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Chyba má vždy hluboké koďeny; vĈtšinou však nevíme kde.

GRZESZCZYK Wladyslaw, polský básník /1962- /

NOVOROéNÍ
Starý rok už dokonává,
brzy bude po nøm veta,
rok nový radost a nadøji dává
všem lidem do celého svøta.
Se smutkem nechceme vzpomínat
pĆed námi je rok nový,
chceme ho pĆivítat s jásotem,
aČ naše pĆání splní.
Jen vejdi roku nový,
už nadešel TvĎj êas,
s otevĆenou náruêí Tø êekáme
smøle pojó mezi nás.
Budeme se s Tebou radovat
dávat si pĆedsevzetí,
optimisté jsme, proto vøĆíme,
že vneseš do všech domovĎ
lásku, spokojenost a štøstí.

ZIMA 2006 NA DOLNÍM KONCI VÝPRACHTIC
leden 2006

foto: Jan KaČka

Anna Besperátová

Zprávy z radnice
Vážení pĆátelé,
dovolte nám, abychom Vás pozdravili na poêátku roku 2006 a
popĆáli Vám hodnø štøstí, zdraví, osobních i pracovních úspø
chĎ, pohodu a klid Vaším rodinám. Konec roku 2005 a poêátek
roku 2006 nám pĆinesl hodnø snøhových pĆehánøk, pĆiêemž se
povánoêní obleva a nárazový vítr doslova podepsaly na vzniku
velkých škod v lesních porostech, na obecním i soukromém
majetku. Pracovníci obce byli nuceni koncem roku 2005 od
straĀovat závadu v pĆerušení dodávky vody do obecního vodo
jemu, která byla zpĎsobena narušením kabelu zajišČujícím pĆí
vod elektrické energie, na který bylo pĆipojeno êerpadlo.
Ve stejné dobø došlo k závadø na kanalizaci u hasiêské zbroj
nice ve Výprachticích. Závadu se podaĆilo odstranit za pomoci
hasiêĎ, zejména pak za pomoci starosty výprachtických hasiêĎ.
Podøkování patĆí dále všem pracovníkĎm obecního úĆadu, kteĆí
pĆed koncem roku provádøli navíc rĎzné opravy obecních bytĎ,
obecních budov, jakož i ostatního majetku. Pracovníci úĆadu se
rovnøž podíleli na rekonstrukci rozvodĎ elektrické energie na
sále kulturního domu. Nebylo tedy v jejich silách, aby zajistili
úklid snøhu tak, jak to nøkteĆí z Vás požadovali. VøĆíme, že to
Ćada z Vás pochopí a pĆijme naši omluvu. Na základø pĆipomí
nek obêanĎ ke kvalitø vody jsme upravili dávkování chlóru. Od

té doby jsme zatím nezaznamenali další pĆipomínky ke kvalitø
vody.
Obec byla poêátkem roku nucena Ćešit nøkteré personální otáz
ky spojené s odchodem nøkterých pracovníkĎ obecního úĆadu.
Udøláme vše pro to, aby i po odchodu paní Ivany Skalické a
pana Rudolfa Merty byly stanovené úkoly plnøny. Souêasnø
obøma døkujeme za odvedenou práci pro obec a pĆejeme jim
hodnø úspøchĎ.
Ke konci roku se uskuteênilo setkání dĎchodcĎ se sponzory
v hasiêské zbrojnici v Koburku. Tohoto setkání se zúêastnila i
senátorka paní Ing. Ludmila Müllerová. Setkání probøhlo
v družné a pĆátelské atmosféĆe. Døkujeme našim dĎchodcĎm
za pøkný veêer a pĆejeme jim, aby jejich klub i v tomto roce do
kázal, že lidé mají zájem se scházet, bavit se, naslouchat si a
vzájemnø si pomáhat.
Poêátkem roku 2006 probøhl „Ples výprachtických hasiêĎ“ a
„Døtský karneval“. Závørem nám dovolte, abychom vyslovili
podøkování všem z Vás, kteĆí jste v roce 2005 pĆiložili ruku
k dílu a pomohli jste obci pĆi rekonstrukci a opravách obecních
budov a majetku.
S pozdravem
Zastupitelstvo obce
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POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY STOMATOLOGû V 1. POLOLETÍ ROKU 2006
(ORDINAñNÍ HODINY VŽDY OD 08.00 DO 11.00 HODIN)
TERMÍN
1. ledna
7. a 8. ledna
14. a 15. ledna
21. a 22. ledna
28. a 29. ledna
4. a 5. února
11. a 12. února
18. a 19. února
25. a 26. února
4. a 5. bŐezna
11. a 12. bŐezna
18. a 19. bŐezna
25. a 26. bŐezna
1. a 2. dubna
8. a 9. dubna
15. a 16. dubna
17. dubna
22. a 23. dubna
29. a 30. dubna
1. kvĚtna
6. a 7. kvĚtna
8. kvĚtna
13. a 14. kvĚtna
20. a 21. kvĚtna
27. a 28. kvĚtna
3. a 4. ÿervna
10. a 11. ÿervna
17. a 18. ÿervna
7. a 8. ledna

JMÉNO LÉKAŏE
MUDr. Štefan KOBZA
MUDr. ZdeŁka KOBZOVÁ
MUDr. Helena KRþÁLOVÁ
MUDr. Miroslav MAREŠ
MUDr. Karel MILOTA
MUDr. Gabriela NOVÁKOVÁ
MUDr. Jaroslav PRAŽÁK
MUDr. Marie STRNADOVÁ
MUDr. Jan ŠPIþKA
MUDr. Marie ŠPIþKOVÁ
MUDr. Petr ŠRÁMEK
MUDr. Jaroslav ULMAN
MUDr. Jana VACKOVÁ
MUDr. Hana VALENTOVÁ
MUDr.ZdeŁka VEBROVÁ
MUDr. Eva VÍTKOVÁ
MUDr. Eliška VOJTOVÁ
MUDr. Hedvika APPLOVÁ
MUDr. Renata BERANOVÁ
MUDr. Aleš BÍLÝ
MUDr. Stanislava DUNGLOVÁ
MUDr. Radmila JÁŀOVÁ
MUDr. Marie JASLOVSKÁ
MUDr. Zuzana JEDLIþKOVÁ
MUDr. Daniela JEŽÁKOVÁ
MUDr. Marie JOHNOVÁ
MUDr. Vlasta KARÁSKOVÁ
MUDr. Štefan KOBZA
MUDr. ZdeŁka KOBZOVÁ

ADRESA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŏÍZENÍ
Lanškroun, DvoŐákova 328
Lanškroun, 5. KvĚtna 2
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
Lanškroun, Svobody 356
Lanškroun, Svobody 356
Žamberk, Nádražní 753
Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622
Králíky 414
Králíky 414
Letohrad, U Dvora 815
Tatenice 268
Lanškroun, Hradební 227
Lanškroun, Strážní 151
Žamberk, Raisova 814
þervená Voda 333 (MOVIOM)
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
Dolní þermná 222
Jablonné nad Orlicí, Slezská 41
Lanškroun, Opletalova 17
Letohrad, Tyršova (budova žel. stanice)
Mladkov 133
Žamberk, nám. Gen. Knopa 837
BystŐec 182
Letohrad, U Dvora 815
Letohrad, Šedivská 498
Letohrad, U Dvora 815
Lanškroun, DvoŐákova 328
Lanškroun, 5. KvĚtna 2

ZPRÁVA POLICIE §R, OBVODNÍ ODD«LENÍ
LANŠKROUN, O TRESTNÉ §INNOSTI ZA ROK 2005
Obecním úďadĐm
Horní Heďmanice a Výprachtice.
Po uplynutí roku 2005 Vám tímto zasílám zprávu o trestné Ćinnosti ve Vašich obcích. Pro celkový pďehled Vás struĆnĈ seznámím s charakteristikou našeho obvodního oddĈlení a náplní
práce policistĐ.
Obvodní oddĈlení Lanškroun má ve svém služebním obvodĈ,
kromĈ mĈsta Lanškroun, zaďazeno dalších 26 spádových obcí.
V souĆasné dobĈ je na obvodním oddĈlení zaďazeno 19 policistĐ.
V roce 2005 došlo ve služebním obvodĈ Obvodního oddĈlení
PñR Lanškroun ke spáchání 326 trestných ĆinĐ a 254 pďestupkĐ. Dále bylo ze strany pracovníkĐ místního obvodního oddĈlení vyďízeno 2665 Ćísel jednacích..
V obci Horní Heďmanice, spoleĆnĈ s Ćástí Rýdrovice a Dolní
Heďmanice, došlo v roce 2005 ke spáchání dvou trestných ĆinĐ.

TELEFON
465 387 352
465 322 897
465 676 824
465 613 103
465 322 787
465 322 787
465 613 572
465 642 765
465 631 154
465 631 274
465 621 551
465 381 212
465 322 348
465 322 907
465 613 441
465 626 460
465 676 821
465 393 266
465 642 267
465 324 829
465 504 447
465 635 441
465 676 818
465 642 990
465 620 528
465 622216
465 620 358
465 387 352
465 322 897

Jednalo se o trestné Ćiny:
1) vloupání do rekreaĆní chalupy
2) krádež dvou kusĐ telat.
V obci Výprachtice, s osadou Valteďice a Ćástí Koburk, došlo v
roce 2005 ke spáchání pĈti trestných ĆinĐ, kdy se jednalo o tyto trestné Ćiny:
1) krádež vloupání do osobních vozidel
2) krádež os. mot. vozidla tovární zn. Škoda 105
3) krádež nafty z autobusu
4) krádež nafty z autobusu
5) krádež vloupáním do hájenky.
Na závĈr bych chtĈl uvést, že objasnĈnost trestné Ćinnosti Obvodního oddĈlení Lanškroun za rok 2005 dosáhla 51,97 %.
V novém roce Vám pďeji jménem všech pracovníkĐ Obvodního
oddĈlení Lanškroun mnoho zdraví, štĈstí, osobních a pracovních úspĈchĐ.

Zpracoval: pprap. Martin Mareš, policejní inspektor
Schválil: kpt. Bc. Stanislav Musil, vedoucí OO PýR Lanškroun
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ulturní

UPOZORN÷NÍ
ÚHRADA MÍSTNÍCH POPLATKč
PRO ROK 2006

2
[

Poplatek za psa je splatný nejpozdøji do
15. února 2006.
Poplatek za provoz systému shromažóování,
sbøru a svozu komunálního odpadu je splatný
nejpozdøji do 31. bĆezna 2006.
Marie Bašková

entrum

LANŠKROUN
12. února v 1600 hodin

NE

lanškrounský zámek

éERT A KÁéA
brnønské divadlo GENUS
nedølní divadelní pĆedstavení pro døti
30

ST

15. února v 19 hodin
lanškrounský zámek

KUBA
 CESTA DO VLASTNÍ MINULOSTI
cestopisná reportáž Otakara Vaška
s diapozitivy, kubánskou hudbou a
kuchaĆskou ochutnávkou

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIéč V KOBURKU
Vás srdeén÷ zve
v sobotu 4. bĆezna 2006 na sál hostince U Jana ve Výprachticích

3

16. února v 900 hodin

éT

lanškrounský zámek

D÷TSKÁ SCÉNA 2006
oblastní pĆehlídka
døtských divadelních souborĎ

zaêíná o 8. hodinø veêerní
VELMI BOHATÁ TOMBOLA:

ÚT

lanškrounský zámek

180. koncert Kruhu pĆátel hudby
SMETANOVO TRIO
Jana Nováková  housle
Jitka éechová  klavír
Jan Páleniêek  violoncello
Olga éerná  mezzosoprán

1. CENA  zájezd na Bahamské ostrovy
2. CENA  zájezd na Seychely
3. CENA  zájezd na Mírov
éT

JIŽ TRADIéN÷ JE PąIPRAVEN DOSTATEK
KVALITNÍCH TEKUTIN K UHAŠENÍ ŽÍZN÷
A TAKÉ N÷CO NA ZUB.

21. února v 1930 hodin

23. února v 1000 hodin
lanškrounský zámek

Jan VodĀanský  Pavel Polák
KDYŽ JDE KčZLE OTEVąÍT
pĆedstavení pro MŠ a ZŠ
nastudovalo Hravé divadlo

SPOZ oznamuje

V únoru budou oslavovat

O

Anna Kubínová
Lenka Cejnarová
Vlasta Mertová
Anna Šilarová
Miloš HrabáĆek
Vladimír Moravec

Výprachtice 201
Výprachtice 209
Výprachtice 283
Výprachtice 108
Výprachtice 127
Výprachtice 147

50 let
50 let
60 let
60 let
65 let
70 let

ZIMNÍ KOBURK
leden 2006

foto: Jan KaČka
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Zprávy ze školy
… ANEB CO D«LÁME, KDYŽ SE PRÁV« NEU§ÍME
Mikuláš ve škole

VánoĆní besídka

PEKLO

Lyžaďský výcvik 2006
Lyžaďský výcvik je povinný pro žáky 7. tďídy. Protože jsme ale
malá škola, probíhá výcvik jednou za dva roky a týká se tak i
žákĐ tďídy osmé.
V letošním školním roce probíhá LVZ ve dvou skupinách. V první jsou žáci, kteďí absolvují kurz bĈhem našich „lyžaďských pátkĐ“ na sjezdovce OVAZ. Lyžaďským instruktorem je Mgr. Žaneta
Fiebigerová. Druhá skupina vyjela získat lyžaďské dovednosti na
týdenní kurz do JeseníkĐ. Výcvik se konal v týdnu od 8. do 13.
ledna 2006 a lepší termín jsme si opravdu nemohli vybrat.
KromĈ jednoho pošmourného odpoledne jsme mĈli nádherné
sluneĆné poĆasí a výborné snĈhové podmínky. Vedoucím kurzu a zdravotníkem byl Mgr. Petr Fiebiger, lyžaďským instruktorem Mgr. Markéta KaČková.
Lyžovali jsme ve skiareálu Miroslav v Lipové Lázních, kde jsme
také bydleli v penzionu Hanka, asi pĐl kilometru od sjezdovek.
Díky tomu, že ubytování i stravování jsme mĈli zajištĈno u provozovatele sjezdovek, získali jsme pomĈrnĈ výrazné slevy jízdného.
Kurzu se zúĆastnilo 14 žákĐ a týden lyžování si opravdu užili.
Od pondĈlí do Ćtvrtka se lyžovalo na dvou sjezdovkách „Family“ 600 m dlouhých (vĈtší zájem byl o vlek s kotvami - prý si
cestou nahoru mohli pokecat), v pátek pro nás pustili také vlek
na sjezdovce „Sport“ 1200 m dlouhé.
Letošní lyžaďský výcvik se opravdu vydaďil. DĈkuji všem, kteďí se

na pďípravĈ a organizaci výcviku podíleli, zejména rodiĆĐm,
kteďí nás vezli na nádraží do Jablonného nad Orlicí a firmĈ OEZ
s.r.o., provoz Výprachtice - vedoucímu provozu panu Vlastislavu
Diblíkovi a ďidiĆi panu ZdeČku Mertovi - za bezproblémovou
dopravu lyžaďské výzbroje a bagáže.
Mgr. Petr Fiebiger, Ĝeditel ZŠ

REPREZENTAñNÍ TÝM ZŠ POD SJEZDOVKOU „FAMILY“
leden 2006
foto: Mgr. Petr Fiebiger
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Na besedÌ v Klubu dØchodcØ
KLUB V ROCE 2005
Poslední naše beseda roku 2005 se konala 29. prosince v ha
siêské zbrojnici v Koburku. Hlavním bodem programu bylo
hodnocení uplynulého roku a spoleêné posezení a pobavení
s hosty, kterými byli naši sponzoĆi, zastupitelé Obecního úĆadu
a naše pozvání pĆijala paní senátorka Ing. Ludmila Müllerová
z Dolní éermné. Moc nás potøšilo, že naši hosté hodnotili êin
nost Klubu kladnø a pĆáli hodnø elánu do budoucna.

5

Celé odpoledne probøhlo v pĆátelském duchu. Na poĆad pĆišel i
malý program a zpøv koled u vánoêního stromeêku a pĆišli ko
ledovat TĆi králové. Nechybøl ani novoroêní pĆípitek s pĆáním
všeho dobrého do nového roku 2006, který pronesl starosta
obce JUDr. Miroslav Stejskal.
My, êlenové KD, døkujeme všem, kdo nás podporují a pĆejí naší
êinnosti. Redakci VN døkujeme za zveĆejnøní našich aktivit a
pĆejeme, aby se jim daĆilo jako doposud. Všem êtenáĆĎm VN
pĆejeme do nového roku hodnø zdraví, protože to je základ
štøstí a spokojenosti.

éINNOST KLUBU DčCHODCč ZA ROK 2005
(besed 25 + ostatních akcí 18 = celkem 43 akcí)
NÁM÷TY A HOSTÉ N÷KTERÝCH BESED

AKCE MIMO BESEDY

D
D
D
D
D
D
D
D
D

D
D
D
D
D
D
D
D

Ples v BystĆeci
Otevírání Sportovní haly Bóži Modrého v Lanškrounø
Ostatkový ples v Horní éerné
Jarní setkání v Jablonném nad Orlicí
60. výroêí osvobození éeskoslovenska  vzpomínková akce
u pomníku padlých za 1. a 2. svøtové války
Exkurze v závodø OEZ s.r.o.
Prohlídka nových bytĎ na staré poštø a bývalé MŠ
(za úêasti hostĎ z Dolní éermné)
PĆátelské setkání v Horním TĆešĀovci
Zájezd po trase: Letovice (závod Tylex), Kunštát na Mora
vø (Burianova rozhledna, jeskynø Rudka), Boskovice (vý
stava kvøtin, pøstování v zavlažovacích truhlících, wester
nové møsteêko, židovská êást møsta, synagoga Maior)
Dozvuky benátské noci v BystĆeci u koupalištø
Zájezd po trase: Doudleby nad Orlicí (zámek), Píseêná
(soukromé muzeum u Maarových ve mlýnø), Žampach
(Ústav sociální péêe)
Tradiêní pĆátelské setkání na sále hostince „U Jana“
Zájezd po trase: Olšanské papírny  závod Vlêice, Mladeê
(jeskynø), NámøšČ na Hané (zámek), Brodek u PĆerova
(zvonaĆská dílna, zvonkohra)
Prohlídka nové kuchynø, jídelny a pĆíslušenství v ZŠ
Dozvuky Martinského posvícení v Dolní éermné
Celoobecní beseda s dĎchodci v hostinci „U Jana“
Ukázka zdravotnického materiálu v éeských Libchavách

POD÷KOVÁNÍ
Døkujeme sponzorĎm Spoleêného setkání dĎchodcĎ na
sále hostince „U Jana“, poĆádaného 14. záĆí 2005, kte
rého se zúêastnili i dĎchodci z okolních vesnic.
SponzoĆi akce:
AGROSPOL Výprachtice s.r.o., firma ELIS  Ing. JiĆí Oli
va, OVAZ  zámeênictví Luboš Merta, OEZ s.r.o. provoz
Výprachtice, TG Tisk s.r.o. Lanškroun (JiĆí Kulhánek),
Stavební práce  Radek Hajzler, Obecní úĆad Výprachti
ce, obchod IVY  Marie Beranová, Zámeênictví JindĆich
Beran, éeská pojišČovna (Luboš Dušek), KJK JiĆí Katzer,
TruhláĆství Miroslav Falta, prodejna Potraviny  Magda
Vaníêková, hostinec „U Jana“ (David Doleêek), Výroba
dĆevøných hraêek Ladislav Chládek, Marie Šebrlová,
Jarmila Smejkalová, Jaroslava Šlézová, manželé Pfitzne
rovi a Besperátovi.

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

Promítání ze záznamu 700 let založení obce Výprachtice
(Ing. David Hanyš)
Cestopisná beseda s diapozitivy  Julské Alpy, Triglav, Slo
vinsko (Ing. Josef Fajt)
Besedovali jsme a slavili s manželi Ježkovými z Horní éermné
Oslava tĆináctého založení výroêí Klubu dĎchodcĎ
Beseda s vedoucím firmy Agrospol Výprachtice s.r.o. s Ja
nem Vávrou o situaci v zemødølství
Beseda s podpraporêíkem Marešem, êlenem Policie éR, o
trestné êinnosti
PĆátelská beseda s dĎchodci z Dolní éermné
100. výroêí ZŠ se vzpomínkou na JindĆicha Praveêka
z televizního poĆadu „KĆeslo pro hosta“ nám pĆipomnøl Će
ditel ZŠ Mgr. Petr Fiebiger
Beseda s panem Josefem Krátkým, starostou obce Horní
HeĆmanice  700 let založení obce na diapozitivech
Zdravotní pĆednáška „Léêivé êaje  preventivní léêba“ (Ja
na Stachová, Hana Chromcová)
PĆednáška s diapozitivy o setkání rodu JansĎ v Americe
(Miroslav Jansa z Dolní éermné)
Mikulášská beseda „PĆišel k nám Mikuláš, andøl a êert
s nadílkou“
PĆedvánoêní beseda u stromeêku  básnø, koledy, vyprávøní
Besedy se starostou obce JUDr. Miroslavem Stejskalem
(námøty besed: zámøry a výstavba v obci, co se podaĆilo
uskuteênit z volebního programu, komunální odpad, opra
va komunikací v obci, 3. místo obce v krajské soutøži
„Obec roku 2005“, celkové hodnocení êinnosti Klubu dĎ
chodcĎ a pĆání do nového roku).
Stránku pĜipravila Anna Besperátová

ZIMA VE VÝPRACHTICÍCH
leden 2006

foto: Jan KaČka
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Valte×ické zajímavosti
VILLA WALTHERI - NEUDORF - VALTE¶ICE
V knize Výprachtice 1304  2004 autorka paní PhDr. Marie
Macková Ph.D. dokládá, že obec ValteĆice má zhruba 250 let
samostatného života obce vymezeného lety 1691  1952. Ale i
ona pĆipouští, êistø hypoteticky, možný poêátek obce pĆed rok
1691. Z roku 1278 existuje nejstarší zpráva o Šilperku (dnešní
Štíty). Jde o latinskou listinu, publikovanou teprve roku 1950
(VVM, 1950, str. 22), objevenou v Liechtenštejnském archívu
ve Vídni. Listina má celkem neobvyklou formu, avšak výêet
vsí, které jsou v ní uvedeny, je jistø správný. Jde vesmøs o vsi v
bezprostĆední blízkosti ŠtítĎ. V této listinø je taktéž zmínka o
ville WALTHERI, ztotožĀovaná s ValteĆicemi. Protože listina
má mimoĆádný význam, je na tomto místø uvedena v doslov
ném êeském pĆekladu.
Já, Zdenøk ze Štenberka, jinak ze ZábĆehu, chci uvødomit všec
ky lidi, že jsem po zralé úvaze a poradø s mnohými svými vør
ny'mi rádci prodal se zvláštním souhlasem svého bratra Smila
svou rychtu ve svém møsteêku Šilperku se všemi svobodami,
právy, užitky, výtøžky a pĆislušenstvími, obsaženými ve sta
rém, té rychty se týkajícím privilegiu, daném pradávno plat
ným právním titulem prodeje obezĆelému muži Heynlinovi, Će
êenému rychtáĆ, jeho dødicĎm a nástupcĎm za urêitou êástku
penøz, kterou kupující Heynlin již plnø zaplatil, aby rychtu po
kojnø a nepĆetržitø møl a držel. Protože ona listina byla trochu
poškozena, dal jsem, aby z toho poškození nebo z nøjaké záva
dy zmínønému Heynlinovi, jeho dødicĎm a nástupcĎm v držbø
té rychty nevznikly nøjaké pĆekážky nebo potíže, ono privilegi
um êili list obnovený opsat a do tohoto zaĆadit slovo za slo
vem. Obsah tohoto privilegia byl a jest tento:
Ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého Amen. Každé obdarování
se mĎže minout úêinkem, když se mu nedostane listinou pevné
opory. Všem, kteĆí se do smluvní listiny dívají a budou dívat,
známo êiním, že ctihodný pán Protiven ze ZábĆeha dal Eber
hardovi, jeho dødicĎm a nástupcĎm rychtu v Šilperku k trvalé
držbø na základø magneburského práva. Podle nøho mĎže
rychtáĆ dát vøšet a stínat zlodøje a má vysadit 52 lánĎ, z nichž
mají dva pĆipadnout k obdølávání jemu a z ostatních má platit
pánovi desátek. Kromø toho má z tøch 52 lánĎ držet svobodný
mlýn. Nadto má mít v møsteêku tuto svobodu:
Svobodný mlýn, svobodnou jizbu jako lázeĀ, dva masné krámy,
dvø pekaĆské lavice a dvø ševcovské dílny. K tomu má být po
14 let osvobozen od dávek. Po uplynutí té doby má platit roênø
lot stĆíbra a tĆi møĆice, a to møĆici pšenice, møĆici ovsa a møĆici
luštønin. Mimo to má mít mílové právo šíĆky a délky dvou mil
smørem do Moravy a smørem do Mezilesí v Kladsku. K tomu má
všecky vesnice, které náležejí k møsteêku. Jsou to:
Frizerdorf (BĆezná), villa Scriptoris (PísaĆov), pustá ves Wle
cendorf (blíže neznámá), Adolphi villa (pozdøji zaniklá ves),
Bohemicalis villa (éeský Bohdíkov), villa Gintheri (Gintnerová
ves blíže neurêitelná), villa Ebchardi (snad Habartice u St.
Møsta), Arnolds (zaniklá ves na ZábĆežsku), Tetnitz (Tatenice),
Sonwald (Šumvald), villa Perchtoldi (snad BartoĀov), villa
Waltheri (ValteĆice), Sonou (Šanov), villa Ludvici (Lubník), He
rolt grn (velké Heroltice) a Šilperku pĆipadne co bude navíc, z
onøch všech vsí pak bude tĆetí denár rychtáĆĎv.
Svødkové smlouvy jsou: BedĆich, rychtáĆ v Šumperku, jeho bra
tr Konrád, Rudger a jeho bratr ze Šilperka, všichni pod pĆísa
hou. Léta Pánø 1278.
... ve své dobroêinnosti schvaluji a obnovuji ve všech bodech a
závørech tuto starou výsadu novø napsanou, zpĆesĀuji ji a
zbavuji každého nedostatku pro pĆípad, že by proti ní chtøl nø
kdo na základø starého privilegia zakroêit.
Dáno v ZábĆeze 4. dubna 1305.

ZIMNÍ VALTEúICE
leden 2006
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Tuto listinu poprvé publikoval a vyložil Adolf Turek a Ladislav
Hosák ve studii „K poêátkĎm døjin Šumperka“, ve které zpo
chybĀují lokalizaci nøkterých míst, pokud jsou pĆíliš vzdálena
od Šilperka. Mnohé z nich lokalizují do míst, jež se pozdøji
ocitla na êeském území.
L. Hosák tedy umístil villu Waltheri nøkde v okolí ŠtítĎ a do
mníval se, že by mohla být nedaleko Herbortic. Naproti tomu
pánové Spurný a BĆezina se domnívali, že villa Waltheri jsou
ValteĆice nøkde u Starého Møsta. Jestliže ponøkud tajemná vil
la Waltheri mohla být nøjakým pokusem o osídlení nepĆíliš
vlídného kraje pod Bukovou horou, pak šlo zĆejmø o pokus ne
zcela vydaĆený a osadníci ještø do konce 13. století území
opustili. Protože se již v žádném jiném dokumentu villa Wal
theri neobjevuje, lze souhlasit s názorem, že villa Waltheri
(zmínøna ve štíteckém privilegiu z roku I278) nejsou ValteĆice
na êeskomoravské hranici, i když to na první pohled vypadá
velmi pĆesvødêivø.
Ke vzniku obce došlo daleko pozdøji. V roce 1691 dochází k
rozparcelování vrchnostenské pĎdy (spojené panství Lanšperk
a Lanškroun) z pĆíkazu Jana Adama z Lichtenštejna a vzniká
ves Neudörffel, (též Schöndörffel), pozdøji êesky nazývaná Val
teĆice.
Další dokument dokládající život obce je z roku 1693, kdy do
šlo k nepokojĎm v obci. Jakub Doležal, Jakub Štefl a Martin Je
Ćábek z ValteĆic se museli zaruêit, že budou ve všem poslušní
rychtáĆe a radních a nebudou poĆádat žádné domovní schĎzky
zamøĆené proti rychtáĆi a celé vsi.
V písemném dokumentu z roku 1697 je uvedeno, že dochází k
opøtovným sporĎm a rvaêkám v obci a tak na úĆadø v Lan
škrounø byli Kašpar Nentwich, JiĆí Pecháêek a Tobiáš Kabeš
varováni, že jim hrozí pokuta 20 Ćíšských tolarĎ, nebudouli žít
v míru a bez hádek a nesmí pĎsobit rychtáĆi žádné tøžkosti.
Naproti tomu se valteĆický rychtáĆ musel zavázat, že se bude
bezpodmíneênø starat o klid a poĆádek.
Nøkdy kolem roku I750 se zaêíná užívat název ValteĆiêky a
roku I837 je doložen êeský název ValteĆice.
PĆed 300 lety møla ves název Schön oder New Dörffle  pĆelo
ženo krásná nebo nová vesniêka. I v dnešní dobø ji tento název
vystihuje.

{|
Za použití odborné literatury a soukromých pramenĤ
pĜipravil Bc. JiĜí Vogel
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§UNDREM, ¶ÍJNOVÝM SLUNCEM…
Snad se tento nadpis hodí k Ćlánku o mém výletu - a nebo
spíš úletu? Jak kdo chcete. Vy, kdož jej budete Ćíst, poĆkejte si
až bude chladný den. Uvaďte si Ćaj, zalezte na pec, a vydejte se
se mnou na cestu.
Probudila jsem se pod ďíjnovým javorovým stromem. No, to se
ví, pďece v mém malém stanu pro jednu copatou holku, který
se jmenuje stejnĈ jako mĐj druhý pes, tedy Bára a ten tďetí je
Sam, asi byl sám, tak jako teĉ já. Ale je to fajn, aj samota bývá
krásná, když touláš se krajinou, srdce máš napchané sluncem
a lehkostí.
Noc byla chladná. ñasné probuzení následovalo hbitý odchod.
Ne, líbilo se mi tam dole, ale obloha chystala tak krásné ráno,
a já…? Nemohla jsem ho pďeci prospat. Cesta mĈ vedla hĐre
po silnici zaváté podzimním listím. Ve studánce jsem nabrala
Ćerstvou zemskou vláhu a vyšlápla si do kopce smĈr Ostružník
a Vrchmezí.
Mám plán a proto vím, že není kam spĈchat, a tak prožívám
každý krok a s ním pomalu stoupám výš a výš. HloubĈji a
hloubĈji, zaďezává se údolní ves Olešnice v Orlických horách.
Jen špiĆka kostela kouká už a koruny stromĐ v dálkách vypadají spíše jak naĆervenalé chomáĆky zacuchané vlny. Z toho vykukuje olešnický kostel a zpoza nĈj vystupují další kopce, louky
a pastviny. A hle! Najednou ze stránĈ zleva nese se cinkot
zvonkĐ a spolu s nimi uhání ku mnĈ stádo ovcí. „Tý brĉo, tĈch
je! Celé stádo! Ale kolik?!“ Peláší o pďekot po luĆní cestĈ, kďižují
ji tĈsnĈ pďede mnou a ranní svit olizuje jejich kožíšky co odtud
vypadají jakože mají svatozáď. „No, to je nádhera!“ volám radostí. ZĐstávám stát jako pďikovaná, ale uvnitď jásám, že jsem
zas jednou v pravý okamžik, na pravém místĈ. Stďihla jsem tu
pár snímkĐ, abych se o ten zážitek mohla podĈlit i s ostatními.
A pak jsem tam stála na té louce, skoro až nahoďe, tam pod
tou roztoklatou zlatou bďízou a shlížela dolĐ na louku, jak jí
spásají ovce, a taky do údolí, znovu na špici kostela a na páru,
nesoucí se od potoka do tĈch barevných chomáĆĐ. A jak nad
nimi vystupovaly další kopce, plnila jsem svou duši tím ohlušujícím tichem a naslouchala mu mlĆky, bo je tou nejkrásnĈjší
písní.
Stoupám dál do smrkového lesa. JeštĈ nevím, že tam nahoďe
mĈ Ćeká ten nejniternĈjší zážitek. Je friško. Takhle zaĆínají snad
všecky lesní stránĈ orlických cest. Smrkovým lesem. A pak tďeba
ten vrchol mĐže být v buku, ale odspoda, zaĆíná smrk. Dotýkám se mechu, abych se dotkla zemĈ, po které se mi tolik
stýskalo. Díky. Asi po pĐl hodinĈ vstupuji na užší cestiĆku, kde
mĈ postupnĈ ochromuje úžas mamĆi pďírody. Nebe je Ćím dál
azurovĈjší a každým krokem je mi obzor blíž. Moje oĆi se setkávají se zlatavými korunami modďínĐ opadavých a co oĆi vidí,
duše cítí, vtiskne do srdce a v tĈle vytvoďí ten nejkrásnĈjší pocit
vyslyšených a splnĈných snĐ. To se slovy nedá popsat, jakou
radost mi pďineslo stanout na vrchu, jehož jméno je tak jednoduše krásné - Ostružník. Pravda, moc ostružin tu v porovnání
s malinami a borĐvĆím není, ale to je fuk. Jakou posvátnou a
mírumilovnou náladou je toto místo opďedeno? Poskytlo mnĈ
do nebe volající radost, kterou jsem do nebe zvolala. Chválu
Bohu a vďelý dík.
ZaĆala jsem s prohlídkou omrznutých maliníkĐ, dále s vĈtrem
postoupila k vysoké trávĈ u proďídlého lesa, ne a ne oĆi odtrhnout. Další na ďadu pďišly dvĈ koruny vzrostlých bukĐ, oslavujícnĈ hlásající božské poselství a vévodící širému kraji, temnĈ
modré obloze vĆetnĈ. Hned se bažím výhledem, hned odbíhám tu a zas tam, hned hovoďím s vĈtrem, a pďedem se
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omlouvám, že šlapu v borĐvĆí. Hned zase koukám do omrznutých korun stromĐ, zejména bukĐ, ale i borovic a modďínĐ,
oranžová - jak krásná je s bílou. Oranžové listy, lemované bílými okraji námrazy. A dál už nic neďíkám, bo pro tu krásu
nejsou slova.
V tichém úžasu, znovu jak pďikovaná, stanula jsem pďi dobývání
Vrchmezí. Krok za krokem, ojínĈnou trávou, prožívám nejvyšší
radost s každým nádechem. Snad ta pďedstava, nežli slova, napoví více. Protože já byla jakoby v tranzu, v tichém úžasu opakujíc tu jedinou vĈtu: „To je nádhera! To je nádhera! To je nádhera! Krásou umírám.“
Pďešla jsem cestu a vzala to pĈšinou pďímo k vrcholu. Byl jen
pár desítek metrĐ. Znovu jsem málem upadla úžasem do bezvĈdomí. Vrchmezí! Jakou krásu mnĈ dnes BĐh podstrojuje. Kam
se vrtnu, všude krása jako na tácku, jakoby jen pro mĈ pďinesena až sem z té nebeské dálky. Tomu ďíkám nebe na zemi.
VĐbec, ani trochu, nevadil mi ten severák, který tu do mĈ biĆoval. Výhled, který se mi tu naskýtal byl k nezaplacení, a k nezapomenutí. A tak se stalo, že nikdy na to nezapomenu, na
všecky ty pocity, které se mi tam dĈly. Protože jsem to všechno
prožívala úplnou pďítomností, která se mi na vždy vtiskla do
srdce. Sedla jsem si na bundu a vytasila se se svojí snídaní.
Chutnala mi tam tisíckrát víc. A taky, jednou pĐlkou zadku jsem
sedĈla v ñechách a druhou v Polsku. Prdítkem mi procházela
hraniĆní Ćára.
Z Vrchmezí jsem to práskla studeným smrkovým lesem pďes
Polom a Polomské sedlo, zdravíc všecky známé rozcestníky. A
vzpomínky mĈ zase doprovodily až na BukaĆku. To je bukový
prales, nejvýše snad položený v ñechách. BukaĆka se ukázala
tentokrát v barvách, ve kterých jí neznám. Byly to, jak jinak, než
sytĈ podzimní barvy, které ožívaly ještĈ víc se sluncem, jehož
paprsky se kouzlem protlaĆily vždy na to nejposvátnĈjší místo.
Les šustil, jakoby halasil radostí z vydaďeného babího léta, tedy
sluncem ozáďeného podzimního dne. Tisíckrát zastavuji a tisíckrát zdravím les. ProstĈ a jen… nĈkdy slova nestaĆí, jen pocity
dovedou nejlépe vystihnout tyto okamžiky.
Na Šerlichu jsem pozdravila jednoho Ćlena turistického oddílu.
úekl, že jde stejnou cestou co já, jenže já se zrovna nemĈla
k upalování dál. Potďebovala jsem si v MasarykovĈ chatĈ nabrat
vodu a mĈla jsem chuè na nĈco poďádnĈjšího, než stále jen tu
jednotvárnou stravu sklizenou z polí. Usadila jsem se k rohovému stolu a poruĆila si „smažák s oblohou“ a pár kapek vody.
Moc dobďe jsem si pochutnávala, hlad jsem mĈla to jo, a tak
mi vše pďišlo k chuti.
Odtud jsem šla, i když po lesní, tak pďeci asfaltkou a byla to
dost nuda, bo to trvalo pďes sedm kilometrĐ. Až na Homole.
JasnĈ, že i pďes Velkou Deštnou, kde mĈ mile pďekvapil otevďený srub, který jindy slouží jako obĆerstvení, vlastnĈ obmrtvení. Nejsem si jistá, že by mĈ grog s buďtem jakkoliv obĆerstvil. Ale byly tďi hodiny a do tmy daleko, takže jsem to práskla
dál. Pravda, výhled byl daleký, ale ta asfaltka mĈ štvala. Na
Homolích jsem byla asi ve Ćtyďi. Od tama cesta pĈšinná vede
mĈ, na pĐl travou a na pĐl moĆálem. Potom se to zlepšilo, ale
ku radosti mi stejnĈ nebylo. ZaĆíná tady totiž linie pevností,
opevnĈní a bunkrĐ a je tu jeden za tďetím, v šero šerém lese fuj tajxl. Mazala jsem odtud pďímo za nosem a s jistotou, že
tady, dnes rozhodnĈ nocovat nebudu. RadĈji sejdu pod hďeben a to nejradĈji do ñerné Vody. Znám to tam. Je to krásné
místo. Ale mám co dĈlat. Tetďevec a odtud už vidím Kunštátskou kapli. Jakoby odtud byla pekelnĈ daleko. Musím dolĐ,
znova nahoru a vpravo.
(Pokraþování na stranČ 8.)
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(Pokraþování ze strany 7.)
Zanedlouho už mé srdíĆko tanĆilo, nebyla to taková dálka, jen
optický klam. Byli jsme tu naposledy s Michalem, zas jsem si tu
zavzpomínala a udĈlala pamĈtní foto a pelášila dál na PĈticestí. A jak jsem si slíbila, vybalila jsem svou pďespolní kuchyČ a
uvaďila polívku. Jé, to byla dobrota taková pytlikovka s chlebem.
JeštĈ ani nestaĆila vychladnout, když jsem si tu porci hrnula do
pusy a hrdla. Pospíchala jsem, ale na modlitbu jsem nezapomnĈla. Byla za jídlo, ale také prosba o místo na dnešní noc,
aby to nebylo tady, ale u ñerné Vody, tam na té krásné louce,
což je odtud ještĈ dlouhých osm kilometrĐ. Rychle se slunko
sklání a je za deset minut šest, když naveĆeďená a sbalená
spĈšným pochodem odcházím po své cestĈ na Komáďí vrch a
pod nĈj na Mezivrší, což je tďi a pĐl kilometru. Odtud dalších
Ćtyďi a pĐl na tu louku, kde chci spát, kde mĈ jisto jistĈ Ćeká
pokojný spánek. Bez pochyby, jenže nemám helikoptéru. JeštĈ
že tu cestu tady znám. Je sice rovná a pďehledná, zato už je
dost chladno a slunce usíná. Na Komáďí vrch je to tďi poctivý kilometry. Tady, kde jsem nechtĈla spát, teĉ ve veĆerním šeru
budu šlapat kolem tĈch hnusných bunkrĐ. Nebudu se na nĈ
dívat, pĐjdu za nosem.
To se mi daďilo, až na jednu chvíli, kdy mi jeden bunkr svým
vzezďením a blízkostí od cesty vydĈsil, ovšem ne na dlouho,
protože díky tomu jsem si všimla, jak napravo ode mĈ je do
Ćervena zbarvená obloha od západu. Ale mĐj krok byl takďka
úprkový. Bylo jedno jestli cesta jde vzhĐru nebo že mám na
zádech patnáct kilo, spĈchala jsem! Pokojný spánek byl v tu
chvíli pro mĈ prvoďadý. SpĈchám, div že se mi boty nevyzouvaj‘. Je pĐl sedmé. Jsem na Mezivrší. Uhýbám vlevo na silnici a
míjí mĈ dvĈ auta. Dotkla se mĈ energie živých lidí a je mi líp.
Nesnáším bunkry. Teĉ mĈ Ćekají nejmíČ tďi kilometry po silnici
serpentýnama pod les a pak víc jak pĐl po louce kolem potoka. To už je pohoda. Jen tenhle les!
Byla to nekoneĆná cesta. I když trvala vlastnĈ jen tďi ĆtvrtĈ hodiny. Tma byla hustá tak, že by se dala na špalky sekat, postupnĈ se mísila s mlhou, nejdďív drobounkou, ale pozdĈji
jsem tu silnici už jen vytušovala. Serpentýny byly roztahané a já
tam nĈkde ještĈ brala vodu ve studánce. Moc jsem jí už nemĈla, když jsem uslyšela bublat vodu nĈkde pod silnicí a aniž
bych cokoli vidĈla, sundala jsem baèoh a lehla si vedle nĈj na
bďicho a pravou ruku s flaškou jsem ponoďila nĈkam pod travnatý bďeh s jistotou, že mi tam nĈco nateĆe. A protože jsem se
zrovna strefila, nateklo mi hned pĐl flašky. „Dobrá, to staĆí! Ráno si naberu v bystďinĈ.“ Ta louka odtud byla vzdušnou Ćarou
míČ jak kilometr, ale po silnici? Pďíšerný. Ta tma mi ani tak nevadila, ale ta osamĈlost! Ta opuštĈnost - to je to správné slovo
- byla teĉ tak veliká, že se dala rukou nahmatávat.

MASARYKOVA CHATA NA ŠERLICHU
Ćervenec 2001
foto: Jan KaČka
KoneĆnĈ stojím pod lesem. Cítím velikánskou úlevu. Zase
mám kolem sebe prostor, nikoliv neprohlédnutelnou Ćernomlžnou lesní stĈnu. Prostor je radost. Prostor je život. Vyndala
jsem baterku. Nikdy ji sebou na Ćundry nenosím, ale tentokrát,
když jsem se balila, srdce mi ďeklo „vem si ji.“ Vstoupila jsem,
již zase ve tmĈ, na mĈ již dobďe známou louku a zatleskala a
zahalasila, abych vyplašila zvĈď. Nejspíš divoĆáky, bo jsem nechtĈla aby vyplašili oni mĈ. NevidĈla jsem je, ale slyšela ten
vzdalující se dusot. Mohly to být i srny, ale pro prevenci je to
lepší, než se pak pďíšernĈ leknout. ObĆas jsem s baterkou problikla abych se ujistila o správnosti smĈru. Jednou jsem už málem kotvila u jedné chalupy. KromĈ mĈ a vyplašených zvíďátek
v celém údolíĆku nikdo nebyl, ale zato prima místo. Ale co,
pďeci jsem si slíbila, že budu spát na dolní louce a tak jdu dál a
koneĆnĈ! V dálce pďede mnou vidím první svĈtélko z první chalupy. Bude asi tou poslední, ve které v tĈchto dnech nĈkdo
bydlí. Pďesto jsem pocítila nádherný pocit štĈstí.
V osm stojím na místĈ, na spodní louce. O Ćtvrt hodiny pozdĈji
již stojí i mĐj stan a já v nĈm. Sedím a dívám se… VzhĐru na
ten hvĈzdnej biograf. První a poslední svĈtélko z nedaleké chalupy mi svítilo jistotu blízkého ĆlovĈka a já, odĈna do poďádného svetru na své nafukovací karimatce, zachumlíkovaná ve
spacáku, dlouho dĈkovala Bohu za vyslyšení. Dlouho jsem
nemohla odtrhnout oĆi od té diamantové oblohy - tolik hvĈzd
najednou jsem snad ještĈ nikdy nevidĈla. Asi proto, že dnes
veĆer všechny záďily pro mĈ. Díky a dobrou noc.
TáĖa Mikušová
(Pokraþování v pĜíštím þísle VN.)

HASIñSKÁ ZBROJNICE SDH KOBURK, sobota 11. bďezna 2006 v 1830 hodin
cestopisný veĆer s promítáním diapozitivĐ

Z KLÁNOVIC PĉES POBALTSKÉ REPUBLIKY A FINSKO K BARENTSOVU MOĉI
O svém nevšedním dobrodružství vám pďijde vyprávĈt
TáČa Mikušová z Dolních Heďmanic.
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Ze zápisníku ornitologa
O STAVU PTÁK· NA §ESKÉM NEBI V ROCE 2005
Ano, správnø tušíš milý êtenáĆi, do redakce došla pošta
z kraje, z vesniêky Rohovládova Bølá, ležící asi 8 km sever
nø od PĆelouêe a êítající nøco kolem 400 obyvatel. To vêetnø
našeho bývalého souseda Františka Štancla a jeho paní
Marie. A protože povídání o ptácích je alespoĀ na dvø po
kraêování, zaênu stejnø jako vloni od konce Františkova
dopisu. Tam se píše:
Závørem bych rád popĆál êtenáĆĎm Výprachtických novin
pevného zdraví, aby se mohli pokochat zpøvem našich mi
lých opeĆencĎ a pookĆát krásou jarních kvøtĎ bledulí v Sá
zavském údolí, ale nejen tam.
Za všechny êtenáĆe si dovolím popĆát manželĎm Štanclo
vým pevné zdraví a Františkovi plné sítø a hodnø kroužkĎ v
roce 2006.
A teó už vzhĎru do Ćíše opeĆencĎ …
Každoroênø v lednu rekapituluji rok minulý (2005), co se poda
Ćilo a co pøkného jsem pozoroval a kroužkoval. Byl úspøšný?
Pro mnø ano. Hlavnø pro to, že se mnø podaĆilo chytit po tolika
letech mĎj takzvaný životní exempláĆ, ptáêka velikostí sice
malého, ale o to vzácnøjšího. Je jím budníêek pruhohlavý. Ten
to budníêek je teprve potĆetí chycen v éR. Jeho vlastí je sever
ská tajga v Asii. V pĆírodø se lehce pĆehlédne, protože je po
dobný našim budníêkĎm. Je celý žlutohnødøzelenavý a na roz
díl od našich budníêkĎ má v kĆidle dvø bølavé pásky. Chytil se
na podzim pĆi prĎtahu lesní houštinou a potom nastal spøch.
Všechno chytací náêiní sbalit a jet domĎ poĆídit u tak vzácného
ptáka popis a fotodokumentaci. To vše stihnout v krátké dobø,
aby pták mohl pokraêovat ve svém, tahu  kam?  inu, snad se
to dozvíme s pomocí kroužku na jeho nožce.
V roce 2005 dostalo kroužek na nohu ode mne 2281 ptákĎ v
66 rĎzných druzích. Zaêalo to již v zimø, když se objevila hejna
severských chocholatých brkoslavĎ. Na zahradách a alejích je
Ćabin se zdrželi tak dlouho, dokud bylo co k snødku. Zdárnø
jim pĆi tom sekundovala poêetná hejna severských kvíêal a
cvrêal. Brkoslavové žijí v severských bažinatých lesích. PĆi
svém návratu na hnízdištø se pĆeorientují na potravu živoêiš
nou a své mladé krmí hmyzem, kterého je v letní tundĆe boha
tø, zvláštø komárĎ. Brkoslav je o trochu menší než kos a je ná
padný chocholkou na hlavø. Loni se jich chytilo 25 exempláĆĎ.
V zimø se objevila hejna severských rubínovø êervených hýlĎ.
DĆíve byli hýli všude bøžnými ptáky, ale v posledních letech se
jejich stavy snížily natolik, že uvidøt hýla je skoro vzácnost.
Chytilo se jich 28 kusĎ. Naše populace hýlĎ je velikostnø znaê
nø menší. Severští hýli jsou ménø plašší a krotší. NøkteĆí se ob
jeví u krmítek, kde s oblibou konzumují semínka sluneênice.
Snadno u nich rozlišíme pohlaví. Sameêek je êervený na bĆíš
ku, má šedomodrá kĆídla a êernou hlavu. Samiêka je podobná,
ale chybí jí êervená barva, místo ní je na bĆiše šedivá.
U krmítek se v zimø objevují poêetná hejna sýkor koĀader a
Ćidêeji sýkory modĆinky. Sýkor koĀader se chytilo 281 exem
pláĆĎ a modĆinek 146 kusĎ. Jedna z koĀader møla na noze
kroužek s nápisem N. Museum SLOVAKIA. éili byla okroužko
vána na Slovensku. Slováci svými kroužky kroužkují pomørnø
krátkou dobu. Já jsem zatím ptáka se slovenským kroužkem
nechytil. Zatím ještø nemám kroužkovací data od slovenského
kroužkovatele a tak vás s nimi snad seznámím v pĆíštím roce.
Zato již pĆišla data o sýkoĆe koĀadĆe s kroužkem POLAND
GDANSK. Byla chycena 17. 10. 2004 v Zywocie, Krapkowice v
Opolském regionu v Polsku. Já jsem ji chytil do sítø 22. 10., což
je za 5 dnĎ po okroužkování v Polsku. Za tøch pøt dnĎ ulétla
172 km.
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Jako každoroênø jsem se vønoval odchytu našich nejmenších
ptáêkĎ, králíêkĎ. Obecných se chytilo 263 a dva králíêci ohniví.
Správa z jejich tahu pĆišla zanedlouho. Jeden z posledních toho
roku chycených králíêkĎ narazil do okna domu nedaleko Dü
selldorfu v Hattingenu v Nømecku. Za 17 dnĎ po okroužkování
uletøl 608 km, aby skonêil svou životní pouČ. Dle sdølení oby
vatel rodinného domku se snažili jej oživit, ale marnø, a tak
mu udølali hrobeêek na zahradø a malá dcerka Janiêka jej opla
kala.
Již po nøkolikátý rok se koná akce „Crex“, to znamená odchyt a
kroužkování chĆástalĎ polních. Polních chĆástalĎ je v noci sly
šet stále ménø a tak se za každým odchytem musí najezdit
spousty kilometrĎ. Jeden z nejslabších byl právø loĀský rok. V
oblasti kolem Výprachtic, Orliêek a éervené Vody bylo chĆásta
lĎ oproti jiným letĎm minimum. Okroužkoval jsem jich 14 ku
sĎ. O to víc mnø potøšila zpráva o chĆástalu chyceném krouž
kovatelem Volfem na den za rok v Nadlesí, okres Sokolov. Za
rok se objevil o 299 km dále. Inu, stále nevíme o ptaêích pĆe
sunech všechno a kroužkování objevuje další záhady z ptaêích
pĆesunĎ. Trochu úspøšnøjší bylo chytání chĆástalĎ vodních na
rybnících. Celkem dostalo kroužky 21 exempláĆĎ.
Tato zima je bohatá na
výskyt hrabošĎ polních.
Na polích jich jsou všude
spousty a na to navazuje
výskyt jejich predátorĎ 
kání a sov. PĆi podzim
ních odchytech sov se
chytilo 13 kalousĎ pus
tovek a 60 kalousĎ uša
tých. Pustovky se zde ob
jevují vzácnø v nøkterých
letech a loĀský rok je na
poêet rekordní. Jeden z ka
lousĎ ušatých okroužko
vaný 9. Ćíjna nedaleko
Pardubic na nocovišti,
byl chycen panem Ham
plem v Dolní éermné 4.
prosince. PĆesunul se na
pĆezimování dále o 69 km.
Skupina êermenských or
nitologĎ chytila na pod
zim více než 50 kalousĎ
KALOUS UŠATÝ
ušatých.
éejka chocholatá je
bahĀákem, který se
dĆíve vyskytoval na
loukách a polích hoj
nø v celé republice.
Nyní je její výskyt spo
radický, ba, dá se Ćíci,
že se hnízdøní êejky
stává vzácností. Pøt
êejêat loni dostalo
kroužky. Zpráva pĆi
šla o êejce okroužko
vané 20. êervna jako
mládø. Za pøt a pĎl
roku byla zastĆelena
v Saint Just Luza, re
KALOUS PUSTOVKA
gion Charente  Mari
time ve Francii. Pro smrt si zalétla 1354 km daleko.
František Štancl, Rohovládova BČlá

leden 2006
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Zprávy ze sportu
TJ SOKOL VÝPRACHTICE - ODDÍL VOLEJBALU

vyhrané

prohrané

body

0
0
4
3
3
7
9
6
8

30 : 7
24 : 7
21 : 17
19 : 14
16 : 14
16 : 25
9 : 28
15 : 20
6 : 24

20
16
16
13
13
13
11
10
8

poÿet
zápasŢ

10 10
8 8
10 6
8 5
8 5
10 3
10 1
8 2
8 0

body

1
5
2
7
6
10
12
14
14
17

52 : 15
46 : 25
42 : 18
38 : 27
35 : 24
28 : 35
28 : 41
21 : 45
19 : 47
19 : 51

35
31
30
29
26
26
22
22
22
19

POŏADÍ

DYNAMO

vyhrané

prohrané

17
13
14
11
10
8
6
4
4
1

pomĚr
setŢ

BODY

DOLNÍ
HEŏMANICE

18
18
16
18
16
18
18
18
18
18

DYNAMIT

ŠTęPÁNSKÝ
FOTBÁLEK
2005
3. ROþNÍK

poÿet
zápasŢ

VK Litomyšl A
Energetik Chvaletice A
VK Spartak ChoceŁ A
Sokol þeská TŐebová B
Sokol Pardubice I
Sokol Výprachtice
Sokol Transporta Chrudim
VK Vysoké Mýto
TJ Svitavy
Sokol Rybník

BYLO NÁS
ŠEST

družstvo

1:1 3:3 1:1 0:4 6:2

6

4.

6:1 3:2 0:5 2:2

8

2.

3:1 2:8 2:5

4

5.

3:4 0:6

1

6.

KYSELÍ
HADI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ODDÍL MALÉ KOPANÉ - DYNAMIT VÝPRACHTICE
Již potďetí se uskuteĆnil v tĈlocviĆnĈ školy turnaj v malé kopané
ŠtĈpánský fotbálek. V sestavách 3+1 se ho zúĆastnilo 6 družstev s jedinou „pďespolní“ úĆastí - družstvem Dolních Heďmanic.
Ostatní družstva byla postavena z „místních“ borcĐ, kteďí dali
pďednost pohybu pďed konzumací vánoĆního cukroví. Po tvrdých, ve sportovním duchu sehraných zápasech a v pďíjemné a
pďátelské atmosféďe sváteĆního odpoledne, se stal vítĈzem bez
jediné porážky „profesionální“ Dynamit. PrĐbĈh zápasĐ a koneĆné poďadí ukazuje vedlejší tabulka. Škoda jen, že prostory
školní tĈlocviĆny jsou pro takovéto aktivity malé, zejména chybí
místo pro diváky, kteďí by se rádi pďišli podívat nejen na kopanou, ale jistĈ chybí divácká podpora i našim volejbalistĐm pďi
jejich zápasech v okresním a krajském pďeboru.
Poďadatelé dĈkují vedení ZŠ za zapĐjĆení tĈlocviĆny a panu
školníkovi za pďíjemnĈ vytopené prostory.

pomĚr
setŢ

KRAJSKÝ PŏEBOR I. TŏÍDY MUŽš

BLACK
MAGIC

0:3
3:0
3 : 2ʃ
3 : 0ʃ
0:3
1 : 3ʃ
2:3
3 : 0ʃ
3 : 1ʃ
0:3
3:0
1:3
3 : 0ʃ
0:3
0 : 3ʃ
1:3
0:3
3 : 1ʃ

TJ Spartak Brandýs nad Orlicí
TJ Žichlínek
TJ Sokol Damníkov
TJ Sokol Výprachtice B
TJ Sokol Píseÿná
VK Vysoké Mýto B
TJ Sokol Rybník B
VK Lanškroun B
TJ Spartak OEZ Letohrad

DOLNÍ
HEŏMANICE

1. kolo Sokol Výprachtice - VK Spartak ChoceŁ A
2. kolo VK Litomyšl A - Sokol Výprachtice
3. kolo Sokol Výprachtice - TJ Svitavy
4. kolo Sokol Výprachtice - Sokol Rybník
5. kolo Sokol Výprachtice - Sokol þeská TŐebová B
6. kolo VK Vysoké Mýto - Sokol Výprachtice
7. kolo Sokol Výprachtice - Energetik Chvaletice A
8. kolo Sokol Výprachtice - Sokol Pardubice I
9. kolo Sokol Výprachtice - Sokol Transporta Chrudim
10. kolo Sokol Výprachtice - VK Spartak ChoceŁ A
11. kolo VK Litomyšl A - Sokol Výprachtice
12. kolo Sokol Výprachtice - TJ Svitavy
13. kolo Sokol Výprachtice - Sokol Rybník
14. kolo Sokol Výprachtice - Sokol þeská TŐebová B
15. kolo VK Vysoké Mýto - Sokol Výprachtice
16. kolo Sokol Výprachtice - Energetik Chvaletice A
17. kolo Sokol Výprachtice - Sokol Pardubice I
18. kolo Sokol Výprachtice - Sokol Transporta Chrudim
ʃ - výsledky takto oznaÿené znamenají vyhrané zápasy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

družstvo

poŐadí

V listopadovém Ćísle VN z již uplynulého roku jsme vám slíbili,
že zveďejníme tabulky s umístĈním našich družstev po polovinĈ soutĈží. Protože sportovci drží slovo, jsou slíbené tabulky ve
vedlejším sloupci. Pro úplnost a pďehled ještĈ uvádíme v následující tabulce výsledky zápasĐ družstva A v jednotlivých
podzimních kolech krajského pďeboru.
Vilém Chládek

poŐadí

OKRESNÍ PŏEBOR - OP MUŽI

BLACK MAGIC

1:1

KYSELÍ HADI

3:3 1:6

BYLO NÁS ŠEST

1:1 2:3 1:3

DYNAMIT

4:0 5:0 8:2 4:3

DYNAMO

2:6 2:2 5:2 6:0 2:5

5 : 2 15 1.
7

3.

Lukáš KaĖka a redakce VN

P×išli k nám …
… s koledou a kasiêkou a svoji návštøvu „zvøênili“ na dveĆe svøcenou kĆí
dou. Je pøkné, že jsme navázali na staré tradice a navíc jsme každý z nás
pĆispøli trochou tøm, kteĆí to potĆebují. Jen si myslím, že jsme o tom málo
informováni. Je smutné, že nikdo nedá do VN pár ĆádkĎ o tom, kdy
„koledování“ probøhne, jaký byl výsledek sbírky a snad i podøkování ko
ledníkĎm a tøm co pĆispøli. A staêí tak málo  zvednout telefon êi poslat
do redakce kousek papíru s nøkolika málo slovy. Tak snad pĆíštø …

Ã TúI KRÁLOVÉ Z DOLNÍHO KONCE
leden 2006

foto: Markéta KaČková

redakce VN
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PROSINEC 2005
NEJNIŽŠÍ TEPLOTA (30.12.)
NEJVYŠŠÍ TEPLOTA (01.12.)
PRûMóRNÁ TEPLOTA MóSÍCE
prĐmĈrná minimální teplota
prĐmĈrná maximální teplota
teplotní rozdíl min. - max.

-14,6 0C
+5,8 0C
-1,3 0C
-3,8 0C
+1,2 0C
20,4 0C

První den prosince se zapsal max. teplotou mĈsíce - potom už max. teploty klesaly k bodu mrazu. PrĐbĈh teplot v první
dekádĈ se vyznaĆoval vzestupem teplot
min. a pozvolným poklesem teplot max.
Obloha byla s výjimkou prvních dvou
dnĐ trvale zatažená, stďídavĈ dešèové a
snĈhové pďeháČky, mrholení, mlha, vĈtrno. Na pďelomu 1. a 2. dekády prudce
poklesla min. teplota pod -10 0C a po
dva dny se ukázalo mezi mraky sluníĆko.
Od 12. dne se opĈt vrátilo sychravé poĆasí s pďeháČkami deštĈ a snĈhu, s mrholením a mlhou. Min. teploty vystoupily
lehce nad nulu. V druhé polovinĈ dekády se ponĈkud ochladilo, zataženou oblohu vystďídala promĈnlivá oblaĆnost s
vydatnými snĈhovými pďeháČkami. Vypadalo to na pĈkné vánoĆní poĆasí.
Avšak první polovina 3. dekády se postupnĈ vrátila opĈt k sychravému poĆasí
s mlhami a zataženou oblohou s drobným snĈžením. Na ŠtĈdrý den se teploty
pohybovaly od +1,3 do +2,3 0C a mám u
nĈj poznámku - zataženo, mlha, dopoledne mrholení, pďímo hnusnĈ. Od 25.
nabrala teplota zimní kurz a 30. dosáhla
mĈsíĆního minima, také max. teplota
klesla do záporných hodnot. Do konce
mĈsíce pak pďevážnĈ zataženo s vydatným snĈžením.
I pďes dešèové pďeháČky v první polovinĈ
mĈsíce zĐstává sníh ležet od 16. listopadu. Na konci roku dosahovala snĈhová
pokrývka výšky cca 50 cm.

ROK 2005
PRûMóRNÁ TEPLOTA ROKU
+7,5 0C
NEJNIŽŠÍ TEPLOTA ROKU (29.01.) -18,0 0C
NEJVYŠŠÍ TEPLOTA ROKU (29.07.) +31,8 0C
Pro porovnání rok 2004:
PRûMóRNÁ TEPLOTA ROKU
+7,3 0C
NEJNIŽŠÍ TEPLOTA ROKU (25.01.) -23,4 0C
NEJVYŠŠÍ TEPLOTA ROKU (19.08.) +29,2 0C

teplota
prĤmČrná teplota

PROSINEC 2005

C GRAF PRšBęHU DENNÍCH TEPLOT MIN., MAX.
8,0
9
6,0
4,0
2,0
0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0
-10,0
-12,0
-14,0
-16,0
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Z veverÈina košíÈku

AHOJ DĈTI !
POHÁDKA Z TERñINA KOŠÍKU
O LAKOMÉM KOSOVI
Když nastala zima a napadl sníh, hospodynĈ nasypala do ptaĆího
krmítka rĐzná semínka, zrní a trochu oďíškĐ. To se sem hned sletĈlo ptákĐ! Vrabci a sýkory, strnadi a Ćervenky, potom i strakapoud, zkrátka spousta ptaĆího národa, který má v zimních Ćasech vĈtšinou o jídlo velkou nouzi. Všichni si svornĈ u krmítka
plnili bďíška a dĈlili se o všechno, co jim hospodynĈ pďichystala.
Jenže najednou pďiletĈl ke krmítku kos, takový tlustý hulvát se
žlutým zobanem, a zaĆal se roztahovat, jako by
mu to tam celé patďilo.
„Tohle je moje krmítko, koukejte se pakovat!“ ďekl ostatním ptáĆkĐm a pro výstrahu pár jich dokonce klovl. Kos, to je
tĈžká váha, na toho si žádný z tĈch malinkých zkďehlých vrabcĐ Ći sýkorek netroufal, a tak jim nezbylo než si hledat potravu jinde. Jenže široko daleko žádné podobné krmítko už nebylo, a tak nastaly ptáĆkĐm krušné Ćasy. TrpĈli hladem a vĐbec nevČdČli, jak tu dlouhou

zimu pĜeþkají Lakomý kos se zatím každý den cpal a cpal a byl
spokojený, jak si to umĈl pĈknĈ zaďídit. PĈknĈ u krmítka tloustl a
za pár dnĐ už byl náramnĈ vykrmený, však si toho ptáĆci dobďe
všimli. Jenže si toho všiml také sousedovic kocour.
„Takový tlustý kos, to by byla pďesnídávka! To bych si dal líbit!“
ďekl si a jednou si na kosa poĆíhal. Když kos zas pďiletĈl ke krmítku, vyšplhal se za ním, a jen pták zaĆal hodovat, sekl po nĈm tlapou s ostrými drápy. Kos uhnul v poslední chvíli, kocouďí drápy
zasáhly jen kďídlo. Kos vzletĈl, ale vzápĈtí spadl dolĐ, do snĈhu.
Kďídlo mĈl poranĈné a navíc byl tak tlustý a tĈžký, že by ani se
zdravým kďídlem daleko nedoletĈl. Kocour bĈží za ním, hop a
skok, za chvíli ho chytí a bude s kosem amen.
Najednou se však ze všech stran zaĆali slétat vrabci a sýkory, strnadi a Ćervenky, dokonce i strakapoud, a pustili se do kocoura.
Kocour se polekal - takový soustďedĈný letecký útok neĆekal.
Chvíli se bezradnĈ ohánĈl prackami a nakonec radĈji utekl.
A kos? To víte, zastydĈl se. Dlouho pak ostatním ptáĆkĐm dĈkoval a omlouval se a od krmítka už je nikdy neodhánĈl.
T. Macholdová, M. Ryšavý: Výtvarné práce s pohádkami

Letošní zima je studená, napadlo mnoho snĈhu a ptáĆci trpí nedostatkem potravy a proto potďebují naši pomoc. Nezapomínejte jim
plnit krmítka a pomoci jim pďeĆkat zimu. OdmĈnou vám bude pozorování jejich skotaĆení kolem krmítka, mĐžete sledovat, jak pďilétají a opĈt odlétají. Atlas ptákĐ vám odhalí, jak se vaši návštĈvníci jmenují, dovíte se, kteďí ptáci u nás pďezimují a neodlétají pďed zimou na jih.

TERñINY HRÁTKY
TúPYTIVÉ HVóZDY A LEDOVÉ MóSÍCE
Mráz, který nás tuto zimu navštívil, nemusí znamenat jen
zachumlání do bund, Ćepic a
šál. MĐže nám být pomocníkem pďi vyrábĈní nevšedních
ozdob. Na zahradĈ si vyhlédnĈte keď nebo strom, který
chcete ozdobit hvĈzdami, mĈsíci nebo jinými tvary vymodelovanými z ledu. Ve sluneĆní záďi nebo ve svĈtle elektrických svíĆek se budou ozdoby tďpytit jako kďišèál.
Materiál
Vykrajovací formiĆky, bavlnky, hrnec
Postup
1. Vykrajovací formiĆky položíme tĈsnĈ vedle sebe na dno hrnce.
2. Naplníme je vodu.
3. Do každé formiĆky vložíme pďeložený kousek bavlnky
s obĈma konci ponoďenými vedle sebe do vody, prostďední
Ćást bavlnky tvoďící poutko pďehodíme pďes okraj hrnce.
4. Hrnec postavíme ven, aby voda zmrzla.
5. Pak hrnec ponoďíme na chvíli do horké vody a ledové ozdo-
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by opatrnĈ vyklepeme z formiĆek.
6. Ozdoby zavĈsíme na keď nebo strom.
SNóHOVÁ VÁNICE V TúPYTIVÉ KOULI
Komu se nechce ven, mĐže si vykouzlit zimní krajinu doma. Vytvoďíme ji uvnitď sklenice a zatďeseme-li jí, rozpoutá se uvnitď
chumelenice.
Materiál
Široká sklenice se šroubovacím víkem, Ćervená, Ćerná a bílá plastelína, stďíbrné a zlaté konfety (ne papírové), univerzální lepidlo,
dďevĈná párátka.
Postup
1. Z plastelíny vymodelujeme snĈhuláka. Hlavu a trup spojíme
pomocí párátka.
2. SnĈhuláka pďilepíme univerzálním lepidlem na vnitďní stranu
víĆka necháme pďes noc zaschnout.
3. Do sklenice nasypeme konfety a pak ji až po okraj naplníme
vodou.
4. VíĆko s pďilepeným snĈhulákem našroubujeme na sklenici a
pak už staĆí jen zatďepat.
PĜíjemné zimní radovánky pĜeje Markéta a Terka
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