-li se nejprve trochu do minulosti, zjistíme, že u horských chalup byly okenní
otvory poměrně malé a jejich počet zase pro změnu dost velký. U menších objektů se jednalo
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o dvě okna ve štítové stěně přízemí, nejběžnější byly tři, u velkých hospodářství třeba i pět.
Rozmístění můžeme pozorovat u dochovaných „původních“ staveb symetrické dle svislé osy
přízemí popř. rozmístění oken odráželo vnitřní dispozici. Rovněž ve štítě v úrovni podkroví byla
okna rozmístěna symetricky, ale dle osy podkrovní. Štítová osa přízemí však s osou v podkrovní části nemusí být shodné. Okna v podkroví bývala ve vztahu k přízemí menší, a to také
z důvodu, že v podkrovních prostorách nebývaly vždy běžné pobytové místnosti. Při rekonstrukcích stávajících staveb je vhodné rozmístění a velikost oken zachovat. U novostaveb záleží na
lokalitě, do které stavbu umísťujete. V zastavěných částech větších obcí ve IV. zónách jsou
přípustné i větší prosklené plochy či nesymetrické rozmístění okenních otvorů, které se odvíjejí
od vnitřní dispozice. Návrh by však měl působit harmonicky. Pro optické zmenšení velkých
prosklených ploch je vhodné doplnit okenní otvory vnějšími dřevěnými prvky typu okenic, lamel
či žaluzií. V okrajových částech obcí a v roztroušené zástavbě (II. a III. zóna) je zase vhodné
vzhled nových staveb přizpůsobit stavbám stávajícím. Tedy přiměřená velikost okenních otvorů
a jejich symetrické rozmístění – zachovat proporce a ctít „klasiku“.

obr. 2 velké prosklené plochy nemají z praktického hlediska moc výhod a navíc se mohou
stát i nežádoucím prvkem z hlediska ochrany krajinného rázu. Vhodné je doplnit výplně takových otvorů o okenice, lamely či vnější žaluzie, které plochu opticky zmenší.
A nakonec věčně diskutované téma – dělení oken. Jaké dělení mají okna historických staveb
a starých chalup všichni dobře vědí. Většinou i děti ze základní školy na svém výkrese namalují
do okna „kříž“ naznačující dělení oken na malé tabulky. A přiznejme si, dvoukřídlá okna s dělením křídel na 2 – 3 tabulky nebo okna s dělením ve tvaru „T“ chalupám i historickým stavbám
sluší! Každý rád vezme do ruky svůj foťák a romantickou chaloupku s otevřenými špaletovými
okny, zarovnanými květinami nebo větranými pruhovanými peřinami si rád vyfotí.
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Někdy ale přesto slýchávám: „teď je jiná doba.....“ a nebo „já nechci dělat skanzen…“, jiní
oponují: „budeme mít v baráku tmu a špatně se to myje...“.
Zase apeluji na zdravý rozum a vkus obyvatel či rekreantů Orlických hor. Držte se alespoň
několika následujících doporučení: u rekonstrukcí starších objektů stavěných z čistě přírodních
materiálů, které jsou pro naše hory typické, platí pravidlo o zachování materiálu, otevírání i
dělení oken. U novostaveb zase záleží na tom, kde a co si chcete postavit. U rodinných domů
v souvislých zástavbách je možné použít i dřevěné jednokřídlé výplně okenních otvorů nebo
plastové, pokud možno ve variantě imitující dřevo. A co se týče dělení, nejsou vhodná nedělená okna a ani dělení pouze meziskelními lištami. Z některých pohledů pak stavba vypadá, jako
kdyby okna snad ani osazena neměla. Oči návštěvníků hor či sousedů na takovém objektu
s nevhodně volenými výplněmi okenních otvorů určitě na delší dobu nespočinou nebo snad
jedině z důvodu, že jim na té stavbě prostě něco nesedí. Existuje také akceptovatelná varianta
dřevěné lišty např. ve tvaru kříže, kterou je možné připevnit na rám jinak neděleného okna.
V dálkových pohledech se okno jeví jako dělené a pro snadnější údržbu je možné lištu bez
problémů odejmout.
obr. 3 – 5 různé typy dělení
výplní okenních otvorů (zleva od
ukázkového dvoukřídlého okna,
přes akceptovatelné jednokřídlé s
dělením po vnější straně prosklení, třetí s odnímatelnou lištou , foto
čtvrté - nevyhovující dělení pomocí meziskelních lišt )
A pokud se přesuneme do roztroušené zástavby, požadavky na
výplně okenních otvorů jsou zde
přísnější. Dvoukřídlá okna, alespoň ve štítových stěnách, by měla
být samozřejmostí, stejně jako
dělení příčkami po vnější straně
prosklení.
Chceme přece mít v našich
horách nejen hezkou přírodu, ale
i sídla, za která bychom se nemuseli stydět. Proto, prosím, dobře zvažte, jaká okna budou vaší stavbě nejlépe slušet a pokud
si nejste jisti, přijďte se poradit za odborníky na stavební úřad nebo k nám na Správu CHKO
Orlické hory.
Ing. Pavla Marvanová
Správa Chráněné krajinné oblasti Orlické hory
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Pranostiky
Svatá Kateřina prádlo máchá a Barbora je škrobí.
Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc.
Lepší Vánoce třeskuté než tekuté.
Připadne-li Nový rok na neděli, lze očekávat mírnou zimu, úrodné jaro a větrné léto.
Vybrala LZ
Letošní podzim byl krásný, ale suchý.
V listopadu jsme srážky zaznamenali až na konci.
24. 11. nasněžilo 0,8 mm a byly z toho 2 cm sněhu
26. 11. napršelo pouhých 0,3 mm
30. 11. namrholilo 0,6 mm
Jaromír Meier
Les
-

Jsem darem tvému krbu, za chladných nocí a v zimě.
Darem chládku v žáru letního slunce.
Já jsem dal trámoví tvému domu a desku tvému stolu.
Ze mne je lože, na kterém spáváš, dřevo tvé kolébky i rakve.
Je tím, čím pro blahobyt je chléb.
Ve mně je domov ptactva a zvěře.
Vybrala Ehrentraut Čermáková

foto JaK
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Ze sportu
Bowlingová soutěž v Deštném
Na jaře tohoto roku ve spolupráci chat Karolina a Kristýna vznikl nápad založit dlouhodobou bowlingovou soutěž, která by místním dala možnost se sejít a při té příležitosti si i trochu zasportovat. Po schůzce zástupců obou zmíněných chat se dohodly pravidla, propozice
a zajištění celé akce. Zároveň se určil vedoucí soutěže (pan Zachariáš). Tímto již nic nebránilo,
abychom tuto akci zkušebně rozjeli jako nultý ročník bowlingové soutěže pod názvem KAROL
-KRIST CUP o Pohár sklářské hutě.
Do hry se přihlásilo celkem deset tříčlenných družstev, která měla možnost zařadit další
členy jako náhradníky. Konkrétní názvy družstev seřazených abecedně jsou BÍDA, DOBERÁCI, HRŮZA, MÍZA, NOUZE, STARÁ CESTA A, STARÁ CESTA B, STÝVOVÉ, ZVONEČEK
a ŽLÁBCI. Protože se přihlásilo poměrně dost hráčů, byly rozděleni na dvě skupiny, které
absolvovali své zápasy vždy v pondělí či úterý jednou za čtrnáct dní. V jarní části i v podzimní části proběhly čtyři turnaje. Každé tříčlenné družstvo odházelo tři hry. V soutěži družstev
i jednotlivců se sčítaly všechny shozené kuželky, přičemž v soutěži jednotlivců musel hráč
splnit 50 % hodů z celkového počtu.
Oficiální vyhlášení proběhlo 6. prosince. Výsledky roku 2011 jsou následující:
1. místo DOBERÁCI 8502
2. místo ZVONEČEK 8169
3. místo ŽLÁBCI
8153
V soutěži jednotlivců se objevilo celkem 40 hráčů, z toho bylo 17 žen a 23 mužů. Na prvních
místech se umístili JIŘÍ BALCAR (ŽLÁBCI) a LENKA PACOURKOVÁ (BÍDA).
Na závěr této kulturně-společensko-sportovní bohulibé činnosti přeji všem účastníkům AŤ
TO PADÁ i v dalším roce.
Po letošní, myslím povedené premiéře, začne příští ročník dle zavedeného modelu začátkem dubna. Nezapomeňte, že uzávěrka přihlášek do prvního, oficiálního ročníku je 15. března
2012. Potřebné informace rádi poskytnou pořadatelé: srub Karolina - pan POVOLNÝ, chata
Kristýna - pan ZACHARIÁŠ.
Těšíme se na další ročník KAROL-KRIST CUPU o Pohár sklářské hutě.
Karel Zachariáš
Novinky ze Skicentra
Skicentrum Deštné v Orlických horách si na nadcházející sezónu 2011/2012 připravilo pro
své návštěvníky několik novinek. První z nich, je zavedení skibusu. Důvodem je co nejvíce
zjednodušit, a to nejen lyžařům, přístup ke sjezdovkám a vlekům. Skibus bude jezdit z centra
obce přímo k lanovce, případně bude možné jeho trasu dle zájmu upravit.
Dalším způsobem jak přespolním fanouškům zimních radovánek jejich pobyt zde zpříjemnit, je posílení autobusového spoje, a to ráno z Hradce Králové přímo do Deštného v O. h.
a v odpoledních hodinách zpět do Hradce.
Skicentrum letos také připojilo k areálu další sjezdovku „Zákoutí“ s obtížností mezi černou
a červenou a délkou 550 metrů. Na všech šest sjezdovek platí jeden lyžařský skipas.
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V plánu bylo také rozšíření turistické sjezdovky, které proběhne pravděpodobně až v letních
měsících příštího roku.
Novinkou budou také plážová lehátka u dolních stanic areálů Marta I a Marta II.
Snažíme se dělat vše proto, aby pobyt u nás byl co nejpříjemnější a naprosto pohodový pro
všechny.
Informační centrum

Jaké akce se ve Skicentru připravují?
Gravity park Opening 2012
Je název celodenní akce v ozvučeném a perfektně upraveném snowparku v areálu Marta I.
Na programu je:
- soutěž o nejlepší triky,
- zvýhodněné jízdné pro předem přihlášené jezdce,
- DJ na svahu,
- večerní afterpárty.
To vše 7. 1. 2011!
Red Bull Nordix
Skikros patří mezi nejdrsnější lyžařské disciplíny a při sledování jezdců v dráze plné skoků,
klopených zatáček a vlnek se tají dech. Když však do téhle dráhy pošlete běžkaře, začíná
opravdová show. Nordix má stejná pravidla jako skikros. Jezdci nejdříve absolvují časovou
kvalifikaci, ze které postoupí 32 nejrychlejších ze čtveřic, z nichž vždy dva postoupí do finále.
Součástí závodu je také sprint a zvítězí ten nejodvážnější a nejsilnější závodník.
Jede se tu 18. 2. 2012!
Mistrovství světa v jízdě na skibobech
Přijďte se 25. a 26. 2. 2012 podívat, jak se nejlepší skibobisté poperou o nové sady medailí!
O´Neill SOLDIERS
Nejprestižnější východoevropský freeski závod na největším skoku, který je v České republice možné vidět. Dvoudenní program obohatí různé atrakce a aktivity pro diváky včetně večerních koncertů a parties. Akce láká především mladé lidi a příznivce adrenalinových sportů.
Stylizace závodu a doprovodný program však osloví i běžného sportovce.
Koná se 2 .- 3. 3. 2012!

A samozřejmě 17. 3. 2011 Rampušák.
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Informační centrum, LZ

Zdravotnictví
Víkendová zubní pohotovost
od 8 do 12 hodin
datum
01.01.
07.01.
08.01.
14.01.
15.01.
21.01.
22.01.
28.01.
29.01.
04.02.
05.02.
11.02.
12.02.
18.02.
19.02.
25.02.
26.02.
03.03.
04.03.
10.03.
11.03.
17.03.
18.03.
24.03.
25.03.
31.03.
01.04.
07.04.
08.04.
09.04.
14.04.
15.04.
21.04.
22.04.
28.04.
29.04.

jméno lékaĜe
MUDr. ýapková Marie
MUDr. DomáĖová Iva
MUDr. Benešová RĤžena
MUDr. Havlová Marie
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Hrbáþová Eva
MUDr. Ježková Marie
MDDr. Kaþerová Veronika
MUDr. Kašková KateĜina
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Kašparová Helena
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Malátková Ludmila
MUDr. Nentvichová Eva
MUDr. Plšková Ivona
MUDr. Podolská Jana
MUDr. Pokorná Jaroslava
MUDr. Pokorná VČra
MUDr. PĜibylová Marta
MUDr. Ptaþovská Eva
MUDr. Seidlová Zdenka
MUDr. SkĜiþková Zdena
MUDr. Stejskalová VČra
MUDr. Sudová Simona
MUDr. SvČtlík Filip
MUDr. Šmídová Alena
MUDr. Štulík Richard
MUDr. ŠĢastná Ludislava
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše
MUDr. TĤmová VČra
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. VavĜiþková Hana
MUDr. Veselská Renata
MUDr. Vyþítalová Marie
MUDr. ZdeĖka JiĜí

adresa ordinace
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
poliklinika Rychnov nad KnČžnou
Tyršova 464, Dobruška
U Stadionu 1166, Rychnov nad KnČžnou
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Na Trávníku 1232, Rychnov nad KnČžnou
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Kvasiny 145
VoĜíškova 169, Vamberk
Smetanovo nábĜ. 334, Vamberk
Komenského 127, Opoþno
poliklinika Rychnov nad KnČžnou
K. Michla 942, Dobruška
Svatohavelská 266, Rychnov nad KnČžnou
poliklinika, Mírové nám. 88, TýništČ nad Orlicí
poliklinika Rychnov nad KnČžnou
J. Pitry 448, Opoþno
Komenského 209, ýastolovice
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
Skuhrov nad BČlou 17
poliklinika Rychnov nad KnČžnou
zdrav. stĜedisko Kout 566, Borohrádek
poliklinika, Mírové nám.88, TýništČ nad Orlicí
Tyršova 515, Opoþno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika Rychnov nad KnČžnou
Zdrav. stĜedisko Rokytnice v Orlických horách
nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk
poliklinika, Mírové nám. 88, TýništČ nad Orlicí
J. Pitry 344, Opoþno
poliklinika, Pulická 99, Dobruška
poliklinika, Mírové nám. 88, TýništČ nad Orlicí
poliklinika, Mírové nám. 88, TýništČ nad Orlicí
dr. Lützova 244, Vamberk
Kvasinská 129, Solnice

Upozornění
Praktická lékařka MUDr. Miroslava Ondráčková
dne 28. 12. 2011 neordinuje.
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telefon
494 383 417
494 515 694
494 622 040
494 539 225
494 323 958
494 532 330
494 321 511
494 596 174
602 514 715
494 501 711
494 621 665
494 515 696
494 623 775
494 534 841
494 371 783
494 515 697
494 667 628
494 322 706
494 321 740
494 598 205
494 515 695
494 381 263
494 371 031
494 667 553
494 622 550
494 515 693
494 595 292
736 419 151
494 542 102
494 667 154
494 371 782
494 371 781
494 541 757
494 596 732

Dozvěděli jsme se …
☺ v Přepychách radu z domácnosti
V každé domácnosti se čas od času stane nehoda při splachování WC – dojde k ucpání odtoku do kanalizace. Pokud je více postižených „potřebou“ – rychlým řešením si ušetříme hodně
nepříjemností. Z husího krku (určeného pro rozvod elektrických kabelů) si uřízněte cca 80 cm
(na jedné straně rovný a druhé straně šikmý řez – abyste zabránili záměně konců).
a) Napustíte dostatek vody až k okrají mísy WC.
b) Nastrčíte hadici do mísy až do záhybu sifonu.
c) Nyní to hlavní: „Nasadit do pusy a silně fouknout!“
Tato osvědčená metoda, kdy tlačí voda i my foukeme, dobře funguje.
Dobré pořízení – hlavně si nepřehoďte konce hadice!
☺ ve Skuhrově něco o Ladovské zabíjačce
Přišla zima jako prase, zabíjačka je tu zase.
Ve vesničce to zas žije, kam se koukneš, tam se pije.
Necky už jsou připraveny, vnitřnosti jsou odhaleny.
Hurá, budou jitrnice, skončí vedle popelnice.
Náš pes je tam sebere a u boudy sežere.
Řezník pokračuje v práci, na střeše si zpívaj ptáci.
Už se jenom hlava vaří, tak se dílo jistě zdaří.
Tak a je vše hotovo, jdeme s chutí od toho.
Zabíjačka skončila, večeře se zdařila.
Máme všichni plná bříška a čekáme na Ježíška.
Redakční rada

Deštník – zpravodaj obce Deštné v O. h.
Registrován Ministerstvem kultury ČR pod reg. č. MK ČR 11921
Vychází 4x ročně, náklad jednoho vydání je 300 kusů.
Uzávěrka tohoto vydání byla 15. listopadu, uzávěrka dalšího čísla je 15. února 2012.
Otištěné příspěvky mohou být stanoviskem autora a nemusí vyjadřovat postoje vydavatele!
Redakční rada: ing. Jiří Beran (JB), Lucie Havrdová (LuH), Jaroslav Karban (JaK),
Alena Křížová (AK),
Hana Pavlíčková, Lenka Zábranská (LZ).
Adresa: Obecní úřad, 517 91 Deštné v Orlických horách č. 61
tel.: 494 663 193, fax: 494 663 187
e-mail: obec.destne@onet.cz
cena: 15,- Kč
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