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LIST OB¦AN¶ VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTEµIC
Jsou kuchaďi a ďeĆníci, jejichž hlavní síla je v omáĆkách.

FIŠER Oldďich, Ćeský spisovatel /1919-1974/

Zprávy z radnice
Vážení pĆátelé,
dovolte nám, abychom Vás opøt poinformovali o
døní v naší obci v møsíci bĆeznu, který byl opøt
plnø pod vládou „Paní zimy“.
V uvedeném období bylo nutné reagovat na celou
Ćadu závad, které vznikly v dĎsledku vytváĆení
ledĎ na stĆechách a následné deformaci krytiny,
okapĎ, jakož i poškozování dalšího obecního ma
jetku. Pracovníci obce se museli potýkat s další
nadílkou snøhu. Právø v dobø, kdy byl velice ztí
STÁLE JEŠTó ZIMA 2006 - TAK VYPADALA NA HALDó
žen pĆístup do lokality „Vlêí dĎl“, kde se nachází
polovina
bďezna
foto: Jan KaČka
zemní vrty, ze kterých je odebírána voda pro obec,
došlo souêasnø k poruše obou êerpadel, která zásobují vodojem. restaurace bude otevĆena od devíti hodin dopoledne do deseti
Situaci bylo nutné Ćešit urychlenø, neboČ byla ohrožena dodávka hodin veêer s tím, že jeden den v týdnu bude zavírací. Zavíracím
vody pro obyvatele obce. S nasazením techniky AGROSPOLU s. r. dnem bude zĆejmø úterý. Restaurace nabízí již v ranních hodi
o. byla vyhrnuta dostateênø široká cesta, aby mohla být na místo nách teplou polévku, v poledne restaurace zajistí vaĆená jídla.
opravy dopravena potĆebná technika. Za pomoci pracovníkĎ VAK Jídla se budou pĆipravovat mimo restauraci s tím, že v restauraci
a. s. Jablonné nad Orlicí byla obø vadná êerpadla demontována. bude proveden pouze jejich výdej. Poêítá se s pĆípravou pizzy a
Dodávka vody je v souêasné dobø zajištøna náhradním êerpad dalších specialit, a to jakmile bude vytvoĆeno potĆebné zázemí.
lem, které obec zakoupila a které bude vždy v pĆípadø poruchy V této souvislosti je tĆeba pĆipomenout pomoc pana Ing. JiĆího
zajišČovat êerpání vody do vodojemu. Náklady vynaložené na Olivy, který pro restauraci zajistil praêku vzduchu s výkonem
opravu obou êerpadel rozhodnø nebudou zanedbatelné, neboČ 3.500 m3/hod. v cenø 50.000 korun, která jistø pĆispøje k poseze
bude potĆeba provést výmønu elektromotorĎ obou êerpadel. Na ní v pĆíjemném prostĆedí. Panu Olivovi každopádnø patĆí naše
zakoupení nového êerpadla, které má nižší výkon než êerpadlo podøkování.
pĎvodní, obec vynaložila êástku cca 25.000, Kê. K tomu je nut Obec hodlá v tomto roce, a to ještø pĆed koncem volebního obdo
né pĆipoêíst cenu dalších potĆebných komponentĎ a cenu montá bí, provést odvodnøní základĎ, neboČ voda ze silnice narušuje
že. Celkové náklady, které obec bude nucena vynaložit ze svého silnø statiku objektu a bez potĆebného opatĆení, které se nesmí
odkládat, by mohlo dojít ke škodø na tomto majetku obce. Obec
na opravu a pĆipojení êerpadel mohou být nepomørnø vyšší.
V møsíci bĆeznu zastupitelstvo obce vybralo nového nájemce naší v souêasné dobø pĆipravuje investiêní zámør, kde by møla být Će
hospody. Tímto nájemcem, pĆesnøji nájemkyní, je paní Evženie šena vzduchotechnika restaurace, fasáda êásti budovy z pohledu
Uhrová, která bydlí v Dolní éermné. Výbør nového nájemce nebyl od silnice, izolace sklepĎ, nové podlahy, omítky, obklady a další
jednoduchý a víme, že jsme možná nøkteré z Vás zarmoutili. práce. Hodnota investice zĆejmø pĆekroêí êástku 5 mil. Kê. Do
Zpoêátku se zdálo, že bude potíž kvalitního hostinského vybrat. mníváme se, že si naši obêané zaslouží, aby ve stĆedu obce byl
Proto jsme kontaktovali Ćadu osob, vêetnø obyvatel naší obce. dĎstojný kulturní stánek, za který se nebude nikdo z nás muset
Jedna nájemkynø požadovala, aby obec, ještø pĆed pĆedáním bu stydøt. O postupu oprav Vás budeme informovat v dalších êíslech
dovy do nájmu, zprovoznila suterén, jako zázemí pro kuchyĀ. Výprachtických novin.
Tyto podmínky obec nemĎže okamžitø splnit, neboČ na uvedené Závørem bychom Vás chtøli informovat o tom, že ve Výprachtické
nemá okamžitø potĆebné finanêní prostĆedky. Vynasnažíme se knihovnø a v knihovnø v Koburku je možný pĆístup na internet,
však podmínky v restauraci postupnø zlepšovat s tím, že se rýsu který je po dobu 3 let bezplatný. Každý z Vás mĎže kontaktovat
jí urêité možnosti, že obec êást potĆebných prostĆedkĎ získá. Ná knihovnici paní Jitku Šopíkovou (Výprachtice) nebo knihovníka
jemkynø paní Uhrová žádné požadavky nevznesla. Naopak pĆišla pana Václava Lercha (Koburk), kteĆí Vám jistø ochotnø vyjdou
s nabídkou širokého sortimentu služeb pro Vás obêany, což bylo v rámci svých možností vstĆíc. Knihovny jsou vybaveny i moder
pro rozhodování zastupitelstva zásadní. Nikdo další, mimo dvou ními tiskárnami, kde si mĎžete za poplatek 1, Kê za stránku
uchazeêĎ, nebyl schopen formulovat nabídku služeb zpĎsobem, (plus 1 Kê za list kanceláĆského papíru formátu A 4) vytisknout
který by nás pĆesvødêil. Víme již ze zkušenosti, že pouhá snaha co budete potĆebovat. VøĆíme, že této možnosti volného pĆístupu
bez znalostí a zkušeností nestaêí. Souêasná nájemkynø paní na internet využijete.
Uhrová dokazuje, že svoji nabídku myslela vážnø a upĆímnø. PĆe Závørem nám dovolte, abychom Vám popĆáli konec vlády zimy a
jeme jí aby jí i jejímu pĆíteli panu Dostálovi elán, s jakým „rozje hodnø pøkného jarního poêasí a sluníêka.
li“ provoz naší hospĎdky, vydržel. Víme, že to nebude jednodu S pozdravem
Zastupitelstvo obce
ché. V dané souvislosti bychom Vás chtøli informovat o tom, že
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VIRUS H5N1 - PTA§Í CH¶IPKA
BezpeĆnostní rada Pardubického kraje na svém jednání dne 1.
bďezna 2006 vzala na vĈdomí zprávu Krajské veterinární správy
pro Pardubický kraj a Krajské hygienické stanice Pardubického
kraje a vzhledem k nepďíznivé nákazové situaci nákazy aviární influenza („ptaĆí chďipka“) v okolních státech uložila zajistit pracovní
porady se zástupci všech obcí Pardubického kraje. V Ústí nad Orlicí se tato porada konala 8. bďezna, za naši obec se jí zúĆastnil
pan Josef Lerch.
úešením problémĐ spojených s pďípadným výskytem ptaĆí chďipky byli povĈďeni úďední veterinární lékaďi Krajské veterinární správy Pardubického kraje a zveďejnĈna kontaktní telefonní Ćísla, na
která je možné se v pďípadĈ potďeby obrátit.
Krajská veterinární správa Pardubice
Inspektorát KVS Ústí nad Orlicí

466 263 122
469 622 607

Pďestože je pro vĈtšinu lidí riziko nákazy ptaĆí chďipkou prakticky
rovno nule, dodržování následujících preventivních opatďení mĐže pomoci minimalizovat riziko pro vás a vaši rodinu:
 když naleznete nemocného nebo mrtvého ptáka, nedotýkejte se ho a ihned informujte nejbližšího veterináďe;
 upozornĈte také dĈti, aby se nedotýkaly nemocných nebo
mrtvých ptákĐ a odrazujte je od her s nimi;
 myjte si ruce pravidelnĈ mýdlem (nĈkolikrát dennĈ), obzvláštĈ pak pďed jídlem;
 pokud chováte domácí ptáky (slepice, kachny nebo husy v
blízkosti svých obydlí), zeptejte se místního veterináďe na míru
rizika ve vaší oblasti a na vhodná opatďení k minimalizaci rizika nákazou virem H5N1 pro vaše ptáky;
 nevpouštĈjte ptáky do svého obydlí;

Služební mobilní telefony se zajištĈním nepďetržitého pďíjmu:

 jestliže naleznete ve svém chovu nemocného nebo mrtvého
ptáka, nesahejte na nĈj, ale ihned informujte veterináďe;

MVDr. Josef BoháĆ
MVDr. Jiďí Chmela
MVDr. Miroslav Stoklasa
MVDr. Radka Kabrhelová

 jestliže není technicky možné, aby veterináďi hned pďijeli a vy
se musíte o nemocného ptáka postarat sami, použijte ochranné pomĐcky: plášè nebo velkou zástĈru zakrývající vaše
tĈlo, Ćepici zakrývající vlasy, masku nebo vlhký hadďík pďes ústa a nos, ochranné brýle, rukavice, pevné boty;

ďeditel
inspektor - UO + SY
inspektor - UO
inspektor - UO + SY

777 303 020
777 171 313
777 783 307
777 783 304

Ministerstvo zdravotnictví ñR se k dané problematice vyjádďilo v
médiích prostďednictvím své tiskové mluvĆí. Pro informaci obĆanĐ
zveďejČujeme podstatný výČatek tohoto vyjádďení zveďejnĈný v
Ćasopise VĆelaďství 4/2006.

 poté, co ukonĆíte svĐj kontakt s nemocnými Ći mrtvými ptáky,
svléknĈte své obleĆení, ochranné brýle a masku a vyĆistĈte je
dezinfekĆním prostďedkem. Ruce dĐkladnĈ umyjte mýdlem
dďíve, než sáhnete na cokoli jiného;

PtaĆí chďipka je chďipkový virus napadající predilekĆnĈ ptáky. Jenom lidé, kteďí mají velice tĈsný kontakt s nemocnými ptáky nebo s jejich výkaly a dalšími tĈlními tekutinami z nemocných ptákĐ, jsou v riziku nákazy. Zatím nemáme žádný dĐkaz mezilidského pďenosu.

 jestliže byli nemocní ptáci ve vašem blízkém okolí Ći u sousedĐ a nĈkdo z vaši rodiny onemocnĈl horeĆkou, kašlem
nebo dýchacími obtížemi, kontaktujte neprodlenĈ lékaďe a informujte ho o tom, co se stalo

T¶ÍDÍTE ODPAD?

tén, smrštitelné fólie
C ostatní smĈsný plastový odpad - barevné fólie a obaly, fólie a
obaly s potiskem, potravinové plastové kelímky, igelitové tašky, plastové kanystry aj. plastový odpad nezatďídĈný do 2.
skupiny
C hladká a vlnitá lepenka, kartony
C noviny, Ćasopisy letáky.
Veškeré odpady bude tďeba odevzdávat Ćisté, vymyté beze zbytkĐ potravin.

Firma KOS s. r. o. Jablonné nad Orlicí pďipravuje nový zpĐsob svozu vybraných druhĐ tďídĈných odpadĐ. ZkušebnĈ je tento zpĐsob
zavádĈn od zaĆátku letošního roku v LetohradĈ a v Jablonném
nad Orlicí. Firma KOS s. r. o. uvažuje o jeho postupném zavádĈní
i v ostatních obcích.
Jedná se o svoz zpĐsobem „dĐm od domu“, který není pro obĆany povinný. Zájemci o tento zpĐsob obdrží identifikaĆní štítky,
kterými budou oznaĆovat pytle s vytďídĈným odpadem a které
den pďed termínem svozu pďipraví na stanovištĈ, kam umisèuje
popelnici pďi svozu komunálního odpadu. VytďídĈný odpad bude
odvážen v pďedem stanovených termínech.
Odpad se bude tďídit do pĈti skupin:
C PET láhve všech barev, Ćisté, zmaĆkané
C Ćiré plastové fólie a Ćiré obaly bez potisku - polyetylén, mikro-

BúEZNOVÁ ZIMA
SE I NA HALDó TVÁúILA
JAKOBY TU MóLA ZûSTAT
PO CELÝ ROK
polovina bďezna 2006
foto: Jan KaČka

Obecní úĜad

Pďi zapojení do tohoto systému svozu tďídĈného odpadu mĐže
obĆan pďi dodržení podmínek balení, znaĆení, Ćistoty a tďídĈní
odpadu získat bonus, který mĐže znamenat napď. snížení poplatku za svoz v následujícím roce.
Pokud bude systém svozu „dĐm od domu“ zaveden v naší obci,
budou obĆané vĆas a podrobnĈji informováni.
Obecní úĜad
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Kosmetika a masáže

3

10. dubna
konÿíme!

Jitka MatÉjková
Výprachtice 175
605 765 016

Provádíme:
1. Kosmetické ošetďení

 celkové ošetďení a omlazení pleti francouzskou
pďírodní kosmetikou

 kosmetické ĆištĈní pleti s dlouhodobým úĆinkem
 regeneraĆní a omlazující masáže pokožky obliĆeje a





dekoltu
mikromasáž oĆního okolí
trvalá na ďasy
barvení ďas a oboĆí
slavnostní líĆení a poradenství v oblasti líĆení

Firma

2. RelaxaĆní a léĆebné masáže s použitím
aromaterapie a léĆivého tepla
Využijte naší nabídky!
Od 1. 4. do 31. 4. - k masáži zad masáž šíje zdarma.
Od 1. 5. do 30. 5. - k celkovému ošetďení pleti
mikromasáž oĆního okolí zdarma.
TĈšíme se na Vaši návštĈvu!
Najdete nás ve Výprachticích na staré poštĈ
za kadeďnickým salonem.
Objednávky na tel. Ćísle: 605 765 016

Kulturní akce
v jablonném nad orlicí

 kino

KUKASPOL

oznamuje obĆanĐm ukonĆení zimního svozu
komunálního odpadu

10. dubna 2006.
Další svoz bude v pondĈlí 24. dubna a dále
každé pondĈlí v lichém týdnu.

 kultura
VÝSTAVA
Andrea Bitnerová
ruĆní výroba svíĆek
Kulturní a informaĆní centrum

6. dubna - Ćtvrtek v 1800 hod.
ZATHURA: VESMÍRNÉ DOBRODRUŽSTVÍ
film USA - mládeži pďístupný

31. 3. - 1. 4. - pátek - sobota
NOC S ANDERSENEM
Hry, soutĈže v knihovnĈ

10. dubna - pondĈlí v 1930 hod.
OBCHODNÍK SE SMRTÍ
film USA - pďístupný od 12 let

14. dubna - pátek v 1900 hod.
Miroslav Donutil
CESTOU, NECESTOU
sál kina, pďedprodej vstupenek v KIC

13. dubna - Ćtvrtek v 1930 hod.
EXPERTI
film ñR - mládeži pďístupný

26. dubna - stďeda v 1800 hod.
KONCERT ŽÁKû ZUŠ
sál kina

20. dubna - Ćtvrtek v 1930 hod.
MARI÷ÁK
film USA - pďístupný od 15 let

30. dubna - nedĈle ve 2000 hod.
PÁLENÍ ñARODóJNIC
taneĆní zábava na stadionu

27. dubna - Ćtvrtek v 1800 hod.
BAMBI II
film USA - mládeži pďístupný
27. dubna - Ćtvrtek v 1930 hod.
PÝCHA A PúEDSUDEK
film VB - mládeži pďístupný

4 sport
23. dubna - nedĈle, start v 1000 hod.
59. roĆník
MEMORIÁL Q. ŠTóPÁNKA
pďespolní bĈh v areálu Malák

BÝVALÁ HÁJOVNA NA HALDó
polovina bďezna 2006
foto: Jan KaČka
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SVOZ OBJEMOVÉHO A NEBEZPE§NÉHO ODPADU
Vážení obĆané!
V sobotu 13. kvĈtna 2006 provede v naší obci fa KOS s. r. o. Jablonné nad Orlicí svoz velkoobjemového a nebezpeĆného odpadu. Tím Vám vzniká možnost zajistit správným zpĐsobem likvidaci
nebezpeĆných odpadĐ, které se mohou vyskytovat v domácnosti. Dále mĐžete zlikvidovat odpad objemový, to je takový, který se bĈžnĈ do popelnice nevejde. Svážet se bude odpad vzniklý
pouze provozem domácností. To znamená, že napď. odpad
z opravy domu nebo drobné zemĈdĈlské Ćinnosti zde likvidovat
není možné. Likvidaci tohoto odpadu si lze smluvnĈ zajistit.
Sbírány budou tyto nebezpeĆné odpady:
S oleje, tuky, filtry, zneĆistĈné hadry
S barvy, lepidla, pryskyďice
S léky
S galvanické Ćlánky (suché i mokré), akumulátory
S záďivky, výbojky
S ledniĆky, televize, rádia.
Sbírány budou tyto objemové odpady:
S díly nábytku, matrace, kotle, pneumatiky,
boilery apod.
Odpad v žádném pďípadĈ nemíchejte!.

V patďiĆných obalech od vás odpad osobnĈ pďevezmou pracovníci firmy KOS s. r. o. Jablonné nad Orlicí. Na OÚ je možné si vyzvednout plastový pytel, do kterého mĐžete nĈkteré druhy nebezpeĆného odpadu nashromáždit.
SVOZOVÁ TECHNIKA BUDE STÁT VE VÝŠE UVEDENÝ DEN
NA TóCHTO MÍSTECH:
sídlištĈ Mertov
07.00 hod.
vedle ďad. garáží za OÚ
07.30 hod.
Valteďice - zastávka
08.00 hod.
na Malé stranĈ u Skalických
08.30 hod.
toĆna „U Kovárny“
09.15 hod.
na HaldĈ u kravína
10.00 hod.
sídlištĈ Koburk
10.30 hod.
hasiĆská zbrojnice v Koburku
11.00 hod.
Chudoba u kravína
13.00 hod.
Pokud budete mít k likvidaci odpad, který nelze rukama zvládnout, provádĈcí firma bude mít k dispozici drobnou techniku, která mĐže na vaše požádání odpad naložit. Veškeré práce jsou
však limitovány Ćasem, který je pro každé stanovištĈ urĆen, proto
se mĐže stát, že se všem obĆanĐm nevyhoví.
Odpad pďedávejte pouze osobnĈ!
Obecní úĜad

CHALUPY
NA HALDó
polovina
bďezna 2006
foto: Jan KaČka

ulturní

entrum

LANŠKROUN
30

4. dubna v 19 hodin
lanškrounský zámek
182. koncert Kruhu pĆátel hudby
ÚT

ŠANSONY S LENKOU
úêinkují: Lenka Filipová  Kudelová
Max Wittmann  piano
Milan Kašuba  kytara
22. dubna v 1800 hodin
Spoleêenský dĎm

SO
7. roêník festivalu

LAURA A JEJÍ TYGąI  Praha
LA CEDILLE  Francie
ONE BRAIN  Lanškroun
DUENDE  Praha
ST

Nám. J. M. MarkĐ 12
tel/fax: 465 320 007
iclanskroun@sendme.cz
nabízí v pďedprodeji
vstupenky na

48. roĆník
Mezinárodního operního
festivalu

SMETANOVA LITOMYŠL

JAZZ a LITTLE OTHERWISE

15

INFOCENTRUM
LANŠKROUN

00

26. dubna v 08 a 10 hodin
lanškrounský zámek

JAK SE ZACHRAÿUJE ZEM÷
ekologicky zamøĆené pĆedstavení
pro MŠ a ZŠ

PROGRAM
16. Ćervna 4 20.00 hodin
Litomyšl, II. zámecké nádvoďí
VIVAT MOZART!
17. Ćervna 414.00 hodin
Litomyšl, Kapitulní chrám Povýšení sv. Kďíže
CHRÁMOVÝ KONCERT
17. Ćervna 4 21.00 hodin
Litomyšl, II. zámecké nádvoďí
DIALOGY KARMELITEK
18. Ćervna 4 18.00 hodin
ñeská Tďebová, farní kostel
EXTERNÍ KONCERT
19. Ćervna 4 20.00 hodin
Litomyšl, Muzeum antického sochaďství
BLÍZKÁ SETKÁNÍ

ve dnech
16. Ćervna - 4. Ćervence 2006

21. Ćervna 4 19.00 hodin
Litomyšl, Kapitulní chrám Povýšení sv. Kďíže
DIALOG LIDSKÉHO HLASU A STRUN

Bližší informace na výše uvedené
adrese a telefonním Ćísle.

22. Ćervna 4 20.00 hodin
Litomyšl, SmetanĐv dĐm
TóŠÍNSKÉ NEBE / CIESZYöSKIE NIEBO
23. Ćervna 4 21.00 hodin
Litomyšl, II. zámecké nádvoďí
TAJEMSTVÍ
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V dubnu budou oslavovat

)

Marie Kobzová
Ludmila Chládková

e

Výprachtice 106 90 let
Výprachtice 52 96 let

ye

P¶IVÍTALI JSME
První únorovou sobotu jsme v zasedací síni obecního úĆadu ve Vý
prachticích pĆivítali nové malé obêánky  Michala Lercha, Elišku
Kuttichovou, Nikol Krejêovou a Sašu Fišera.
Na malé odpolední slavnosti pĆednesla døvêátka z mateĆské školky
Kristýna Stejskalová, Romana Orságová, Kristýna Langrová a Ale
xandra Tosto pod vedením paní uêitelky Marie Hejlové básniêky na
uvítanou novým obêánkĎm. PĆednes básnø a zpøv pĆipravila s døv
êaty ze základní školy Petrou Duškovou, Sárou Šedivou, Michaelou
HolubáĆovou a Janou Koubkovou paní uêitelka Hana Katzerová.
Novým obêánkĎm a jejich rodiêĎm zazpívala Irena Hejlová a hu
dební doprovod byl parketou paní Jany Štefanové. Úêinkujícím za
pøkné vystoupení døkujeme, stejnø tak panu Václavu Hejnákovi za
fotografování.
Novým malým obêánkĎm pĆejeme, aby vyrĎstali ve zdraví, klidu a
spokojenosti pro radost a potøšení rodiny a celého okolí.
Za SPOZ Marie Hanyšová

SOBOTA 4. ÚNORA 2006
Zleva: Fišerovi, Lerchovi, Kuttichovi, KrejĆovi
foto: Václav Hejnák

BÁSNIñKA A PÍSNIñKA - DÁREK NOVÝM OBñÁNKûM
únor 2006
foto: Václav Hejnák

HasiÈská hlídka
HASI§I Z VÝPRACHTIC D«KUJÍ
Využívám této pďíležitosti, abych co nejsrdeĆnĈji podĈkoval níže
jmenovaným, ale i nejmenovaným, za velice kladný pďístup k hasiĆské problematice, zvláštĈ když si uvĈdomíme, jak tĈžko se peníze v dnešní dobĈ shánĈjí a zajišèují.
Bez pomoci našich vĈrných bychom tĈžko mohli kvalitnĈ zabezpeĆovat požární ochranu v naší obci, ale i v širokém okolí. Jak jistĈ již všichni víte, naše jednotka Sboru dobrovolných hasiĆĐ obce
Výprachtice je v kategorii JPO III - což znamená, že vyjíždíme
kdykoli a k Ćemukoli (požáry, povodnĈ, kalamity, nehody atd.).
FinanĆní nároĆnost ve všech oblastech stále stoupá, ale to jistĈ
neďíkám nic nového, proto právĈ je tďeba tĈmto našim pďíznivcĐm, fandĐm, kamarádĐm moc a moc podĈkovat. Myslím si, že
jim mohu podĈkovat i za jiné složky v naší obci a okolí, jako je
Obecní úďad ve Výprachticích, za TJ Sokol ve Výprachticích, za velice Ćinný Klub dĐchodcĐ ve Výprachticích a v neposlední míďe i
za DĈtský domov v Horní ñermné.
Je velice tĈžké jmenovat všechny naše sponzory (abych na nĈ-

koho nezapomnĈl), je velice tĈžké jmenovat naše pďátele, kamarády, pďíznivce a fandy. Ale pďesto pďese všechno bych chtĈl nĈkteré obzvlášè jmenovat. V první ďadĈ je to Obecní úďad v Ćele se
starostou obce JUDr. Stejskalem a místostarostkou Janou Skalickou, dále bych chtĈl jmenovat firmu ELIS Praha pana Ing. Jirky
Olivy, firmu TG TISK a Jirku Kulhánka, OEZ Výprachtice paní Marcelu Pfitznerovou, AGROSPOL Výprachtice, firmu OVAZ Luboše Merty, firmu CARGET Milana Merty, pana Ing. Petra Šilara, radního
Pardubického kraje, pana plk. Ing. Jana Kroulíka HZS Ústí nad Orlicí, mjr. Jardu Kašpara HZS Ústí nad Orlicí, pana Emila Duška, starostu OSH ñMS Ústí nad Orlicí a ještĈ mnoho dalších, které
nejmenuji, ale vĈďte, že by to byl dlouhý seznam.
PevnĈ vĈďím, že všichni naši vĈrní nám zĐstanou naklonĈni i
v pďíštích letech, kdy se peníze na naši Ćinnost budou shánĈt stále obtížnĈji. Za sebe a za naši zásahovou jednotku Vám mohu
slíbit, že se budeme snažit svoji dobrovolnou práci stále zkvalitČovat ke spokojenosti nás všech.
S pozdravem HASIñûM ZDAR - OHNI ZMAR!
Petr Pfeifer st., starosta ZO SDH Výprachtice

PODóKOVÁNÍ
Starosta obce vyslovuje touto cestou podĈkování Ćlenu obecního zastupitelstva panu Liboru Chaloupkovi.
Pan Chaloupek ve svém volném Ćase v sobotu a v nedĈli pracoval na opravĈ obecního traktoru, který bylo
zapotďebí urychlenĈ zprovoznit, aby mohl být znovu nasazen pďi úklidu snĈhu a dalších pracích nezbytných
pro chod obce.
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Zprávy ze sportu
VALNÁ HROMADA TJ SOKOL VÝPRACHTICE
Starosta TJ Sokol Jiďí Kulhánek svolal na sobotu 11. bďezna 2006
Valnou hromadu tĈlovýchovné jednoty. SchĐze byla zahájena o
šesté hodinĈ odpolední v hostinci U Jana. ÚĆast byla ĆásteĆnĈ
poznamenána cestopisnou besedou s diapozitivy, která ve stejném Ćase probíhala v hasiĆské zbrojnici v Koburku. Pďesto mohl
starosta TJ v úvodu pďivítat 25 ĆlenĐ a 4 pozvané hosty. Svou
úĆast omluvil pan Knapp, zástupce ñSTV - Orlické sportovní sdružení.
Hosty byli pan JUDr. Miroslav Stejskal, starosta Obce Výprachtice,
pan Ing. Jiďí Oliva, majitel firmy ELIS Praha, pan Luboš Merta, majitel firmy OVAZ zámeĆnictví Merta a pan Ing. Josef Fajt, který zastupoval AGROSPOL Výprachtice s. r. o.
Po úvodních formalitách a schválení programu Valné hromady
pďednesli své pďíspĈvky o Ćinnosti v roce 2005 zúĆastnĈní zástupci jednotlivých oddílĐ.
Zprávu o Ćinnosti oddílu volejbalu pďednesl Jindďich Beran ml.
Družstvo A i nadále zĐstává v krajském pďeboru I. tďídy a v souĆasné dobĈ je na 7. místĈ tabulky, kterou naplČuje deset družstev. V okresním pďeboru se družstvo B drží na stejném poďadí v
tabulce, tedy 7. místĈ, mezi devíti úĆastníky. Již tradiĆnĈ byl uspoďádán letní volejbalový turnaj za úĆasti 11 družstev. Mládeži se
vĈnuje Stanislava VaníĆková, která jedenkrát týdnĈ trénuje
s mladými volejbalisty. Také v roce 2005 se volejbalisté vydali na
kolech po silnicích republiky. Tentokrát zamíďili do severních ñech
„Našlapali“ pďibližnĈ 600 km, pro nepďízeČ poĆasí však nĈkteré
úseky trasy absolvovali v doprovodném vozidle. Zimní tréninky
byly obohaceny o florbal a objevila se i myšlenka zúĆastnit se
v tomto sportu nĈkteré soutĈže.
Ondďej Tomiška zastupoval oddíl malé kopané. Družstvo se zúĆastČuje turnajĐ poďádaných obdobnými oddíly z okolních obcí.
V Ćervenci uspoďádali na místním hďišti 4. roĆník Memoriálu
ZdeČka Fajta v malé kopané. Za úĆasti 5 družstev si vítĈzství odnesli domácí. Další tradiĆní akcí oddílu je ŠtĈpánský fotbálek, který se již potďetí konal na svátek sv. ŠtĈpána v tĈlocviĆnĈ ZŠ. Tento
otevďený turnaj je navštĈvován mládeží a je jen škoda, že v obci
nejsou pro takovéto aktivity vhodné prostory, protože tĈlocviĆna
ZŠ nedisponuje prostorem pro diváky. ñlenové oddílu se starají o
údržbu a úpravy školního hďištĈ, na kterém trénují a poďádají turnaje. Oddíl spolupracuje pďi spoleĆných akcích TJ.
Aktivní v Ćinnosti jsou i oddíly lyžování a ASPV. Škoda jen, že se
Valné hromady jejich zástupci nezúĆastnili a zprávu o své Ćinnosti nepďedali. Oddíl lyžování uspoďádal v záďí již 18. roĆník BĈhu do
vrchu Buková hora - Výprachtice, kterého se zúĆastČují závodníci
z celé republiky. Miroslav Kďenek startuje v zimním období na závodech v bĈhu na lyžích, v letním období pak v bĈzích do vrchu.
TradiĆní akcí oddílu ASPV byl v polovinĈ záďí 10. roĆník Výprachtického pĈtiboje, závodu žactva školního i pďedškolního vĈku. Svou
fyzickou pďipravenost si odzkoušelo 48 dĈtí nejen z Výprachtic,
ale i z Horních Heďmanic, Jamného nad Orlicí a Letohradu.
Zpráva pokladníka o hospodaďení za rok 2005 obsahovala výĆet

pďíjmĐ a výdajĐ, výši jednotlivých dotací, grantĐ a sponzorských
darĐ, ale i pďíjmĐ z vlastní Ćinnosti. NejvĈtší zátĈží pro rozpoĆet
jednoty byla v roce 2004 zahájená pďestavba objektu ve sportovním areálu. Stavební práce pokraĆovaly i v roce 2005 a zajišèovala je stavební firma pana Radka Hajzlera, která uspĈla ve výbĈrovém ďízení. Pro brzký pďíchod zimy však musely být práce pďedĆasnĈ ukonĆeny a tak hrubá stavba nebyla zcela dokonĆena.
Zprávu o Ćinnosti výboru TJ Sokol pďednesl pďítomným starosta TJ
Jiďí Kulhánek. StĈžejním bodem zprávy byla pďestavba budovy
v areálu TJ a její finanĆní zajištĈní nejen v roce 2005, ale i výhled
pro letošní rok. Díky pďedpokládaným dotacím z ministerstev,
grantĐm z kraje, podpoďe Obce Výprachtice a tradiĆních sponzorĐ je nadĈje, že v roce 2006 bude zajištĈna nejen Ćinnost a veškeré hlavní akce TJ, ale i stavební práce se posunou výraznĈ
kupďedu. Nemalou roli tady hrají i vlastní pďíjmy jednoty, kde mezi
hlavní patďí zisk z tradiĆního Letního karnevalu. NĈkteré práce na
stavbĈ byly a také do budoucna budou provedeny svépomocí,
což znamená úsporu ve finanĆních nákladech.
Zástupce TJ se zúĆastnil v únoru 2005 vyhlášení sportovce okresu
Ústí nad Orlicí za rok 2004. Zastoupení mĈla jednota také na Valné hromadĈ ñSTV - Orlické sportovní sdružení, která se konala
v kvĈtnu 2005.
Bylo vysloveno podĈkování starostovi obce JUDr. Miroslavu Stejskalovi, který významnĈ pomohl pďi získávání tolik potďebných
penĈz. Jiďí Kulhánek podĈkoval všem sponzorĐm TJ Sokol, kteďí
doposud pomáhali jak finanĆními dary, tak dary vĈcnými, potďebnými pro zajištĈní jednotlivých akcí.
Obec pďipravuje pro rok 2006 stavební úpravy tĈlocviĆny v budovĈ ZŠ. Tato akce se dotýká i Ćinnosti TJ. Starosta obce JUDr.
Stejskal pďedložil k nahlédnutí projektovou dokumentaci.
Díky iniciativĈ pana Jindďicha Berana st. byla i v letošní zimĈ upravena rolbou bĈžecká stopa z lokality Na Dole až k bĈžeckým tratím v oblasti Bukové hory.
V diskuzi vystoupil starosta obce, který podĈkoval pďítomným
sponzorĐm za podporu Ćinnosti TJ, všem ĆlenĐm za spolupráci a
reprezentaci obce. Ing. Jiďí Oliva upozornil na další vývoj v tĈlovýchovné jednotĈ, zejména v souvislosti s chybĈjícím dorostem
ve volejbalovém oddílu. Na jeho pďipomínku navázal Jindďich Beran ml. s tím, že zájem mládeže o sport by mĈla podchytit škola.
ñlenové TJ, kteďí by mohli Ći chtĈli pracovat s mládeží, dojíždĈjí za
zamĈstnáním mimo obec, mnohdy i na celý pracovní týden. Luboš Merta podĈkoval za pozvání a pďislíbil pomoc podle možností firmy i v nastávajícím období.
Jiďí Kulhánek v závĈru pďipomnĈl významná životní jubilea ĆlenĐ
TJ - Jany Jandejskové, Jiďího Kristka, Vladislava VaníĆka a Františka
Hejkrlíka. Pro nepďítomnost jmenovaných jim kvĈtiny a blahopďání budou pďedána osobnĈ.
Pďáním pevného zdraví, sportovních i osobních úspĈchĐ starosta
Jiďí Kulhánek Valnou hromadu TJ Sokol Výprachtice ukonĆil.
I po skonĆení schĐze pokraĆovala živá diskuze zejména nad
plány pďestavby objektu v areálu TJ, ale i nad plány stavebních
úprav v tĈlocviĆnĈ ZŠ.
Zapsala Marie Fajtová

HALDA
POD SNóHEM
polovina
bďezna 2006
foto: Jan KaČka
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ÚDOLÍM DIVOKÉ ORLICE
Všichni už spí, ale já pĐjdu pozdĈji. Je tu klid, v kamnech už dohoďívá poslední polínko. I kamna se chystají na noĆní spánek. Na
ještĈ rozžhavené plotnĈ si peĆu sušenky z ĆerstvĈ umleté pšenice. TĈším se, až je zítra budu chroupat ale tĈším se i z právĈ prožívaného okamžiku. Mám ráda veĆery u nás doma. V teple naší
chaloupky, ve vĐni toho, co bylo zrovna k veĆeďi.
Dneska jsem mĈla krásný výlet. Jak jsem si slíbila, vstala jsem o
šesté, rychle sbalila malý vak a sebe, nalila do sebe krajáĆ Ćaje a
vyrazila z naší heďmanské chaloupky do Výprachtic na autobus.
ñasu celkem dost, jenomže snĈhová vrstva na silnici mi znemožČuje rychlou chĐzi. Není to tedy rázný krok, ale cupitání.
Noc pozvolna odchází a den odhaluje svou svĈtlou tváď. Za tďetí
zátoĆinou, kousek pod koburskou zbrojnicí, mi zastavilo hned
první auto toho rána co tudy jelo po mém smĈru. Byl to nĈjaký
pán s dodávkou, Ćímž mi zpĐsobil velikou radost. Kam prý to
uháním tak ĆasnĈ? „Na autobus ke kovárnĈ a pak Nepomuky, Letohrad a Potštejn. Ale jestli mĈ vezmete, nemusím se už honit.“
„To ne. Jestli chcete, hodím vás do Jablonného.“ „Tak jo.“ A tak se
stalo. Díky tomu pánovi jsem nemusela absolvovat místní pďekotnou dopravu, pďi snĈhové kalamitĈ ne pďíliš spolehlivou. Ale
chápu to. U nás do vsi, kde jsem vyrĐstala, na kopec autobusy
nejezdily ani když napadlo jen trochu snĈhu.
Ráda jsem pozdravila cestu a bílou pláČ od Výprachtic do Bystďece. A znovu podĈkovala za to, že nás ty kopce mezi sebe pďijali.
Jedeme nakonec až do Žamberka. ObĆas prohodíme slovo, ale
vĈtšinou se dívám ven, oĆi pďilepené na skle. Dodávka uhání a já
si ďíkám, jaká pohádková krajina tu je. Silnice z Jablonného byla
už sjízdnĈjší. Od Šedivce byla jen mokrá. „Hezky“ posolená jako
Ćerstvá topinka.
Ranní Žamberk mĈ pďivítal svou liduprázdností. VĈtšina lidí v tomhle mĈstĈ byla ještĈ v posteli a ten klid mĈ Ćinil šèastnou. Jeden
kluk s tmavĈ hnĈdými kukadly mi ukázal cestu k nádraží. A tak
jsem se z námĈstí vypravila procházkovým krokem k železnici.
Jsou to dobré tďi kilometry, ale já mám Ćasu dost. Na nádraží se
tĈším, vlaky mám ráda. Škoda, že do Heďmanic nevedou koleje.
Chodila bych na nádraží ob den na výlet, tam a zpĈt, i když bych
nikam nejela. Chvíli bych tam posedĈla, promluvila ke dvĈma párĐm rezavých kolejnic, pozdravila dálky a pak ďekla Ćau a loudala
bych se zpátky domĐ
Cesty byly témĈď od narození mým vĈrným druhem a ani dnes je
nedovedu setďást. Nedovedu od nich utéct. NĈkdy chci a jindy
ne. To když se narodíš toulavým rodiĆĐm, tak už se svého údĈlu
jen tak nezbavíš. NĈkdy si pďipadáš jak kus roztrhaného hadru.
Nevíš kam vlastnĈ patďíš, kde je tvĐj domov. Jestli je to tam kde
ses narodil, nebo tam kde žijí rodiĆe, tĈch nĈkolik tisícovek kilometrĐ daleko nebo tam, kde jsi vyrĐstal, a nebo tam, kde žiješ
dnes… a nebo jestli je to na cestách… a nebo… a nebo… A tak
se touláš sám a hledáš sebe sama. Až zjistíš, že domov je tam,
kde srdce spoĆívá v klidu.
V ĆekárnĈ bylo teplo. Dal se tam se mnou do ďeĆi jeden pán co
Ćistí koleje a pďipojuje vlaky. Je prý rodákem z Horní ñermné. VláĆek od Letohradu pďijel s mírným zpoždĈním. I hodinové zpoždĈní by mohla vykompenzovat ta, svojí prostotou krásná krajina
pod tratí. Potštejn byla k mému údivu až stanice Ćtvrtá, a tak bylo
dost Ćasu zadívat se do ledovĈ bílé tváďe ďeky Orlice. Do jejích zatáĆek a kďivĈ rostlých dďevin na jejích bďezích. Ach, ta nádhera, lahodila jsem si srdcem a už už se tĈšila, až si to s ní venku rozdám.
Už jsme tu. Potštejn. Stejnojmenná zastávka, víska i hrad, na který
si dĈlám zálusk už ďadu let. Ale ze všeho nejvíc se mi líbí odtud,
z dálky. Nemám dnes náladu škrábat se do vrchu tou hluboĆi-

BÍLÍ JELENI V ZÁMECKÉ OBOúE V ñASTOLOVICÍCH
únor 2006
foto: TáČa Mikušová
nou. A tak vyrážím do vsi, kolem kostela, jehož jméno je mi dosud neznámé. Nemusím znát všechno, staĆí rozvíjet to, na co
mám. DolĐ k mostku a pďes nĈj, až jsem se octla u ďeky té - Divoké Orlice. Alej vzrostlých lip po pravém bďehu proti proudu je
z Ćásti prohrnutá. Vydávám se po ní, tím lipovým tunelem po bílé
široké cestĈ. Po chvíli zastavuji abych se nadechla té Ćistoty. Po
dlouhé dobĈ zase prožívám to splynutí s pďírodou. V tichosti slyším šlépĈje Boha. Nasávám klid a podstatu bytí. Jsem šèastná,
právĈ teĉ a právĈ tady. Jsem zaposlouchaná, splynutá s pďítomností, s niĆím nepodmínĈnou Láskou. Žádné zítra ani vĆera, ale
teĉ! Slyšíš? To posvátné ticho? Jakou jednoduchou ďeĆí k nám pďíroda promlouvá? Avšak kolik z nás ji slyší? Kolik porozumí? Aè je to
jakkoliv, dovedeš-li to, dostáváš Boží milost. Tu dostáváš s každou pďíležitostí nĈkomu pomoci. A nĈkdy musíš pomoci i sám
sobĈ, to abys mohl jít dál. Proto se teĉ zastav a poslouchej.
Dívám se do nebe a pak sklouznu oĆima do protĈjší zalesnĈné
stránĈ. Po delším duševním obĆerstvení pokraĆuji dál, až tam,
kde širokou cestu zužují skály nad ďekou. Ten prĐhled po pĈšinĈ
mĈ zcela uchvátil. Musila jsem se znovu zastavit, aby mi neunikl
ani okamžik tohoto „pďírodovĈdeckého filmu“, který se pďede
mnou odvíjel. úeka zurĆela pod snĈhem, tu a tam zahlédla jsem
její proud, uslyšela její píseČ a aby mi neutekla, natahovala jsem
uši jako pes.
Když jsem došla do Anenského údolí k táboďišti, posadila jsem se
na laviĆku a rukou šátralkou zalovila v baèohu. Za chvíli se
z pohárku linula bájeĆná vĐnĈ horkého Ćaje, jak jsem si pochutnávala na posoleném chlebu s máslem. Musím se posilnit. AĆ
cesta nad ďekou do Litic není tak dlouhá, vede snĈhem.
A tak se stalo. Po svaĆinĈ jsem to sbalila, zvedla své pozadí a vykroĆila kupďedu. Nyní už ráznĈji. Když jsem opustila Anenské
údolí a octla se u mostku pďes ďeku, podivila jsem se tuze a jala
se prozkoumat mapu. „Aha. Tahle cesta vede jinam.“ Musím vybĈhnout tady lesem do vrchu, pak sebĈhnu na silnici, pďebĈhnu
traè a už jsem v Brné, v té vsi odkud vede cesta do Litic.
(Pokraþování na stranČ 8.)
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Zpráva z cest
ÚDOLÍM DIVOKÉ ORLICE
(Pokraþování ze strany 7.)

KOSTELEC NAD ORLICÍ - STROMY V ZÁMECKÉM PARKU
únor 2006
foto: TáČa Mikušová
Zkratku jsem absolvovala témĈď bez úhony. Za Brnou v lese jsem
ke svému údivu zjistila, že toho snĈhu tu zas až tolik není, takže
se mi šlapalo po vrstevnici nad ďekou celkem dobďe. Byla to pĈšinka po které tu pďede mnou chodily jen divoĆáci a srny. A co
jich tu bylo! NĈkolik srnek mi Ćastokrát zkďížilo cestu. To ĆlovĈk
onĈmí úžasem, dostane-li tu pďíležitost prohlédnout si jejich
ušlechtilá tĈla z takové blízkosti. Napadá ho, o Ćem ta zvíďata asi
pďemýšlí, když se na tebe dívají. Máš pocit, jako že jsou to sochy
když se na tebe dívají bez hnutí tím sklenĈným pohledem. Pďesto
potlaĆuješ dech, ani nemrkáš, to abys je nevyrušil. Co když jsou
opravdový?, tážeš se, a pďesto víš, že to tak není. VĈdí o tobĈ, ale
jakoby se nebály. Však najednou vytáhnou kopýtko z hlubokého
snĈhu a udĈlají krok dopďedu. Hlavu pootoĆí, jakoby zaslechly
nĈco co stojí za poslouchání - a šup, hop, hop, skok - mizí mezi
stromy. Díváš se za nimi doposud bez hlesu. Po té se osmĈlíš,
aby ses rozhlédnul kolem a zjistil, co je tak asi mohlo vylekat. Nic
tĈ ale nenapadá a pďesto nĈkde uvnitď cítíš, že jsi to právĈ ty, ĆlovĈk, komu nedĐvĈďují. Jen ti to nechtĈjí dát tak lacino vĈdĈt. Je
náramnĈ tĈžké uvĈďit ĆlovĈku i když smýšlí dobďe. Pomalu procitáš z toho krásného okamžiku. Hlásí se nohy, které zebou v mokrých botách. Ale co? Ty to víš, jaká jsi. Na svĈtĈ je pďece krásnĈ.
Do Litic jsem došla, to ano. Ale hrad jsem si nechala na pďíštĈ.
Míďila jsem vsí pďímo k vlaku a když jsem tam došla, byla jsem
v sedmém nebi. Zastávka mĈ uctila svou lesní samotou a pďipomnĈla mi hned nĈkolik lesních samot tam dole na ŠumavĈ.
Vlak už houká do lesního ticha a já se tĈším až nastoupím do jeho tepla.

Zastavení další je Kostelec nad Orlicí. Cestou z kosteleckého nádraží jsem objevila úžasnou pekárnu a uctila jí nákupem již od
pohledu moc dobrého tvarohového štrĐdlu s rozinkami. Bude se
hodit.
Zámecká zahrada byla již nedaleko. Otevďenou bránou vplouvám
dovnitď, kde na chvíli spoĆinu abych oĆima osahala cesty. Netrvalo dlouho, když jsem se vypravila po jedné z nich, a to vpravo
smĈrem k zámku. Svojí jednoduchostí vypadá spíš jako tvrz.
Je tu Ćisto. Horní park je udržovaný. Ale ten spodní? Vede tam pĈšina, za chvilku se po ní vydám, tak ti to pak povím. Ale teĉ jsem
ještĈ tady nahoďe, pod rozsochatým platanem vedle cesty. Moc
se mi líbí. Nemohu se vynadívat na jeho rozpďažené vĈtve. Jako
kdyby tu Ćekal zrovna na mĈ a až k nĈmu pďijdu, aby mĈ objal.
úíkal: „Pojĉ blíž, chci ti nĈco ďíct.“ A já šla. Jakoby pďitahována nĈjakým neviditelným magnetem. Hlavu jsem položila na jeho stďíbrný kmen a on vdechl mi do vlasĐ Ćerstvý vítr. V ten okamžik
jsem ucítila velikou Lásku ke všem lidem dobré vĐle a ušlechtilých skutkĐ, ke všem, kteďí pďispívají k návratu k lidství. „To jsem ti
chtĈl. Ale teĉ už jdi, aè mĐžeš povĈdĈt jak to vypadá v dolní zahradĈ.“
Scházím po svahu vyšlapanou cestiĆkou. Moje povaha je smĈsí
klidu a volnosti. PďesnĈ tu popisují stromy v dolní zahradĈ. Moje
duševní vnitďní smysly ožily v okamžení. Líbila se mi skladba dďevin - lípy, habry, duby, vše roste jak je napadne, svým vlastním
tvarem, vypovídajícím o jejich svobodomyslnosti. V tomhle jsem
s nimi za jedno. Totiž, ani já nesnesu tíseČ a omezení.
Líbí se mi holé stromy bez listí. Takový strom mi pďipomíná ĆlovĈka, který kromĈ svého jediného šatu nemá nic a pďesto, a právĈ
proto je ve své podstatĈ bohatý. Má všechno, protože nemá nic
z toho, na Ćem v životĈ vĐbec nezáleží. To všechno co má, je mír
mysli. Hned bĈžím sem a zase tam. V pravdĈ nevím, kam dďív
skoĆit, který strom dďív obdivovat a tak skláním poklonu celému
tomu dďevĈnému spoleĆenství a dĈkuji za duševní potravu, kterou mnĈ poskytlo. Další kroky mé tĈlo odnesly stromovou bránou dolĐ ke trati. „Jé! Tady jezdí vlak!?“ Listnatým lesem, toho Ćasu bez listí, zrovna frĆí motorák. Pďipadám si jako v pohádce a do
toho padá sníh. A tak pokraĆuji dál a každý krok mĈ víc a víc naplČuje blažeností. Cítím se vyslyšená. Znovu a znovu jsem toužila
pozdravit všechny své pďátele, poslat jim všem ten srdcem procítĈný pozdrav. Pomalu jsem za sebou nechávala tu blaženĈ divokou zahradu. Pďešla jsem traè a dostala se na zelenĈ znaĆenou
cestiĆku, právĈ tu, která mĈ dovede do ñastolovic. Byla to vyšlapaná pĈšina pod tratí. Ta vedla zprava na nevysokém náspu. Stojím a mlĆky se rozhlížím kolem sebe. Do takového ticha se nadá
promluvit. Znovu po nĈm natahuji uši. Tu a tam zaslechnu ptaĆí
písniĆku.
Sundavám baèoh a sedám si na bobek. KruĆí mnĈ v bďíšku. TĈším
se na ten štrĐdl. Nalejvám si Ćaj a cítím jeho vĐni. Je to opravdový
poklad, který právĈ teĉ tďímám ve svých dlaních. Jsem štastná,
znovu a stále! Usmívám se. Mám mír mysli, po kterém jsem toužila už nĈkolik dní. Zatímco horkost Ćaje se mi rozlévala po tĈle,
z mého srdce vyvĈrala veliká radost. Její proud se rozléval do celé mojí duše. AĆ bych ráda, nemohu doslovnĈ popsat mé prožitky. Neboè vše co teĉ prožívám se vymyká jakémukoliv slovnímu
popisu. A ta sladkost toho závinu s rozinkou - mČam - opírám se
do ní. Sousto po soustu, témĈď nevím kdy pďestat. Dobrota chuèová rozplývá se mi na jazyku a Ćaj hďeje mĈ v hrdle. „A dost! Tohle si nechám na pak!“
JeštĈ chvíli se dívám oĆima po cestĈ, odkud asi vede a kudy pĐjdu já. Není to krása, ten kďivolaký strom bez listí tady kousek
vedle mne? A pak už balím baèoh a sebe a ďíkám tomu místu
„ahoj“. Jsem naplnĈná touhou jít dál…
TáĖa Mikušová
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Jak bylo?
ÚNOR 2006
NEJNIŽŠÍ TEPLOTA (05.02.)
NEJVYŠŠÍ TEPLOTA (19.02.)
PRûMóRNÁ TEPLOTA MóSÍCE
prĐmĈrná minimální teplota
prĐmĈrná maximální teplota
teplotní rozdíl min. - max.

-21,2 0C
+11,1 0C
-2,7 0C
-7,7 0C
+2,2 0C
32,3 0C

Prvního února se zdálo, že teploty budou
pokraĆovat v trendu závĈreĆných dnĐ ledna a bude se oteplovat. Již následující den
však min. teploty prudce klesly a sestup
zaznamenaly i max. teploty. V závĈru první
dekády opĈt došlo k prudkému zlomu teplot, tentokrát opaĆným smĈrem. StďídavĈ
zataženo s mlhami až polojasno, 6. den
byl témĈď jasný. Následující den však napadlo 20 - 25 cm snĈhu a teplota bĈhem
dne stoupala až k max. ve 22.45 hod. Druhá dekáda byla ve znamení min. teplot
slabĈ pod nulou a s max. teplotami nad
nulou. PoĆasí opĈt promĈnlivé, pďevážnĈ
však zataženo až oblaĆno s každodenním
pďídĈlem rĐzného množství nového snĈhu
- 16.02. až 15 cm. Poslední 2 dny dekády
byly sluneĆné a teplé. Tďetí dekáda zaĆala v
noci na 21.02. deštĈm, dopoledne však již
snĈžilo. Min. teploty zaĆaly opĈt klesat do
záporných hodnot, max. teploty se udržely
nad bodem mrazu. 22. den mĈsíce byl
sychravý a vĈtrný se zataženou oblohou.
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teplota min.
teplota max.
teplota prĤm.

ÚNOR 2006
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Zbývající dny do konce mĈsíce byly ve znamení promĈnlivé oblaĆnosti v rozmezí oblaĆno až jasno. Výška snĈhové pokrývky na konci mĈsíce 1,0 - 1,2 m.
Pďestože byl únor z pohledu prĐmĈrné teploty zimním mĈsícem, bylo poĆasí znaĆnĈ
promĈnlivé. Dďíve byl únor považován za ideální mĈsíc pro dovolenou na lyžích zejména pro stálost poĆasí se sluneĆnými dny a již stabilizovanou snĈhovou pokrývkou.
Letošní únor byl ideální pro práci s lopatou jak na zemi tak na stďechách. Pďes veškerou
péĆi byla ďada stďech ĆásteĆnĈ, v nĈkterých pďípadech totálnĈ, poškozena.

Došlo po uzávÌrce

VM Pneu & Auto servis

Vítêzslav Matêj, Výprachtice 400
Od 1. dubna 2006 nabízíme služby:

 pneuservis osobních a lehkých
užitkových automobilØ (AVIA),
motocyklØ
 prodej pneu, opravy pneu
 veškeré opravy osobních automobilØ (všech znaÈek)
Volejte:

ª 608 162 845
 465 391 493

Å

1. dubna 2006
foto: Jan KaČka
1. dubna 2006
foto: Markéta KaČková

ZAVÁD®CÍ NÍZKÉ CENY! 

Nám
chlupatejm
pejskŢm se
ale zima líbila,
haf, haf!

Å

ZPRÁVA PRO OBñANY
- NA DOLNÍM KONCI UŽ KLEPE
NA DVEúE JARO,
ZIMA SE VŠAK BRÁNÍ
I VELKÉ JARNÍ VODó
A HAFANI Z HORNÍHO KONCE
BY CHTóLI ZIMU PO CELÝ ROK

Z veverÈina košíÈku

AHOJ DĈTI !
VELIKONOCE S TERKOU
Které roĆní období je obdobím pďílivu Ćerstvých sil, poĆátku nového života a dobou nadĈje na novou úrodu, plodnost, nové vztahy?
Je to samozďejmĈ jaro. S jarem pďichází všechno to pĈkné, milé a
pďíjemné, na co v mrazivých dnech všichni Ćekáme - hďejivé sluneĆní paprsky, probouzející se pďíroda, barevný svĈt kolem nás a
s tím pďíjemnĈjší nálada a radost ze života. První tráva, první kvĈty,
procházky v pďírodĈ vonící svĈžím vzduchem…
PĐvab roĆního období okolo jarní rovnodennosti vytváďí pďíroda
každý rok stejnĈ. Ale pďesto vždy neopakovatelnĈ krásnĈ. Tato krása zaĆíná v pďedjaďí zpĈvem skďivánka v ještĈ zasnĈžené krajinĈ,
hvízdáním kosĐ, pďíletem špaĆkĐ, kvĈty snĈženek, bledulí. Východy
slunce jsou plné nové síly, která probouzí mízu ve vrbových prutech. Slunce kďísí teplem pďírodu a život v ní vítĈzí nad spánkem a
smrtí.
Pďíchod jara od nepamĈti doprovází Velikonoce, nejvýznamnĈjší
svátky kďesèanské církve. Jsou spojené s památkou umuĆení a vzkďíšení Krista, je to vzpomínka na jeho zmrtvýchvstání.
Silnou tradici mĈly Velikonoce již v dobĈ pďedkďesèanské. PrapĐvodnĈ tento svátek souvisel se svátkem nomádských pastýďĐ a byl
spojen s obĈtováním mladých zvíďat, pďedevším beránka. MĈl pravdĈpodobnĈ návaznost na židovský sedmidenní svátek Pesach, kterým si Židé pďipomínali vysvobození z egyptského zajetí.

Velikonoce se slaví vždy po jarní rovnodennosti, první nedĈli po jarním
úplČku. Tímto zpĐsobem stanovená
nedĈle mĐže být mezi 22. bďeznem a
25. dubnem.
Na jaďe, v dobĈ, kdy se probouzí nový život, se symbolem života staly nĈkteré stromy, u nichž se nejdďíve probouzí míza. Jsou to bďíza a všechny
druhy jívy vĆetnĈ vrby. Kult vrbového
splétání proutkĐ v pomlázky se dochoval do dnešní doby. Znásobením spletených proutkĐ má vrba pďedat životadárnou sílu tomu,
kdo je jí šlehnut. A jak se tento zvyk praktikoval?
Chlapci, muži šlehali dĈvĆata a ženy svazkem živých, nĈkdy narašených prutĐ anebo svazkem speciálnĈ spletených prutĐ - pomlázkou. Tyto pruty mĈly životadárnou, omlazující a uzdravující sílu, která pďecházela šleháním na ĆlovĈka nebo i dobytek. Proto si možnosti být vyšlehána každá dívka považovala a za „omlazení, svĈžest,
zdraví a krásu“ platila malovaným vajíĆkem a nĈkde barevnou stuhou, kterou uvázala na pomlázku. ZvláštĈ odmĈnĈn byl první koledník, který pďinášel do domu štĈstí. Jeho pomlázkou hospodynĈ
šlehaly ve chlévĈ dobytek, aby se omladil.
Zimo už bĈž pryĆ, jaro pďijĉ k nám blíž!

TECHNIKY ZDOBENÍ VAJÍñEK

VELIKONOñNÍ VóNEC

Vosková batika
Patďí mezi nejstarší a nejrozšíďenĈjší techniky. Vosk nanášený zabodnutým špendlíkem ve dďívku vytváďí na skoďápce slzu. VĆelí
vosk nebo parafín ze svíĆky se rozpustí na lžiĆce a na umytém a
osušeném vajíĆku se vytváďí vzor. Pak se vajíĆko ponoďí asi na 15
minut do pďipravené barvy (nesmí být teplá, jen vlažná, vosk by se
rozpustil). Potom se dá na chvíli do vlažné trouby, vosk se rozehďeje a setďe hadďíkem z vajíĆka.
Pokud má být kraslice vícebarevná, nanáší se dále další vzor
z vosku a poustupuje se stejným zpĐsobem. Musíme však zaĆít
s namáĆením v nejsvĈtlejší barvĈ (žlutá, pak napď. zelenkavá, Ći
modrá atd.)
Voskový reliéf
Je to podobný postup jako u voskové batiky. Maluje se však obarveným voskem na barevné vajíĆko a vosk se z nĈho nestírá. Vytváďí
se tak plastický voskový ornament, který je krásný, ale kďehký olupuje se.
Zdobení ovazováním rostlinnými Ćástmi
Bílá vajíĆka se ovážou listy ze stromĐ, trávou, kvĈtinami, jetelem,
ďebďíĆkem apod. VýbĈr závisí na zajímavosti tvaru. Pomocí nitĈ se
upevní jednotlivé rostliny, celé vajíĆko se pak zabalí napď. do fáĆoviny, nebo také do ĆtvereĆkĐ ze starých punĆocháĆĐ a vaďí se
v cibulových slupkách nebo v mladém obilí. Krásný pďírodní vzor
má podobu otiskĐ použitých rostlin.

VĈnec upeĆeme z kynutého tĈsta
(není urĆeno k jídlu). Na obarvené
špejle nebo vrbové proutky navleĆeme vyfouknutá vajíĆka, ozdobíme mašlemi. Jedním koncem zapíchneme do vĈnce, druhým koncem svážeme k sobĈ, pďizdobíme
mašlí a vĈtviĆkou. Je to velmi pĈkná ozdoba na velikonoĆním stole.

JARO PúIŠLO DO VSI

KOLEDA
Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný,
nedáte-li malovaný,
dejte aspoČ bílý,
slepiĆka vám snese jiný!
Za kamny v koutku na vrbovým proutku,
proutek se ohýbá, vajíĆko se kolíbá,
proutek se zláme, slepiĆka z nĈj spadne.
VajíĆko se odkulí do strejĆkovy stodoly,
vajíĆko kďáp, slepiĆka kdák,

panímámo, máte mi ho dát!
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Krásné
jarní dny,
plné teplého
sluníþka
a veselé
velikonoþní
svátky
pĜeje Markéta
a kamarádka Terka.
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