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Zprávy z radnice
krytí nøkterých míst v obci, kde veĆejné osvøtlení do sou
êasné doby nebylo. Obec má zájem rovnøž pomoci pĆi re
konstrukci kostela. Pan faráĆ Kvapil se snaží získat další
prostĆedky na dokonêení oprav kostela ještø v tomto roce.
PĆejeme mu, aby jeho úsilí bylo úspøšné.
Máme urêitý nedobrý pocit ze stavu naší hospĎdky. Na jed
né stranø se jedná o stav stavebnø technický, na druhé
stranø jde o stav personální. Souêasný nájemce hospody
pan David Doleêek podal výpovøó a zastupitelstvo obce
musí hledat nového nájemce. Doufejme, že budeme mít
štøstí na nájemce, který koneênø vzkĆísí slávu našeho „êes
kého“ pohostinství ve Výprachticích. ąada pamøtníkĎ vzpo
míná s láskou na dobu, kdy v naší hospĎdce stál za výêep
ním pultem hostinský pan František Jandejsek, v jehož šlé
pøjích šel urêitou dobu úspøšnø v hospodø „U mostu“ i jeho
syn Mirek. Pohostinství, zejména v hospodø „U mostu“, za
žilo od té doby svøtlé chvilky v podobø fungování nøkterých
ZIMA 2006 TENTOKRÁT NA HORNÍM KONCI
dalších hospodských. To se však netýkalo hospody „U Ja
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na“. Pamøtníci si urêitø vzpomenou, že za pana Jandejska
Vážení pĆátelé,
hospoda, zejména v pátek, byla nabitá k prasknutí a každá
dovolte nám, abychom Vás pozdravili ke konci zimy, která nám akce obce byla diskutována pĆísným shromáždøním pĆítom
dølala a dølá veliké starosti a popĆáli Vám zejména, aby do na ných místních hostĎ, ze kterých se s pĆiêinøním pĆedsedy MNV
ší obce již koneênø pĆišlo jaro. S nadcházejícím jarem je nutné, pana JindĆicha Stejskala, zejména v pozdních noêních hodi
abychom møli pĆedstavu o tom, jaké akce by møly být v naší nách, rekrutovali brigádníci na rĎzné akce.
vísce v tomto roce realizovány.
Souêasnou realitou je to, že další hospodský odchází. Pardu
NepĆekvapíme Vás urêitø sdølením, že budeme pokraêovat i bický kraj nám ústy svého radního pana Ing. Petra Šilara pĆi
nadále ve výstavbø 6 bytových jednotek v lokalitø „Pod Vaníê tom pĆislíbil pomoc pĆi obnovø fasády hospody. Za finanêní
kem“. Termín dokonêení této stavby je stanoven na rok 2007. dotaci Pardubického kraje hodláme poĆídit nejen fasádu na
V letošním roce by møly být proinvestovány cca 2 mil. Kê.
êásti hospody, ale také nová okna (akce se obejde zĆejmø již
Rekonstrukcí školní kuchynø v roce 2005 pĆišli naši volejbalis bez asistence dobrovolných brigádníkĎ). VøĆíme, že se nám na
té a další sportovci o šatny a sociální zaĆízení, které bylo re rekonstrukci hospody podaĆí získat další prostĆedky, za které
konstruováno na sklady. V tomto roce proto poêítáme s vybu bychom hodlali vyĆešit zázemí pro kuchyĀ a êásteênø i suterén.
dováním nových šaten, sprch a WC, jako pĆístavbu k tølocviênø Bude zĆejmø nutné zateplit strop v hospodø a do hospody vrátit
Základní školy JindĆicha Praveêka ve Výprachticích. VøĆíme, že kamna jako doplĀkový zpĎsob vytápøní. Hospoda nám rovnøž
se nám vynaložená investice ve výši cca 2 mil. Kê vrátí právø pĆipadá málo útulná. Jakékoliv Vaše nápady na zlepšení pro
ve zvýšené sportovní aktivitø a v dosažených výsledcích u na stĆedí v obci rádi uvítáme. Døkujeme závørem rovnøž panu rad
šich sportovcĎ. Finanêní prostĆedky z kapitoly všeobecná po nímu Ing. Petru Šilarovi, který na naši vesnici rovnøž nezapo
kladní správa MF éR pomohl získat pan Mgr. Radko Martínek, míná. PĆejeme rovnøž brzké uzdravení hejtmanovi Pardubic
ministr pro místní rozvoj. Za jeho pomoc mu tímto upĆímnø kého kraje panu Ing. Michalu Rabasovi.
døkujeme.
Obec pĆipravuje pro tento rok další akce, o kterých Vás budeme
Obec Výprachtice dále hodlá pokraêovat v rekonstrukci veĆej vêas informovat na stránkách Výprachtických novin. Na závør
ného osvøtlení. V dané souvislosti jsme požádali o dotaci z nám dovolte, abychom podøkovali našemu „êestnému obêano
„programu obnovy vesnice“ ministerstvo pro místní rozvoj. vi“ panu Ing. JiĆímu Olivovi, který naší obci poskytuje celou
V rámci rekonstrukce veĆejného osvøtlení by mølo být rekon Ćadu výhod, jako napĆ. odklad zaplacení faktur, finanêní pĆí
struováno osvøtlení v êásti obce Koburk, dále v úseku smørem spøvky sportovcĎm, hasiêĎm a dalším. VøĆíme, že nám zacho
na pilu a na „Haldø“.
vá pĆízeĀ a pĆíslušnost k naší obci, které si vážíme.
Rekonstrukcí veĆejného osvøtlení dojde jednak ke snížení spo S pozdravem
tĆeby elektrické energie, jednak pak dojde ke zlepšenému po
Zastupitelstvo obce
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ZASTUPITELSTVO OBCE VÝPRACHTICE ZASEDALO DNE 14. ÚNORA 2006
Z jednání zastupitelstva vyjímáme:

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

ZO schvaluje hospodaďení obce a závĈreĆný úĆet obce za rok 2005.
ZO schvaluje rozpoĆet obce na rok 2006.
ZO schvaluje spisový a skartaĆní ďád Obecního úďadu.
ZO schvaluje poskytnutí daru pro SDH Výprachtice na financování akcí dĈtí.
ZO schvaluje pďevedení hospodáďského výsledku MŠ Výprachtice v Ćástce 32.777,32 KĆ do rezervního fondu s tím, že
tento fond bude sloužit v roce 2006 na nákup hraĆek.
ZO schvaluje zámĈr pronájmu nebytových prostor v budovĈ Ćp. 216 (kulturní dĐm) a nebytových prostor v budovĈ Ćp.
175 v katastrálním území Výprachtice.
ZO bere na vĈdomí výpovĈĉ z nájmu kulturního domu Ćp. 216, podanou panem Davidem DoleĆkem, dosavadním
nájemcem a dále dohodu o ukonĆení nájmu nebytových prostor v Ćp. 175, užívaných na masáže a pedikúru, podanou
paní Marií Markovou.
Uvedené nebytové prostory budou pronajaty za stejných podmínek, za jakých je užíval pďedchozí nájemce.
Nový nájemce musí splČovat následující pďedpoklady: beztrestnost, vyuĆen v oboru Ćíšník-kuchaď, kosmetiĆka-masérka,
pďípadnĈ odpovĈdný zástupce, živnostenský list a dobré reference z pďedchozího pracovištĈ.
V pďípadĈ, že se pďihlásí více uchazeĆĐ provede výbĈr nových nájemcĐ komise ve složení:
Luboš Merta, Marcela Pfitznerová a Libor Chaloupek.
ZO schvaluje prominutí tĈchto pohledávek:
3.422,-- KĆ MUDr. ZuzanĈ JedliĆkové - nedoplatek nákladĐ za vytápĈní zubní ordinace v budovĈ Ćp. 3
1.707,-- KĆ Marii Markové - nedoplatek nákladĐ za vytápĈní nebytových prostor v budovĈ Ćp. 175 (masáže, pedikúra).
ZO ruší své usnesení Ć. 185 ze dne 14. 12. 2005, dĐvodem je odmítnutí pďidĈlení bytu vybraným nájemcem.
ZO souhlasí, aby byt Ć. 4 v 2. NP Ćp. 287 byl pronajat paní IvanĈ Vernerové a panu Antoniovi Tosto s jedním dítĈtem a
byt Ćíslo 1 v pďízemí domu Ćp. 287 byl pronajat manželĐm Klementovým s jedním dítĈtem.
ZO schvaluje poskytnutí daru ve výši 1.000,-- KĆ rodiĆĐm dĈtí, které dojíždĈjí do ZŠ Výprachtice z obcí ñenkovice a
Heďmanice a dále rodiĆĐm dítĈte, které v roce 2006 nastoupí do první tďídy ZŠ Jindďicha PraveĆka Výprachtice.
ZO schvaluje zámĈr pďevodu (prodeje) pozemku parcelní þ. 322/12 v katastrálním území a obci Výprachtice k výstavbĈ
rodinného domku.
ZO zamítlo projekt na stavbu vĈtrné elektrárny ve Valteďicích.
ZO udĈluje v souladu s ust. § 23 odst. 3, zák. Ć. 561/200 Sb., výjimku ze stanoveného poĆtu žákĐ na tďídu a to o 4 žáky
ménĈ, než je stanoveno tímto zákonem. ZO se souĆasnĈ zavazuje hradit zvýšené výdaje na vzdĈlávací Ćinnost Základní
školy Jindďicha PraveĆka Výprachtice.
ZO povĈďuje starostu obce, aby požádal Pardubický kraj o grant urĆený na pomoc hasiĆĐm a to až do výše 100 tis. KĆ s
tím, že 30 % nákladĐ uhradí obec Výprachtice.
ZO souhlasí s vytvoďením celkem 5 veďejnĈ prospĈšných míst za pďedpokladu získání dotace z Úďadu práce v Ústí nad
Orlicí.
ZO vzalo na vĈdomí oznámení o obsazení místa úďedníka v souvislosti s potďebou ďešit agendu, kterou v souĆasné
dobĈ zajišĢuje paní Jana Skalická. Postup pďi získání pracovníka na vedení této agendy bude realizován v souladu se zák.
Ć. 312/2002 Sb., o úďednících územnĈsprávních celkĐ.
ZO souhlasí se stavbou provozovny kovovýroby vĆetnĈ odpadní jímky, venkovní kanalizace, pďípojky NN, terénních
úprav a zpevnĈných ploch na pozemkových parcelách Ć. 1875 a 1876 v katastrálním území Výprachtice - stavebník pan
Jindďich Beran ml., bytem Výprachtice Ćp. 275.

Obec Výprachtice v souladu se zák. ÿíslo 312/2002 Sb., v platném znĚní,
vyhlašuje veŐejnou výzvu k podání pŐihlášky z Őad zájemcŢ o místo úŐedníka.
státní obÿanství þR
bezúhonnost
splŁuje kvalifikaÿní pŐedpoklady (ÚSO s maturitou)
Zájemce pŐedloží na podatelnu obce Výprachtice ve lhŢtĚ do 31. 3. 2006 písemnou žádost, která musí
obsahovat: jméno, pŐíjmení, titul
místo a datum narození
státní pŐíslušnost
ÿíslo OP
datum a podpis
PŐedpoklady pro práci úŐedníka jsou:

PŐílohou bude strukturovaný životopis a doklad o vzdĚlání, pŐípadnĚ údaje o dosavadní praxi uchazeÿe.
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HOSPODA¶ENÍ OBCE VÝPRACHTICE ZA ROK 2005 A ROZPO§ET NA ROK 2006

UPRAVENÝ
ROZPOþET
2005

PŏÍJMY
daŁové pŐíjmy
nedaŁové pŐíjmy
kapitálové pŐíjmy
pŐijaté dotace
PŏÍJMY CELKEM
bĚžné výdaje
kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM

PLNęNÍ
K 31. 12. 2005

6,813.000
444.240
0
12,759.380
20,016.820
7,129.820
16,113.000
23,242.820

lesy
silnice
parkovištĚ
pitná voda
kanalizace, þOV
mateŐská škola
základní škola
knihovny
záležitosti kultury
obnova kulturních památek
dotace církvím
sdĚlovací prostŐedky
SPOZ
hŐištĚ u MŠ, ZŠ
dotace TJ Sokol
dotace SDH (mládež)
zájmová ÿinnost
ambulantní péÿe
bytové hospodáŐství
nebytové hospodáŐství
veŐejné osvĚtlení
transfer DSO Buková hora
územní plán
komunální služby
sbĚr a svoz komunálního odpadu
veŐejná zeleŁ, VPP
klub dŢchodcŢ
požární ochrana
místní zastupitelstvo
místní správa
služby penĚžních ústavŢ
pojistné budov
daŁ z právnických osob v obci
CELKEM
pŐijaté úvĚry - kontokorentní
splátka kontokorentního úvĚru
pŐijaté úvĚry dlouhodobé
splátka dlouhodobého úvĚru

ROZPOþET
2006

7,258.500
446.980
0
12,759.380
20,464.860
6,881.300
16,119.150
23,000.450

6,908.100
307.000
0
3,489.900
10,705.000
5,957.400
4,435.000
10,392.400

VÝDAJE PO JEDNOTLIVÝCH POLOŽKÁCH
101.260
96.240
118.000
78.740
17.000
17.000
7.000
6.520
2,553.000
2,559.570
241.000
241.000
5,247.890
5,247.810
80.700
77.260
41.000
36.690
0
430
30.000
30.000
113.000
99.050
25.400
22.110
83.300
79.620
11.000
11.300
7.000
6.500
1.000
890
13.000
11.090
8,674.000
8,640.070
708.700
709.010
84.740
79.600
19.000
18.700
8.000
8.000
321.600
320.090
515.000
483.250
718.540
717.510
17.000
16.690
222.840
198.880
893.000
893.180
1,982.000
1,906.060
109.850
109.920
58.000
57.090
220.000
220.580
23,242.820
23,000.450
584.000
584.310
0
0
2,848.000
2,846.340
206.000
205.200

98.000
85.000
0
0
700.000
200.000
971.000
24.000
42.000
0
0
73.000
30.000
5.000
125.000
5.000
0
13.000
2,183.000
1,151.000
436.000
19.000
0
278.000
500.000
130.000
15.000
145.000
958.000
1.977.000
100.000
60.000
69.400
10,392.400
0
584.000
703.000
431.600

OBECNÍ Ú±AD OZNAMUJE

INFO ROªENKA 2006 - rodinný kalendá× Lanškrounska
je zdarma k odebrání na Obecním ú×adÌ
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Informace, zprávy, sdÌlení
ŽÁDOST O SPOLUPRÁCI

Obecní úĜad

NEBOJÍTE SE, ŽE VÁM SPADNE STŏECHA NA HLAVU?
TAK NA TO JSME TADY MY!

ÚKLID SNęHU ZE STŏECH
A JINÝCH RIZIKOVÝCH
PLOCH
PŏIJEDEME,
UKLIDÍME!
RYCHLE
A LEVNę!
VOLEJTE
NONSTOP

721 516 552
STÁTNÍ P·J§KY NA MODERNIZACI BYDLENÍ
Obecní úďad upozorČuje obĆany na možnost pĐjĆek na modernizaci bytu
Ći domu. O pĐjĆku lze žádat Státní fond rozvoje bydlení - Dlouhá 13, 110 00
Praha 1 nebo SFRB - Dolní nám. 9, 771 00 Olomouc. PĐjĆku až do výše
150.000 KĆ s úrokem na 2 % je urĆena pro mladé manžele s dĈtmi i bez
nich, kdy alespoČ jeden z partnerĐ je mladší 36 let, dále pro osoby nežijící
v manželství, které peĆují minimálnĈ o jedno nezletilé dítĈ a splČují vĈkový
limit. Bližší informace získáte na internetové adrese www.sfrb.cz nebo na
Obecním úďadu.

únor 2005

VÝPRACHTICKÁ FARA
foto: Jan KaČka

VÝSLEDKY T¶ÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
V ÚSTECKOORLICKÉM REGIONU

MęSTO, OBEC
Brandýs nad Orlicí
BystŐec
þenkovice
þeská TŐebová
þeské Libchavy
Dolní þermná
Dolní Dobrouÿ
Dolní Libchavy
Hejnice
Hnátnice
Horní þermná
Horní HeŐmanice
Horní Sloupnice
ChoceŁ
Jablonné nad Orlicí
Jamné nad Orlicí
Králíky
Lanškroun
Letohrad
Lichkov
Líšnice
Lukavice
Mistrovice
Mladkov
NekoŐ
Orliÿky
Petrovice
Píseÿná
Šedivec
Ústí nad Orlicí
VermĚŐovice
Výprachtice
Vysoké Mýto
Žamberk
Klášterec nad Orlicí

celkem

VYBRÁNO
V Kþ

POþET
SKUPIN

Oblastní inspektorát ñeské inspekce životního prostďedí v Hradci Králové se
obrátil se žádostí o spolupráci na obecní a mĈstské úďady Královéhradeckého a Pardubického kraje. Z dopisu vyjímáme podstatnou Ćást.
ñeská inspekce životního prostďedí, jako pďíslušný orgán veďejné správy
v oblasti odpadového hospodáďství dle ustanovení § 71 písm. d) a § 76 zákona Ć. 185/2001 Sb. o odpadech a o zmĈnĈ nĈkterých dalších zákonĐ
v platném znĈní, dozírá, jak jsou právnickými osobami a fyzickými osobami
oprávnĈnými k podnikání dodržována ustanovení právních pďedpisĐ v oblasti odpadového hospodáďství. V rámci pďeshraniĆní pďepravy odpadĐ je
inspekce oprávnĈna provádĈt kontroly na místĈ vzniku odpadu, u oznamovatele a pďíjemce a na hraniĆních pďechodech.
S ohledem na situaci, která vznikla v souvislosti s pďijetím nové legislativy,
došlo v posledních mĈsících k nelegálním pďepravám odpadĐ ze státĐ Evropské unie na území ñeské republiky. Odpady jsou vždy odkládány do
opuštĈných objektĐ.
Na základĈ výše uvedených skuteĆností Vás žádáme o vĈnování zvýšené
pozornosti opuštĈným objektĐm, které se nachází na Vašem katastrálním
území. SouĆasnĈ Vás žádáme o neprodlené poskytnutí informací v pďípadech, kdy bude podezďení, že v opuštĈných objektech Ći areálech na Vašem katastrálním území dochází k nelegálnímu ukládání odpadĐ.
Obecní úďad žádá obĆany, aby pďi podezďení, že na katastru obce dochází
k nelegálnímu ukládání odpadĐ, oznámili pracovníkĐm Obecního úďadu
místo skládky. Obecní úďad vĈc provĈďí a pďípadnĈ podá informaci oblastnímu inspektorátu ñeské inspekce životního prostďedí v Hradci Králové.

39.870,50
0,00
3.220,50
218.507,50
12.634,00
27.142,00
64.634,00
15.440,50
4.065,00
17.222,00
17.722,50
21.299,50
32.813,00
101.772,00
64.285,50
13.280,50
28.590,50
138.981,50
129.846,00
7.620,00
16.894,00
29.062,50
18.802,00
8.133,00
26.316,00
3.560,00
6.299,50
11.396,00
9.871,50
129.090,50
9.615,00
22.797,00
64.556,50
26.756,50
5.296,00

10
0
1
41
6
7
16
4
1
6
8
3
11
28
25
4
5
34
34
3
4
12
4
4
6
1
1
3
2
32
3
5
15
5
1

1,347.393,00
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V bďeznu budou oslavovat
Marie Klimošová Výprachtice 173
Anna Skalická
Výprachtice 391
Barbora Vondrová Výprachtice 38
Vítej mezi námi

(

10. ledna se narodil

Jan Chromec

Výprachtice 110

70 let
91 let
92 let

)
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VÝPRACHTICKÁ ZIMA V ROCE 2006
foto: Jan KaČka

Pro úsmÌv(?) všedního dne…

P¶ET«ŽKÝ JE ŽIVOT ZASTUPITELE

VÝPOMOC SE BLÍŽÍ
Dobrou zprávou pro obĆany je zjištĈní, že na východním okraji obce se nachází levná mechanizace, která
by mohla pomoci se vĆasným zimním úklidem obecních komunikací tak, aby byly v pďípadĈ potďeby pďístupné vozidlĐm záchranné služby Ći vozidlĐm hasiĆským, dále s úklidem snĈhu na autobusových zastávkách nebo s odklízením hromad snĈhu v centru obce.
Špatnou zprávou je, že v únoru zima zpravidla ještĈ
neodchází a dostupná mechanizace pro výpomoc je
„prý“ drahá.
Na závĈr však dobrá zpráva pro všechny obĆany - je
historicky doloženo, že dosud vždy po zimĈ nakonec
pďišlo jaro a mechanizaci na výpomoc vlastnĈ nebudeme potďebovat.
únor 2006
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text a foto: Jan KaČka

entrum

LANŠKROUN
NE

8. bĆezna v 1930 hodin
lanškrounský zámek
SMÍŠENÉ (PO)CITY
komedie plná ozdravujícího humoru
Jana Hlaváêová, Petr Kostka a další
Režie: Ludøk Munzar
ST

00

5. bĆezna v 15 hodin
lanškrounský zámek
PIRÁTSKÁ POHÁDKA
Divadlo MRAK HavlíêkĎv Brod
7. bĆezna v 1930 hodin
lanškrounský zámek
181. abonentní koncert KPH
SAX & PIANO DUO
Laura Vlková  klavír
Roman Vojtíšek  saxofon
ÚT

Dovolte nám, abychom Vám odcházející zimu „odlehĆili“ pďedložením následujícího desatera zastupitelstva:
1. ObĆan má vždy pravdu.
2. Zastupitelstvo je od toho aby se staralo.
3. Když se zastupitelstvo stará, obĆan pomlouvá.
4. Když se zastupitelstvo nestará, obĆan nadává.
5. Když projevuje zastupitelstvo zájem na udržení poďádku jsou despotové a dĈlají naschvály.
6. Když nechává vĈcem volný prĐbĈh, je k niĆemu.
7. Když chodí do hospody, jsou opilci.
8. Když nechodí do hospody, straní se lidu.
9. Když ďíkají pravdu, jsou hulváti.
10. Když chodí do kostela, jsou pánbíĆkáďi a když nechodí do kostela, jsou
neznabozi.
Zkrátka není na svĈtĈ ĆlovĈk ten, aby se zavdĈĆil lidem všem. Proto na výtky nedbejme a úďad svĐj s chutí a láskou i nadále vykonávejme.
Víme samozďejmĈ, že ve Výprachticích nikdo na zastupitelstvo nenadává ani
jej nepomlouvá. Pokud by se však v tomto desateru nĈkdo výjimeĆnĈ pďesto našel, vĈďíme, že nám odpustí a zachová nám alespoČ malinkatou pďízeČ
s tím, že se za veškerá tato protivenství omlouváme.
S pozdravem
Zastupitelstvo obce

14. bĆezna v 1930 hodin
lanškrounský zámek
179. abonentní koncert KPH
VEéER POEZIE S HARFOU
odložený koncert ze 17. ledna 2006
ÚT

15. bĆezna v 1930 hodin
lanškrounský zámek
NA MOTOCYKLU K BAJKALU
cestopisná reportáž Ing. R. JirkĎ
ST

21. bĆezna v 815 a 1000 hodin
lanškrounský zámek
O PALEéKOVI
Malé divadélko Praha

ÚT

22. bĆezna v 1930 hodin
lanškrounský zámek
ROBERT KąESċAN
A DRUHÁ TRÁVA  15 LET
Luboš Novotný  dobro
Emil Formánek  kytara, mandolína
Petr Surý  kontrabas
Luboš Malina  banjo, low whiste,
klarinet, tarogáto
Robert KĆesČan  zpøv, kytara, mandolína
Jubilejní bluegrassová formace svøtové
tĆídy opøt v Lanškrounø.
ST

únor 2006
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Valte×ické zajímavosti

VALTEúICKÉ CHALUPY A KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KúÍŽE VE VALTEúICÍCH
konec ledna 2006

foto: Jan KaČka

VALTE¶ICE - VESNI§KA POD HOROU BUKOVOU

HASTRMANSKÉ POVÍDA§KY

Nauêit se dívat na krajinu ko
lem hory Bukové, rozumøt
její kráse, to je srdcem k
ní se pĆiblížit, pochopit
a procítit její krásu je
velmi tøžké. Kdo to do
káže, zamiluje si tento
kraj po celý život.
V roce 1941 napsal Kon
stantin Biebl v dopisu Ma
rii Kvapilové z ValteĆic:
„Ty také pak opustíš své snøhy a lesy, myslím, že jedle u Vás si
šeptají leccos nového a že pĆinesou na jaĆe všelijaká radostná
pĆekvapení.“
Tak popisoval ValteĆice známý básník. Nebyl však sám, kdo ve
svých dopisech êi knihách psal o ValteĆicích. V knize „Pod Su
chým vrchem“ v êásti „Pod Horou Bukovou“, popsal profesor
Josef Simon v roce 1927 ValteĆice velmi výstižnø.
„PĆes úboêí Bukové hory dostaneme se do nefalšovaného kraje
dosti daleko od dráhy a výletních hostincĎ. Hory se tu sladce
modrají pĆed námi a polní cesty stoupají do vrchĎ. Smutnou
horskou vsí, zádumêivø ležící ve stínu a chladu hlubokých lesĎ,
v dlouhém úzkém úvalu jsou ValteĆice (Neudorf). Samoty, sku
piny samot a mnohá stavení jejích jsou roztroušena až na
svah hory Bukové. Když zavládne tu majestát tuhé zimy, jsou
odlouêení lidé v samotách na kolik møsícĎ od svøta.“
V knize „Výprachtice 1304  2004“ popisuje Jan Vogel ValteĆice
podle svých životních zkušenosti. „Okolí je zde romantické,
hornaté a zdejší pĎda, až na malou êást je kamenitá a málo
úrodná. Právø pro tuto neúrodnost pĎdy a žádný prĎmysl byl
celý tento kout charakterizován lidovým rêením  zaêátek ka
mení a konec chleba.“
Když pan uêitel Václav Zdenøk Hackenschmied v 30. letech
minulého století sbíral v našem kraji báchorky, báje a povøsti
tak neopomenul ve své knize „Na besedø" zaznamenat báchor
ky z ValteĆic  O tkalci, O strašidlech a také zde zmiĀuje Cikán
skou tĎni. S uvedenou tĎní souvisí také doposud nepublikova
ná povídka, kterou si zapsal strýc Wilheml Vogel. SvĎj pĆíbøh
spojil s nadpĆirozenou bytostí hastrmanem a tuto povídku na
zval „Hastrmanské povídaêky“.
Uvedené ukázky, to je jen malá êást pramenĎ. Tu a tam, v nø
které knihovnø nebo archívu, jsou ukryty další a teprve êas nám
pozdøji poodhalí prĎbøh událostí, které nám nyní zĎstávají skryty.

Voni tenkrát byli lidi povørêivý. V hastrmana vøĆili myslím
všichni. Sám jsem slyšel, jak mlynáĆskej dodýnek  a ten by
býval za celý svøt nezelhal  nám nøkolikrát vypravoval, jak
byl jednou veêír u valteĆickýho potoka pod mlýnem. A jak si
tak vykraêoval po bĆehu, najednou uvidøl hastrmana, jak se
houpe na vrbø. Jak dodýnka zmerêil, žbluĀk do tĎĀky.
A to když se topil myslivecký mládenec v tĎni pod mlýnem, to
ještø mlýn patĆil Kubešovým, tak lidi vypravovali, že prý ten
samej den pĆišel do hájovny takovej mladej pán, do zelena ob
leêenej, podíval se kolem a šel zas pryê. Že mu prý kapala z le
výho šosu voda, to prý byl taky hastrman.
No, kolik mø mohlo být tenkrát let, myslím, že tak tĆináct, šel
jsem jedno ráno na ryby. Chytal jsem je do rukou v potoce na
konci ValteĆic, pod tým velikým kamenem kousek od mlýna.
Skoêil jsem do hluboký tĎĀky, potopil jsem se a vytáhl rybu. To
byl tedy kus, mohla mít tak pĎl metru.
Chtøl jsem ji vynést. V tom jsem cítil jak mø pod nohama ples
kají ještø další ryby, tak jsem nelenil a rybu jsem si dal do pu
sy. Do každý ruky jsem êapl menši rybu a šel jsem je položit na
bĆeh.
A jak tak lezu z vody, šly k potoku nøjaký ženský ze spodního
konce ValteĆic s prádlem. Tady je pøknø møkká voda a tak se v
potoce dobĆe pere. Taky šla s nimi Hanule  do ValteĆic pĆišla
nøkde z Moravy. Jak mø uvidøla, myslela, že jsem hastrman a
zaêala kĆiêet:
„Vidíš ho, potvoro! Vidøli ste, jak møl v te êoni rebu a jak
žbluĀk do tĎĀky?"
Slota celá dolekaná zaêala Ćvát. A ženský prý: „Chval každý
Ducha Hospodina!“ A úprkem utíkaly smørem k mlýnu. Jen
jsem slyšel jak Hanule kĆiêí: „Debeste se vohlidle, je s vama zle!"
Ale já jsem napĆed nevødøl, že mnø mají za hastrmana. To mø
napadlo teprve, když jsem je vidøl tak letøt. Zavolal jsem na
nø, aby se nebály, ale ženský se ani neohlídly a fofrem utíkali i
ta tlustá FrancMarii bøžela jak srnka. Dal jsem si prsty do pu
sy a piskl co mi síly staêily. To jste møli slyšet. To byl fiêák jak
kĆiêely, jen té kytle jim vlály.
Co jsem møl dølat? Nechal jsem je být a šel jsem dál chytat ry
by. Když jsem potom pĆišel domĎ, tak toho byla již celá vesnice
a druhý den ve škole nám pan Ćídící uêitel povídal pøkný po
hádky o hastrmanech, strašidlech a trpaslících ve ValteĆicích.
Wilheml Vogel: Poznámky o ValteĜicích, Neudörf 1939,
pĜeklad a úprava textu JiĜí Vogel
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Den uÈitelØ - 28. b×ezen
JAN AMOS KOMENSKÝ
Veliký éech, zakladatel peda
gogie, uêitel národĎ. Byl proná
sledován a musel se odebrat do
vyhnanství. Uêil národy a ne
møl nad sebou školního inspek
tora. Když šel do vyhnanství,
políbil rodnou zem a pravil si,
že jde jen na nové uêitelské
místo.
Jan Amos Komenský se narodil
28. bĆezna 1592 v jedné mo
ravské obci. Jeho otec byl mly
náĆem a náležel, jako mnoho
tamøjších obyvatelĎ, k velkému
hnutí éeských bratĆí. Komenský vychodil elementární školu
éeských bratĆí a pĆišel teprve v šestnácti na školu latinskou.
Jeho vynikající schopnosti daly podnøt bratrské obci, aby ho na
svĎj náklad  rodiêe mu zatím již zemĆeli  poslala na pro
testantskou akademii v Herbornu. Po skonêení studia v Her
bornu odjel Komenský do Holandska. Svá studijní léta ukonêil
na universitø v Heidelbergu.
Dílo Komenského je všeobecnø známé svými úvahami o meto
dø od smyslového vnímání pĆes myšlení k náboženské víĆe.
Chápal svøt jako školu života a život jako ustaviêný proces se
bevzdølávání, ale jeho osobní život tak známý není.
PĆi proêítání nøkolika knih jsem poznala, jak blízko byl J. A.
Komenský spjat s krajem kolem nás. Po návratu do vlasti po
skonêení studií pĆevzal vedení školy v PĆerovø. V tuto dobu se
také seznámil s Magdalenou Vizovskou, která se narodila ko
lem roku 1600 v domø „Pod podloubím“ v ZábĆehu na Moravø.
Její otec, Burian Vizovský, byl vrchnostenským duchovním
éeských bratĆí a møl na zábĆežském námøstí a v Moravské
TĆebové zlatnickou dílnu. Magdalena Vizovská pĆinesla do
manželství nejen znaêné jmøní, ale i pĆednosti ducha a srdce.
SĀatek byl uzavĆen v PĆerovø pĆed odchodem Komenského do
Fulneku, kde mu byl svøĆen úĆad duchovního. Manželství trva
lo jen pøt let, neboČ krátce po útøku z Fulneku do PĆerova za
sáhla manželku Magdalenu i jejich dva syny morová rána.
V tuto dobu se éeským bratĆím vedlo velmi zle a v zemi éeské
nebylo moc míst, kam se mohli uchýlit. V dĎsledku rekatoliza
ce docházelo k emigraci obyvatelstva z møst a vesnic. Ti, kteĆí
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se nemohli nebo nechtøli vystøhovat, byli nuceni k pĆijetí víry
Ćímskokatolické. Uvádí se, že svou vlast opustilo 36.000 rodin,
mezi nimi 158 rodĎ panských a rytíĆských. Jednota êeských
bratĆí se udržela v Brandýse (dnes Brandýs nad Orlicí) na pan
ství Karla staršího ze Žerotína (1564  1636), tamøjšího rodá
ka, vzdølaného êeského bratra, místodržitele markrabství mo
ravského, státníka doby pĆedbølohorské. Sem se uchýlil po
útøku z Fulneku i Komenský, kde našel sĀatkem s Marií Doro
tou Cyrillovou, dcerou seniora konsistoĆe podobojí, nejenom
nový domov, ale i na êas klid pro svoji práci. Komenský zde žil
pod ochranou mocného šlechtice, jehož statky nepropadly po
Bílé hoĆe konfiskaci. Doêasné pevné postavení Karla ze Žerotí
na umožnilo poskytnout na svém panství azyl mnoha dalším
knøžím podobojí. Komenský zde vytvoĆil filozofickonábožen
ská díla Hlubina bezpeênosti a Labyrint svøta a ráj srdce, vø
novaný ochránci Karlu staršímu ze Žerotína, doplĀovaný a
prohlubovaný v pozdøjších letech novými kapitolami. Nelze ješ
tø pĆehlédnout jednu skuteênost, kdy Komenský se ujal sirotka
Petra Figuluse, který byl rodákem z Jablonného nad Orlicí. Toho
to vychoval a pozdøji mu dal svoji dceru Alžbøtu za manželku.
Když císaĆský patent z roku 1627 koneênø vypovødøl všechny
nekatolické poddané ze zemø, nalezla êást Jednoty êeskobratr
ské a s ní i Komenský útulek v Polsku, v møstø Lešnø. Ve stej
ném møstø byl Komenský roku 1648 zvolen biskupem Jednoty
êeskobratrské. Roku 1656 utíká z Lešna a nalézá nový domov
v Holandsku, kde ve møstø Amsterodamu mu bylo dopĆáno
provést alespoĀ nøkteré své plány. Komenský zemĆel 15. listo
padu roku 1670.
PĆi získávání materiálu k diplomové práci jsem møla možnost
poznat osobnø pana Jaroslavu Tušlu, bývalého Ćeditele Zá
kladní školy ve Výprachticích. Ten mi pĆi jednom setkání poví
dal o historii Obecné školy ve Výprachticích. Vyprávøl mi o
„Stromkové slavnosti“, která se konala 1. kvøtna v roce 1906.
Žáci Obecné školy ve Výprachticích, spoleênø s uêitelským sbo
rem, zasadili v blízkosti školy nøkolik stromĎ, mimo jiné vysa
dili také nøkolik lip na poêest významných osob êeského náro
da. Jedna z nich potom nesla jméno po Komenském.
PĆes tĆi sta let uplynulo od doby, kdy J. A. Komenský, veliký
syn moravské zemø a êeského národa, psal své knihy o výcho
vø a vyuêování. Svøt se od té doby podstatnø zmønil. Osudy li
dí urêují jiné síly, ale odkaz Komenského zĎstává. Tradice se
mají ctít, proto je pro uêitele významným dnem 28. bĆezen.
Hana Katzerová

N«KOLIK ÚDAJ· ZE ŽIVOTA J. A. KOMENSKÉHO
Místo narození J. A. Komenského není známé. Jeho rodiêe však
pocházeli z obce KomĀa nedaleko Bojkovic v okrese Uherské
Hradištø. Snad i jméno Komenský je odvozené od názvu této
obce. Do Brandýsa nad Orlicí pĆišel v roce 1622 a v roce 1625
žerotínské panství opouští, odchází do Podkrkonoší a v roce
1627 do ciziny. SĀatek s Dorotou Cyrillovou byl uzavĆen 3. záĆí
1624 a svatební smlouva, zapsaná v knize svatebních smluv
na listu LXVII, je nepochybným dokladem o pobytu Komenské
ho v Brandýse nad Orlicí. Sporným zĎstává, kde Komenský
v Brandýse pobýval. Podle kroniky møsta Brandýsa se lze nej
spíše domnívat, že žil v dĆevøném podsklepeném stavení na le
vém bĆehu Orlice v místø „Pod Klopoty“, kde mu byl 5. záĆí
1865 odhalen pomník. Pokud pojedete vlakem z Ústí nad Orlicí
smørem ku Praze, uvidíte pomník po chvíli jízdy za zastávkou
Bezpráví vlevo ve smøru jízdy.
J. A. Komenský je pochován v Naardenu v Nizozemsku.

Å
DETAIL
PAMóTNÍ
DESKY
VPRAVO
OD DVEúÍ

OBRÁZEK Z OBCE KOM÷A
Tato místa jsme navštívili o dovolené v roce 1999.
Text a foto Jan KaĖka
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Romantické hory Orlické
§UNDREM, ¶ÍJNOVÝM SLUNCEM…
(Pokraþování z minulého þísla VN.)
K ránu jsem se opakovanĈ probouzela. VlastnĈ už brzo jsem
byla vyspaná a ono ne a ne se rozednít. Noc byla chladná, to
bez pochyby bývá, když je noc jasná. I mĈ chlad obĆas provĈďil,
jestli na nĈj mám Ći ne. Vždycky jsem ten souboj vyhrála spán-

NERATOV - ZúÍCENINA BAROKNÍHO KOSTELA
Vzácná barokní stavba z poĆátku 18. st. vyhoďela v roce 1945,
v 90. letech 20. st. byly zapoĆaty záchranné práce.
Ćervenec 2001
foto: Jan KaČka
kem. V mém spacáku bylo teplo, ale zvenĆí byl mokrý, to jak
jsem si do nĈj ve spánku funĈla. Také stan byl omrzlý už od
veĆera. Najednou bylo opravdické ráno. Posadila jsem se a
hbitĈ vyskoĆila, abych pďivítala nový den. A hlavnĈ, abych nemusela vytírat. Býval by to veliký úklid. Po návratu jsem vyndala
vaďiĆ a uvaĜila polévku. A teĉ si tu ležím ve spacáku, a mám
pďed sebou tu voČavou, jedineĆnou a hráškovou polívku a
moc mi chutná a nádhernĈ mĈ hďeje, zatímco venku duje ten
opravdový, silný, podzimní vítr. SmĈji se a ďíkám si: „TáČo, tak
takhle chutná svoboda.“ Mezitím vítr spĈšnĈ rozehnal oblaka a
na nebi se rozsvítilo slunce. Pďišlo se pozdravit i se mnou, i
když pak v prĐbĈhu dne ještĈ svĐj kukuĆ nĈkolikrát schovalo a
na místo nĈj zadul severák. Bylo tu však se mnou když jsem
balila. JeštĈ jsem v bystďinĈ nabrala vodu a rozlouĆila se s loukou a vydala se k silnici.
Na jízdním ďádu v autobusové zastávce jsem vyĆetla, že do
obĈda nic nejede, což mĈ ale tolik nevadí. PĐjdu do Neratova
„po svejch“, po téhle lesní a lužní silnici, která kopíruje Divokou
Orlici. Tento mĐj nápad se ukázal jako ten nejlepší. Šla jsem
tím chladným ránem, teple odĈna, na zádech svĐj dĐm a pďed
sebou les všech barev. Napravo i nalevo lesní brány do prĐhledĐ z oranžových bukĐ, a tam dál, ta divoká ďeka ve svém
oudolí. Na nebi modrá a na lukách zelených roztroušené orlické chalupy, ovce a konĈ. Cesta to byla nade vše nejkrásnĈjší.
Do Neratova sedm kilometrĐ, a každý z tĈch koutĐ pďírody nabízí jiné kouzlo. Na levé stranĈ otevďelo se pro mĈ krásné a široké údolí Orlice. Tady je ještĈ ďíĆkou, ale v jarních mĈsících a
silných deštích jistĈ nezná své hranice. NasvĈdĆují tomu mokďady nad bďehem se žlutou lehlou travou, nad nimiž zvedají se
kopce a stránĈ bďízou porostlé. Toè Polsko. A dole na ceduli:
Pozor, státní hranice prochází stďedem ďeky. Tak daleko sice
nedohlédnu, ale takových cedulí jsem v životĈ už vidĈla, bo
naše zemĈ není veliká a proto skoro vždy na nĈjakém tom

OLTÁú V NERATOVSKÉM KOSTELE
Ćervenec 2001
foto: Jan KaČka
Ćundru k nĈjaké takové dojdu. Za to máme zemiĆku krásnou a
mnou milovanou.
Pďed Neratovem jsem si do Ćutory nabrala vodu a koneĆnĈ Neratov. Je poledne a já jsem si slíbila, že se tu najím. A právĈ
to, co jsem si ještĈ ráno uvaďila na ohni, na to se tĈším. Je to
velká porce pro takovou holku jako jsem já, no ale co, tďeba to
spojím se svaĆinou. Kuskus a tĈstoviny s cibulí zapíjené vodou.
V autobusové ĆekárnĈ mi chutnalo naprosto úžasnĈ. Lžíci po
lžíci, až na konec. Dokonalá chutí vydaďených ĆundrĐ, ohnĈm a
láskou k pďírodĈ. VĐní vĈtru a slunce. JeštĈ pro zahďátí Ćaj a vyrážím okolo hostince po modré vzhĐru na Hadinec.
Pďi šlapání vzhĐru se zaĆaly projevovat známky lenosti, ale jen
do té doby, než se pďede mnou objevily další krásné bukové
lesy v záďivých podzimních barvách a tráva spásaná koníky a
mé kroky musely na chvíli zastavit, aby se oĆi mohly pást taky.
Nahoru to byly nejvíc dva kilometry, ale já tam dospĈla až o
hodinu. To ta rozmanitost porostu mĈ nenechala spĈchat. Listí
šustilo pod nohama a najednou jsem nahoďe a tady takovej fiĆák, že nemít Ćepici, tak mi snad sebere Ćupďinu. Další rozhled
na iluzi i vĈĆnost, toè na zemi a nebe. K nezaplacení. Údolí Hadince a Polomský kopec, roztroušené barvy podzimních stromĐ a Polsko. Kolem kaple a dvou kďížkĐ malebnou pĈšinou
dolĐ na rozcestí Ćtyď cest. Vrhám se po široké zelené cestĈ
zdobenou podzimní travou, dolĐ kolem Hadince, a jsem ráda.
Ráda pro každý mĐj krok, ráda za ten dnešní den. Zastavuji
nad potokem, pozoruji ten žlutý javorový lístek v mechu na
kameni pod vodou. Kontrasty temnĈ zelené a Ćajové barvy
podzimu. Hlásali odpoledne když jsem si na louce nad potokem sedla do trávy na svaĆinu. Pravda byla ta, že od velikého
jídla uplynuly jenom dvĈ a pĐl hodiny, jenomže mĈ honí mlsná; takže ke svaĆinĈ byly sladkosti. Nu což? ñlovĈk si tu svobodu musí Ćas od Ćasu osladit. „A, že je tady krásnĈ?“
(Pokraþování na stranČ 9.)
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§UNDREM, ¶ÍJNOVÝM SLUNCEM…
(Pokraþování ze strany 8.)
A potom mnĈ a mĐj batoh nesly nohy dolĐ ku bartošovické
silnici, alejí javorovou a lipovou, okolo kďížkĐ a dďevĈných hrázdĈní. Do Bartošovic už jen dva kilometry.
VykraĆuji si odpoĆinkovým tempem. Pro mĈ tu bylo krásné,
pohodové, sluneĆné odpoledne, i pďesto, že vĈtšina národa
prožívala tuto chvíli ryze pracovnĈ. Já jsem si vĈdoma daru kterého se mi od Boha dostalo, a to, že se má práce snoubí
s toulkami po kopcích. Za to mu navždycky vdĈĆím. A cíl tohoto
výletu je nabrat zemskou sílu; bez ní totiž nemohu nic. A tak
jdu po silnici a kochám se pohledem vlevo, kopce nad ďekou a
luĆiny na polské stranĈ, barevné stromy pďi silnici a nebe, stďídavĈ modré a obláĆkovité, vítr Ćerstvý a slunce vzdálené. Rozhlédla jsem se po té krajinĈ a udĈlala si dobďe na duši. Za zády
v zátoĆinĈ nechávám kostelík, pďipomínající mi ten nad Otavou
- ten Svatého Moďice.
Do Bartošovic mi to trvalo snad hodinu. Ne a ne nasytit se té
rozmanitosti. Kdybych šla stále jen hďebenovkou, jistĈ bych se
nesetkala s tĈmito kouty. Orlické hory a kopce jsou krásné, získaly si moje srdce. Dá se ďíct, že i já už znám to jejich - a nehodlám v tom pďestávat. Po chvíli bloumání a ptaní se, dorazila
jsem k velmi pďíjemné chaloupce, kde dneska budu spinkat.
áuk, èuk… anó, ozvalo se rozvážnĈ. Že prej mám jít dál. Vešla
jsem dovnitď a ta paní byla ze mnĈ „mírnĈ“ v šoku a pďiznala to.
Že prý v sezonĈ mívá plno, ale mimo sezónu? A sama holka? A
s takovým špalkem na zádech? A na Ćundru? Ujistila jsem jí, že
si z toho nemusí dĈlat velkou hlavu, že kdyby byla moje pďíbuzná, byla by v permanentním šoku, bo já jsem holka, která
nezapadá do žádné škatule a moje Ćasté, originální a pďírodní
nápady Ćasto lidstvo dovádí k lehkým, ale i závažným šokĐm.
Chvilku na mĈ ještĈ koukala, ale pak se usmála a vzala mĈ
nahoru.
„Tady je koupelna a tam vé-cé, a tady do toho okna ještĈ v pĐl
šesté svítí slunce.“ „Jéé, to je prima”, volám radostnĈ, „líbí se mi
tu!“ Teplo, podkroví v chaloupce a koupelna s výhledem na zástup staletých bďíz. No, prostĈ je tu všecko nej, a za své pohodlí
si klidnĈ zaplatím. Jenom kdyby tu byl ten jediný, co má moje
srdce rád, co mi je s ním dobďe. Výlet do krámku s potravinami
mi zase ještĈ víc zvednul náladu a to nejen proto, že jsem doplnila své skromné zásoby o poďádnou hroudu sýru a sušenky,
ale také proto, že mĈ pďi zpáteĆní cestĈ hďálo veĆerní slunko a
já si to jeho teplo co nejvíc schovala pod kožíšek. To aby mĈ
hďálo v pďicházející dobĈ „ledové“.
Probudila mĈ pĐl sedmá. Po horké snídani balím a vyrážím do
pďíšerného kopce, naštĈstí nebyl tak táhlý jak se zdálo a odvedl
mĈ okolo kravincĐ až k lesu. Dál už jsem šla po pĈkné široké

záďí 2002

BARTOŠOVICE V ORLICKÝCH HORÁCH
foto: Jan KaČka

cestĈ s výhledem na orlickou hďebenovku. Ale protože bylo
deštivo a zakabonĈno, celá byla v mlze. Co naplat? Jdu dál
k Zemské bránĈ. VykraĆuji si Jiráskovou cestou Klášterskou alejí,
která je lemovaná smíšeným barevným porostem, ale i podrostem a nespoĆtem hnusných a odporných bunkrĐ. Volám, že
to jsou hnusoty hnusný a kdo se má na tu hnusotu koukat?!
Takhle jsem si pokďikovala v tom lese, když mi cestu zrovna
zkďížili dva houbaďi, že prý kvĐli houbám sem dnes ráno pďijeli
až z Prahy. Ale že asi nerostou. Že prý zatím našli jen dvĈ kanĆí
h…a. „Tak to Vás obdivuju pánové, já kanĆí h…o ještĈ nikdá
nenašla a to po lese chodím už hezkou ďádku let.“
Zataženo a fiĆák. AspoČ, že neprší, ďíkám si. Na Zemskou bránu, jsem došla kolem poledne. A teprve teĉ zaĆala krása
dnešního dne. Divoká Orlice si zde razí cestu mezi skalami a
balvany, na kterých jsou spadané oranžové listy bukĐ. ZaĆala
jsem se radovat, když mĈ zrovna pďepad takovej hlad, že jsem
málem upadla. Ale radovala jsem se z toho, že mám v kastrĐlku navaďenou rýži s cibulí. Tolik mĈ chutnala, že se mi
v puse od toho hromadily sliny, jako kdybych zrovna cucala
bonbón. A tak si pochutnávám na každém soustu (já totiž rýži
miluji) a koukám na vodu a poslouchám její píseČ, vítr ve vĈtvích mých a našich pďedkĐ. MČam, to bylo dobrý! JistĈ je to tu
za slunce krásnĈjší, jenže já to tu jinak neznám než dnes, proto se mi tu líbí moc - i v tom dnešním poĆasí. ProstĈ tak, jak to
tu je. Vybíhám po skále nahoru a pokraĆuji nad ďekou. ñasto
zastavuji a fotím a tĈším se, až na to budeme koukat všichni a
sdílet tu radost z prožitku. Další, moc pĈkné zastavení, je Pašerácká lávka co mĈ pďevedla na druhý bďeh. Seskupení bukĐ,
ďeka a balvany. Skály a smíšený les. Cesta po jehliĆí. Propašovala jsem si odtud pod kabátkem vĐni lesa, píseČ vlnek a peďejí,
slunce i chlad, zimní oblohu, osamĈní i radost. Všechno to bohatství, které jsem na téhle cestĈ posbírala. A díky za nĈj Bože.
TáĖa Mikušová

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
(Pokraþování z minulého þísla VN.)
Za okny se usmívá sluníêko a i pĆes velké mrazy je ve vzduchu
cítit zaêínající jaro. Však je již na êase. Už to táhne ven do pĆí
rody za prvními kvøty bledulí a talovínĎ, ale i za prvními taž
nými ptáky. PĆiletí nejdĆíve skĆivani a špaêci, konipasové, êer
venky, modráêci a na rybnících oživí vodní hladinu naše a se
verské kachny vracející se na svá hnízdištø. To je impuls k prv
ním výpravám za pozorováním ptaêích návratĎ. První špaêci
pĆilétli koncem února a 4. bĆezna již vesele zpívali u budek.
Špaêky vøtšina zahrádkáĆĎ moc rádi nevidí, koneênø i já je v
dobø zrání ovoce na zahradø proklínám, ale to neznamená, že
jim neumožníme vyvedení nového pokolení v budkách na za
hradách.
Ornitologická stanice vyhlásila pro kroužkovatele špaêka sle
dovaným ptákem roku a tak se jej letos budeme snažit v co
nejvøtší míĆe kroužkovat jak na hnízdech mláóata, tak i chytat
vøtšinou na spoleêných nocovištích v rákosinách rybníkĎ.
Špaêci mají tu zvláštnost, že nocují spoleênø a tak se jich do
rákosin slétne êasto i nøkolik desítek tisíc kusĎ. Obloha je pĆi
jejich pĆíletu êerná od množství pĆilétajících ptákĎ. Odchyt bý
vá dosti nároêný, neboČ se do sítí neskuteênø zamotají a na je
jich vyproštøní je zapotĆebí vøtší poêet pomocníkĎ. Nároênost
akce ztøžuje skuteênost, že nocují v rákosí, kde je êasto po pás
nebo i více vody, ale ornitologové se nezaleknou niêeho a jdou
do toho s chutí. Copak, nyní se používají vysoké „broóáky“ bo
ty, ale dĆíve jsme s bratrem chodili na chytání špaêkĎ jenom v
keckách a na ochranu nohou byly obyêejné modráky. Nejhorší
bylo, když se do kecky dostal brouk potápník, ten škaredø kou
še a než se sundala kecka, tak se êlovøk tzv. „smíchy neudr
žel“. O zdraví pak šlo v místech výskytu „koĀských pijavic“. Ty
se pĆisály na nohu a sály krev jak upír. Z nohy je nebylo možné
nijak odtrhnout a tak bylo jediné Ćešeni  brácha byl kuĆák a
tak každou pijavku cigaretou pĆipálil a ta se potom pustila. Pi
javice se pustila, ale horší bylo, že krev z nohou valila z míst
pĆisátí dál. élovøk se cítil jak v nøjakém filmovém hororu  inu,
byly to tøžké zaêátky kroužkovatele, ale jak se Ćíká, „každá
sranda nøco stojí“. Loni dostalo kroužky 106 špaêkĎ. Prezentu
je to 7 mláóat ve dvou vyvøšených budkách a 99 létajících na
moji zahradu na tĆešnø, hrušky, jablka a na podzim na víno.
Jelikož se špaêkové po odletu na jih soustĆeóují v tisícových
hejnech na vinicích a jiných jižních plodinách, tak se zde ma
sovø likvidují. Chodí odtud pomørnø dosti zpráv o jejich tazích
na jih. Vím, že se o podobné likvidaci špaêêích náletĎ uva

žuje i v naší republice. Doufejme, že naši zákonodárci budou
rozumnøjší, než naši vzdálenøjší sousedé a podobný zákon
snømovnou neprojde. VždyČ do pĆírody patĆí každý živý tvor a
„êlovøk rozumný“ se nøkdy opravdu chová nerozumnø. Špaêky
jsem více jak 40 let nekroužkoval, neboČ se Ćíkalo, že se o nich
vše podstatné ví, až teprve nyní se opøt s nimi zaêalo poêítat
pro další výzkum. Celkem jsem okroužkoval 1900 špaêkĎ, z
toho bylo více než 1300 mláóat na hnízdech. Ze zahraniêí pĆi
šlo 29 zpráv o jejich dalších osudech. Nejdále to bylo z Maroka
ve vzdálenosti 2350 km. Z Afriky ještø pĆišly dvø zprávy z Al
žíru, napĆíklad špaêek chycený na nocovišti na Krátkém rybní
ku u Lanškrouna 13. kvøtna byl nalezen mrtev za 9 møsícĎ
v BeniYeni v Grande Kabylii. Po jedné zprávø pĆišlo z Polska a
Nømecka. étyĆi zprávy pĆišly z Francie, devøt z Itálie a nejvíce
jedenáctkrát ze Španølska. Zajímavá zpráva pĆišla o špaêkovi
okroužkovaném 15. kvøtna 1965 v nocovišti rybníka Krátký.
Byl chycen do sítí v období 10. až 12. prosince 1967 v provincii
Cordoba v místø zvaném Aguilar de la Frontera ve Španølsku.
Ve vøtšinø tøchto státĎ se špaêci pĆímo hubí dokonce i za pou
žití chemických postĆikĎ. Je s podivem, že i pĆesto hodnø špaê
kĎ pĆežije a pĆiletí nám zazpívat svou jarní píseĀ.
Na rok 2006 vyhlásila
éeská spoleênost ornito
logická ptákem roku na
šeho nejvøtšího dravého
ptáka  orla moĆského. Po
jeho znovuvysazení do
naší pĆírody se stavy or
lích hnízd v éechách zvý
šily až na nynøjších více
než 20 hnízdících párĎ.
Orel moĆský je náš nej
vøtší zástupce z orlĎ. V rozpøtí má až 2,5 m. PĆi letu pĎsobí
mohutným dojmem, plachtí klidnø a tølo v letu tvoĆí kĆíž. Zi
muje na velkých vodních plochách jižních éech a Moravy. Po
travu tvoĆí hlavnø ryby a rĎzní savci, nepohrdne ani mršinou.
PatĆí mezi kriticky ohrožené druhy a proto je u nás pĆísnø
chránøn. PĆesto se i dnes vyskytnou nezodpovødní lovci, kteĆí
si na nøj vystĆelí.
Závørem bych rád popĆál êtenáĆĎm Výprachtických novin pev
ného zdraví, aby se mohli pokochat zpøvem našich milých ope
ĆencĎ a pookĆát krásou jarních kvøtĎ bledulí v Sázavském údo
lí, ale nejen tam.
František Štancl, Rohovládova BČlá

PODÏKOVÁNÍ
Manželé Anna a Josef Besperátovi již ôadu let
vedou Klub dõchodcõ v naší obci. Je to práce nároçná a zároveð nevdêçná. Vyžaduje hodnê jejich volného çasu, trpêlivosti a obêtavosti. Na našich besedách nás seznamují s nejdõležitêjšími
událostmi v politice, kultuôe, s dêním v naší obci,
ale také tôeba s tím, jak peçovat o zdraví. Bêhem
roku zajistí 2 až 3 zájezdy a další jiné akce.
Za toto všechno jim obêma dêkujeme a do dalších let pôejeme dobré zdraví a hodnê pêkné pohody jak doma, tak i v našem kolektivu!
Klub dĤchodcĤ

MILÝ FRANTIŠKU ŠTANCLE, JAK VIDÍŠ,
VE VÝPRACHTICÍCH TO JEŠTó NA BLEDULE NEVYPADÁ
únor 2006
foto: Jan KaČka
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Jak bylo?
LEDEN 2006
NEJNIŽŠÍ TEPLOTA (23.01.)
NEJVYŠŠÍ TEPLOTA (02.01.)
PRûMóRNÁ TEPLOTA MóSÍCE
prĐmĈrná minimální teplota
prĐmĈrná maximální teplota
teplotní rozdíl min. - max.

LEDEN 2006
-25,6 0C
+4,7 0C
-6,0 0C
-10,6 0C
-1,4 0C
30,3 0C

Nový rok zaĆal oteplením, obloha však
zĐstala zatažená s obĆasným slabým
snĈžením Ći mrholením. V prĐbĈhu první
dekády min. teploty postupnĈ klesaly,
max. teploty se držely po celou dekádu
nad nulou. Od 7. dne se ukázalo sluníĆko a jasná obloha vydržela až do 12.
ledna, kdy se odpoledne již poĆasí zaĆalo kazit. Následující den již bylo zataženo nízkou oblaĆností a max. teploty klesly pod bod mrazu. Do konce 2. dekády
zĐstala obloha zamraĆená se snĈhovými
pďeháČkami. V noci ze 17. ledna vydatnĈ
snĈžilo a snĈžení pokraĆovalo i pďes den
18. - za 24 hodin tak napadlo cca 30 cm
nového snĈhu. Pďevážná Ćást poslední
dekády ledna byla ve znamení sluneĆných, avšak mrazivých dnĐ. Min. teploty

C GRAF DENNÍCH TEPLOT MIN., MAX.
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teplota min.
teplota max.
teplota prĤm.

6,0
4,0
2,0
0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0
-10,0
-12,0
-14,0
-16,0
-18,0
-20,0
-22,0
-24,0
-26,0
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.23. 2425.26. 27.28. 29.30. 31. dny

spadly hodnĈ pod -10 0C, max. teploty se v nĈkterých dnech k této teplotĈ také pďibližovaly. Poslední dva dny mĈsíce byly zatažené nízkou inverzní oblaĆností s namrzajícími mlhami. MírnĈ se oteplilo. NejstudenĈjším dnem byl 23. leden, kdy min. teplota klesla na -25,6 0C a max. teplota vykázala hodnotu -10,2 0C.
Leden byl pĈkným zimním mĈsícem pro lyžaďe, byè zejména ke konci ponĈkud studeným.

VÍTE, ŽE …
… koncem dvacátých let 20. století se ve Výprachticích vyšívala
výbava pro anglickou královnu?
Na zakázce od pana Liechtblaua z Valteďic pracovalo kolem 30
dĈvĆat. VeĆer se vyšívalo ještĈ pďi petrolejových lampách, protože el. proud byl ve Výprachticích zaveden až v roce 1936.
… u CinkĐ se šila rýžová košèata, vĈtšinou na hĐl? Tato Ćinnost
zamĈstnávala jednoho až dva dĈlníky. Malý Felix sem chodil
sbírat odďezky provázkĐ.
… u KďenkĐ se vyrábĈla a šila kartáĆnická výroba? ZaĆátkem tďicátých let 20. století tu našlo práci až pĈt pracovníkĐ, pďevážnĈ
žen. Pronajaté prostory tu mĈl pan Nastoupil.
Z vyprávČní a z osobních vzpomínek
Felixe Smejkala

…TAKHLE SLAVILI JOSEFA V TÍRNó?
foto zapĐjĆil Josef Skalický
…TOLIK
SNóHU BYLO
KONCEM
30. LET
MINULÉHO
STOLETÍ
A JEZDILY
TAKOVÉ
PóKNÉ
AUTOBUSY?
…TAKHLE TO VYPADALO V TÍRNó LNU?
foto asi z pďedváleĆných let zapĐjĆil Josef Skalický

foto zapĐjĆila
Berta Bašková

Z veverÈina košíÈku

AHOJ DĈTI !
MASOPUST S TERKOU
MASOPUST
- co to je, odkdy se slaví a jak se slaví
Jakýmsi pďedĈlem mezi zimním Ćasem a Ćasem probouzející se
pďírody je masopustní období. Nebývá každý rok stejnĈ dlouhé.
Jeho délka se urĆuje podle Velikonoc. ZaĆíná vždy po 6. lednu
(Tďi králové) a konĆívá v úterý pďed PopeleĆní stďedou, po níž nastává Ćtyďicetidenní pďedvelikonoĆní pĐst.
ñeský název není tďeba vysvĈtlovat. Je to složenina dvou slov
(maso a pĐst), která vyjadďovala následující období - tj. období
stďídmosti v zábavách i stravování.
PĐvod této „nejdelší veselice v roce“ sahá až do dob pohanských
a souvisel s oslavou konĆícího zimního období - pďedjaďím a nadĈjí na pďíští úrodu, zdraví, hojnost a blahobyt. Veselí, tanec a
zpĈv, jídlo a pití se spoustou taškaďic, legrácek a pďemírou bujarosti - to vše odpradávna provází masopust. Masopustní obchĐzky se držely na vesnicích i ve mĈstech, mezi chudinou i
šlechtou a vrcholily v posledních tďech dnech, tedy v nedĈli,
pondĈlí a úterý pďed PopeleĆní stďedou - tzv. ostatcích.
Koďeny masopustu jsou nejĆastĈji ztotožČovány se staroďímskými
oslavami saturnálií a luperkálií. Masopustní zvyky se v jednotlivých oblastech lišily, vždy však byly velmi bujaré.

MASOPUSTNÍ MASKY
Maškara - dĈdek s bábou
I když jsou to dvĈ figury, je to maska
pro jednoho. DĈdek je lidská postava,
bába figurína. Hlavu má z látky a je
vycpaná hadďíky. TĈlo je ze starého
svetru - rovnĈž vycpané, a starých
vycpaných rukavic. Figurína je pďipevnĈna ke krabici, kterou má na svém
tĈle postava dĈdka, nese ji pďipevnĈnou na kšandách.
Krabice je samozďejmĈ bez dna.
DĈdek má na sobĈ obleĆenou sukni a má boty jako
bába.

Vysoká maškara
Hlavu tvoďí bambule vycpaná hadďíky, vlasy
jsou z pďíze nebo ze sisálu. Na dvou pruzích
textilu jsou pďišity vycpané rukavice - to jsou
ruce. Šaty jsou dlouhé až na zem a uprostďed
mají vystďižený otvor, který je podšitý prĐhlednou látkou. Otvor je umístĈn na obliĆeji
toho, kdo maškaru ponese. Hlava i ruce a šaty
jsou pďivázány k vysoké tyĆi.

MASOPUSTNÍ DNY
TuĆný Ćtvrtek (tuĆČák)
Je to poslední Ćtvrtek pďed masopustní nedĈlí, jehož charakteristickým znakem je hodování. PovĈra praví: Kdo v tento den hodnĈ jí a pije, tomu v pďíštím roce nebude chybĈt síla a zdraví. A
proto se konaly oblíbené zabijaĆky, pekly se husy, pďipravovala
se zvĈďina a vše se notnĈ zapíjelo hlavnĈ pivem.
TaneĆní nedĈle
Již podle názvu je zďejmé, že tento den byl zasvĈcen tanci
v podobĈ plesĐ, tancovaĆek a krajových speciálních zábav, napď.
„mužovský bál“ Ći „babský bál“, ďemeslnické plesy a masopustní
reduty (plesy pro bohatší spoleĆnost). Protože zemĈdĈlské práce
ještĈ v tuto dobu nezaĆínaly, byl na zábavu dostatek Ćasu. NĈkde tak tancovaĆky zaĆínaly už v sobotu a konĆily až v podĈlí
v noci. TaneĆníci se velmi snažili, aby se naplnila povĈra, která ďíkala: Obilí a len bude letos tak vysoké, jak vysoko budou taneĆníci vyskakovat.
Maškarní úterý
Rozpustilý prĐvod masek a maškar dominoval tomuto dni. DovádĈní masek leckde doplČovaly žákovské divadelní hry a
spousta krajových zvykĐ.

Masopust, masopust, Popeleêní stĆeda,
kdo nemá kožíšek, promrzne až bøda.
Já nemám, já nemám, já se tĆesu mrazem,
dejte mi slaninu, zahĆeju se rázem.
Kocour sedí ve spíži,
slaninu si obhlíží,
když mi chcete kousek dát,
musíte ho odehnat.
Kdybyste se ale báli,
že byste se poĆezali,
vylezu na žebĆík,
udølám šmik  šmik  šmik,
uĆíznu si kus, velký jako vĎz.
(lidová)
Markéta a Terka pĜejí dČtem hezké jarní prázdniny
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