ZPRAVODAJSKÝ MĚSÍČNÍK
MĚSTEČKA
DOUBRAVICE NAD SVITAVOU
Číslo 7 /červenec 2011
Číslo 8/ srpen 2011
********************************************************
Milé děti, vážení spoluobčané,

přeji vám všem v nadcházejících prázdninových měsících pěkné počasí,
pohodu a klid. Ať si všichni odpočinete a načerpáte nové síly do druhé
poloviny letošního roku a v září ať se všichni ve zdraví opět setkáme.
V letním období bude v našem městysi probíhat několik tradičních akcí,
na které vás srdečně zveme:
9. července - 6. ročník turnaje v malé kopané o putovní pohár DSO Svitava
16. července - 7. ročník soutěže o nejlepší guláš
Podrobné informace o těchto akcích najdete uvnitř zpravodaje.
Zpráva o činnosti rady
8.6.2011
- lesní hospodář Vít Koudelka informoval radu o výsledcích hospodaření
v obecních lesích za měsíc květen 2011
- rada projednala a neodsouhlasila návrh žádosti o odkup pozemku p.č.379
v k.ú. Klemov, který je ve vlastnictví Městyse Doubravice nad Svitavou.
Písemnou žádost podal dne 24.5.2011 pan Jiří Zemánek, majitel sousední
parcely č.p. 378/1 v k.ú. Klemov (usnesení č. 28/2011)
- rada projednala žádost pana Jaroslava Hrušky o kácení 4 ks smrků na
parcele p.č. 120/10 v majetku žadatele. Žádost byla podána dne 7.6.2011.
Rada kácení povoluje v době vegetačního klidu (usnesení č. 29/2011)
- rada projednala program jednání veřejného zastupitelstva
Informace předané radě:
- o konání vstupního jednání o ČOV a kanalizaci
- o vývoji rozpočtu městyse, predikce vývoje předpokládaná státem
- o postupu jednání s Mendelovou univerzitou o zpracování studie
rekonstrukce náměstí Svobody
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Zveme Vás na

6. ročník TURNAJE V MALÉ KOPANÉ
„O PUTOVNÍ POHÁR DSO SVITAVA“

který se koná v sobotu 9. července 2011 od 8.30 v
Doubravici nad Svitavou
TURNAJ PROBĚHNE ZA ÚČASTI TĚCHTO MUŽSTEV :
Skupina „A“
Skalice
Lhota Rapotina
Doubravice nad Svitavou „A“
Chrudichromy
Obora

Skupina „B“
Svitávka
Kuničky
Újezd u Boskovic
Jabloňany
Doubravice nad Svitavou „B“

Obecní knihovna
Oznamuje všem návštěvníkům knihovny, že v měsíci srpnu bude knihovna
městyse z důvodu čerpání dovolené uzavřena.
Jana Vomelová – knihovnice
*****************************************************************
MUDr. Kalová oznamuje, že 4.7. a 25.7-5.8.2011 nebude
z důvodu čerpání dovolené ordinovat. Po tuto dobu ji bude
zastupovat MUDr. Stejskalová v Blansku.
************************************************

MUDr. Hájková oznamuje, že z důvodu čerpání
dovolené nebude dne 4.7.2011 ordinovat. Zastupovat ji
bude MUDr. Pořízková ve Sloupu.

**************************************************************

Změna termínu slavnostní hasičské mše.
Sbor dobrovolných hasičů v Doubravici nad Svitavou oznamuje, že
slavnostní hasičská mše se uskuteční 11. září 2011 v 9,45 hod.

*****************************************************
UPOZORNĚNÍ !!!
V pondělí 4.7.2011 bude Úřad městyse z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.
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Přijaté usnesení Zastupitelstva městyse Doubravice nad Svitavou
konaného dne 22. června 2011 v obřadní síni
25/2011 – zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu o činnosti rady za
uplynulé období
26/2011 - zastupitelstvo městyse bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
Zastupitelstvo ukládá kontrolnímu výboru předložit stanovisko obce
k využívání pozemků v majetku obce firmou Kovostav.
27/2011 – zastupitelstvo městyse schvaluje rozpočtové opatření č. 2
28/2011 – zastupitelstvo městyse schvaluje prodej pozemku p.č. 92/5 o výměře
42 m2 v k.ú. Doubravice nad Svitavou za smluvní cenu 9.520,-Kč
paní Kláře Hajungové Horka č.p. 149 Doubravice nad Svitavou
29/2011- zastupitelstvo městyse schvaluje směnu pozemků městyse a rodiny
Vladíkových Horka č. 383 Doubravice nad Svitavou, včetně
finančního dorovnání, a to pozemků městyse p.č. 2268 o výměře
8 679m2 a 2269 o výměře 3 000m2 v k.ú. Doubravice nad Svitavou za
pozemky p.č. 389/2 o výměře 332m2, p.č. 390 o výměře 396m2 a PK
389 o výměře 1959m2 v k.ú. Klemov a dále pozemky p.č. 1055 o
výměře 345m2 a p.č. 1039 o výměře 324m2 v k.ú. Doubravice nad
Svitavou za podmínky znaleckého posudku s dorovnáním ceny
44.294,-Kč ve prospěch Městyse Doubravice nad Svitavou
30/2011 - zastupitelstvo městyse schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.
2017/124 o výměře 87m2 v k.ú. Doubravice nad Svitavou
31/2011 - zastupitelstvo městyse schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č.
2017/115 o výměře cca 100m2 v k.ú. Doubravice nad Svitavou
32/2011 - zastupitelstvo městyse schvaluje záměr výkupu části pozemku
p.č. 2015/1 o výměře cca 660m2 v k.ú. Doubravice nad Svitavou
33/2011 - zastupitelstvo městyse schvaluje smlouvu o právu přístupu k pozemku
mezi městysem a panem Stanislavem Kovářem Klemov 424
v navrženém znění
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Dne 18. 6. 2011 se konala veřejná sbírka na opravu varhan
v našem kostele
Doubravice

23 221. - Kč

Klemov

10 515. -Kč

Obora

10 432. - Kč

Jabloňany

8 615. - Kč

CELKEM

52 783. - Kč

Při veřejné sbírce na opravu varhan se vybralo celkem 52 783. - Kč

Dne 25. 6. 2011 proběhla veřejná sbírka na naše varhany v Rájci – Jestřebí

Při této sbírce bylo do pokladniček vybráno 41 240. -Kč + 10 euro
Otevření a počítání finančních příspěvků bylo provedeno za účasti
zástupců městyse, města a zástupců farnosti. Ke každému
rozpečetění a sečtení pokladničky byl vyhotoven protokol. Celkové
částky byly odeslány na transparentní účet zřízený k účelu opravy
varhan. Příspěvky poskytnuté na transparentní účet jsou dostupné
na internetu. Přikládám internetový odkaz:
www.rb.cz/firemni-finance/transparentni-ucty/?tr_acc=vypis&account_number=572693009

Další podrobné informace budou postupně zveřejňovány ve zpravodaji .
Přijměte, prosím, upřímné poděkování za vaši štědrost a podporu při
realizaci tohoto projektu. Varhany, které společnými silami budujeme,
budou sloužit nám všem.
P. Pavel Klouček - farář
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Výlet ZŠ Doubravice nad Svitavou
Ráno začalo jako každé jiné. Probudil jsem se brzy, posnídal jsem, oblékl jsem
se a zamířil do školy. V ten den mě však nečekalo vyučování, se třídou jsme měli jet
na výlet.
Jeli jsme do Zoo Lešná. Naše návštěva začala v dlouhé frontě na lístky. První
kroky směřovaly k zámku. Zámek se mi moc líbil. Viděli jsme spoustu exponátů
z různých koutů světa. Jeden z nejstarších exponátu byl kulečník. Jeho stáří je více než
400 let.
Prohlídka zámku byla vyčerpávající a proto nám desetiminutová přestávka přišla
vhod.
Po malém občerstvení jsme se vydali poznávat zvířata. Byli jsme zvědaví, jaká
zvířátka asi uvidíme. Nebyli jsme však jediní, kdo byli zvědavi. Při příchodu do
jednoho z pavilonů si nás přišel prohlédnout malý, zvědavý tamarín. Viděli jsme tam
také krokodýly, ryby a různé druhy ptáků. Svým vystoupením nás velice pobavili
lachtani. Lachtani nás svými kousky nadchli natolik, že jsme navštívili dětské hřiště.
Po dovádění na hřišti jsme možná byli stejně unaveni jako lachtani.
A naše prohlídka se pomalu blížila ke konci.
Jako v každé zoo i zde jsme mohli vidět slona, tygra, žirafu a jiná zvířata.
Cesta domů uběhla rychle. Měli jsme spoustu nových zážitků a dojmů.
Michal Alexa – žák 5. ročníku
Zdenka Raušová - foto
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Den dětí v ŠD

Den dětí jsme ve školní družině oslavili s dětmi odpoledne v pátek 3.
června. Po obědě jsme se s dětmi obou oddělení ŠD vydali před školu, kde
si děti zahrály na malíře. Pomocí barevných kříd vyzdobily chodník i asfalt
před školní budovou. Díky jejich uměleckému úsilí se plocha brzy zaplnila
zvířátky, květinami, autíčky a dalšími krásnými obrázky. Proto všichni
autoři těchto uměleckých výtvorů dostali po zásluze sladkou odměnu. Pak
jsme se přesunuli na školní zahradu, kde děti čekaly rozmanité soutěže a
celé odpoledne jsme zakončili balónkovým tancem……
Jak se dětem odpoledne vydařilo, můžete sami posoudit na
fotografiích, které jsou umístěné
na našich internetových stránkách …….
Marcela Procházková, vychovatelka ŠD
Zdenka Raušová - foto
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Atletika v Rájci-Jestřebí

16. června 2011 se žáci naší školy zúčastnili lehkoatletických závodů
v Rájci-Jestřebí. Soutěžilo se v běhu na 50m, ve vytrvalostním běhu, ve
skoku do dálky, v přeskocích přes švihadlo, ve šplhu, závodilo se na
překážkové dráze. Naše děti srdnatě bojovaly s žáky ze ZŠ Rájec-Jestřebí a
ZŠ Ráječko. Získali jsme 21 umístění a nejlepšími byli Adam Hrubý a
Pavla Štoudková.
Mgr. František Opatřil – ředitel školy, foto – Zdenka Roušová
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Dopoledne s hasiči

V pátek 17. června byli žáci základní školy pozváni na setkání s místními
hasiči. Ti pro žáky připravili opravdu velmi pestré sportovně naučné dopoledne.
- Vzkaz pro žáky – sportovní oblečení, dobrou náladu, bez aktovky i bez
svačiny.
Zástupci místních hasičů představili ve škole dětem svou náročnou práci a jejich
slova potvrdil krátký film. Pak už žáci měli možnost vidět všechno zblízka.
Čekala je prohlídka hasičské zbrojnice – vše po ruce a na svém místě pro
případný rychlý zásah (to v šatnách školy by se našly jisté nedostatky), exkurze
a zkoumání požárních aut s odborným vysvětlením a předvedením. Na hřišti
byla připravena stanoviště střelby a hašení ruční stříkačkou – tedy pumpovat, ale
i mířit na kuželku proudem vody – to nebylo nic jednoduchého.
- Kolem udírny voní svačina a je čas odpočinku.
Největším zážitkem bylo předvedení uhašení automobilu vodou a pěnou,
děti sledovaly souhru zasahujících hasičů, jejich přesné plnění úkolů. V závěru
se předvedli mladí doubravští hasiči (žáci školy) ve štafetě. Tedy to byla
disciplína! Výzva pro ostatní znamenala soutěž jednotlivých tříd v požárnické
štafetě, je třeba zmínit i rychle utvořené učitelské družstvo t.č. mimo trénink ale
s dobrým výsledkem.
Bylo to příjemné mimoškolní dopoledne s místními hasiči, kteří si pro
žáky připravili dobrou zábavu i poučení, dobrou svačinu i malé odměny.
Děkujeme a těšíme se zase příště.
Mgr. Milada Juračková – učitelka
Zdenka Raušová - foto
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V Doubravici nad Svitavou cyklisté šlapali do vrchu.
Mnozí profesionální cyklisté by byli nadšeni, kdyby jim při závodech přálo
počasí tak, jak tomu bylo v sobotu 18. června 2011 v Doubravici nad
Svitavou, kde se konal již 4.ročník Memoriálu Oldřicha Hájka v cyklistickém
sprintu do vrchu. Polojasno, bezvětří, bez deště – co víc si mohli pořadatelé
i závodníci přát. Závod byl
rozdělen do čtyř kategorií
=
muži, ženy, děti do 12 let a
senioři.
Délka trati pro muže byla 200
metrů s převýšením 22 metrů,
pro ostatní kategorie pak 120
metrů s převýšením 12 metrů.
V letošním ročníku byl přihlášen
dosud největší počet závodníků
v kategorii „muži“ – v prezenční
listině bylo zapsáno a také
startovalo devatenáct odvážných amatérských cyklistů. Na start se
následně postavily tři ženy, čtyři senioři a jedenáct dětí. Za velkého
povzbuzování diváků, kteří v ulici 28. října fandili bez rozdílu všem
závodníkům stejně, si pro vítězství v kategorii „junior“ dojel Jan Štoudek
časem 18,6 sekundy, na druhém místě s časem 19,8 sekundy se umístil Jiří
Menšík a třetí byl jeho bratr Daniel s časem 20 sekund. V kategorii „ženy“
bylo pořadí následující: 1. místo Monika
Kubová čas 18,3 sekundy 2. místo Martina
Hájková čas 18,39 sekundy 3. místo Kateřina
Štoudková čas 21,9 sekundy. K menšímu
překvapení došlo v kategorii „muži“, kde
loňský vítěz David Sáňka neobhájil a zůstal
s časem 26,4 sekundy na místě třetím, druhý
dojel Ondřej Schuch časem 24,8 sekundy.
Pohár pro vítěze si z Doubravice nad Svitavou
odvezl David Martínek z Bořitova, který zvítězil
časem 22,5 sekundy. A pokud si myslíte, že
senioři se nechali v závodě zahanbit, opak je
pravdou. V této kategorii suverénně zvítězil
Antonín Řezníček-Podloučka (ročník 1937)
časem 21,1 sekundy. Na druhém stupínku
pomyslných stupňů vítězů skončil Pavel
Štoudek (1948) s časem 23 sekund a třetí byl
Petr Štoudek (1943) s časem 26,4 sekundy.
V závěru mohli pořadatelé Jaroslav Veselý a
Petr Štoudek společně se starostou městyse Pavlem Králem pouze
konstatovat, že to byl závod velmi úspěšný a už nyní se všichni těší na jeho
další ročník v roce 2012. Velké poděkování patří paní Milušce Hájkové, která
všem přítomným, závodníků i divákům, upekla vynikající „svatební“
koláčky.
Eva Sáňková kronikářka Doubravice nad Svitavou
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VÝSLEDKY KATEGORIÍ MLÍČŇÁCI,
PŘÍPRAVKA, MLADŠÍ A STARŠÍ
ŽÁCI/ŽÁKYNĚ SVITAVA KROS 4.6.2011
MLÍČŇÁCI chlapci a děvčata do 6 let 100m
POŘADÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

PŘÍJMENÍ
JMÉNO
ROK NAROZENÍ BYDLIŠTĚ/KLUB
Fojtů
Tomáš
2005
Doubravice
Kučerová
Saša
2005
Blansko
Malachová
Barča
2004
Lhota Rapotina
Ostrýžová
Nikola
2005
Rapid Wien
Fojtů
Klára
2005
Doubravice
Konrádová
Natálka
2006
Doubravice
Tomášková
Adélka
2006
Jabloňany
Matušková
Anežka
2006
Svitávka
Vachová
Markétka
2007
Doubravice
Suchá
Jana
2007
Letovice
Malach
Vítek
2006
Svitávka
Ostrýž
Filip
2007
Rapid Wien
Petečelová Valentýnka
2008
Doubravice
Řezníček
Erik
2008
Doubravice

Cena pro nejmladšího účastníka závodu:
Erik ŘEZNÍČEK

PŘÍPRAVKA chlapci a děvčata 7- 8 let 200m
POŘADÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Děvčata
PŘÍJMENÍ JMÉNO ROK NAROZENÍ
Štoudková
Pavla
2003
Vachová
Lucie
2004
Nečasová
Nikol
2004
Vyroubalová Kateřina
2004
Borkovcová
Adéla
2004
Vyskočilová
Karla
2004

BYDLIŠTĚ
Doubravice
Doubravice
Doubravice
Holešín
Brno
Kuničky

Chlapci
POŘADÍ PŘÍJMENÍ JMÉNO ROK NAROZENÍ BYDLIŠTĚ
1.
Suchý
Libor
2003
Letovice
2.
Tomášek
Jan
2003
Doubravice
3.
Petečel
Alex
2004
Doubravice
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MLADŠÍ žáci a žákyně 9-11 let 400m
Chlapci
POŘADÍ PŘÍJMENÍ JMÉNO ROK NAROZENÍ BYDLIŠTĚ
1.
Fojtů
Marek
2001
Doubravice
2.
Vyskočil
Pavel
2002
Kuničky
3.
Pokorný
Matyáš
2001
Doubravice
4.
Tomášek
Radek
2002
Jabloňany

Děvčata
PŘÍJMENÍ JMÉNO ROK NAROZENÍ
BYDLIŠTĚ
Suchá
Lenka
2000
Letovice
Štoudková
Pavla
2003
Doubravice
Horňová
Adriana
2000
Lhota Rapotina

POŘADÍ
1.
2.
3.

STARŠÍ žáci a žákyně 12-14 let 1000m
Chlapci
POŘADÍ PŘÍJMENÍ JMÉNO ROK NAROZENÍ
1.
Faltinek
Tomáš
1998
2.
Schuch
Adam
1998
3.
Štoudek
Jan
1998

POŘADÍ
1.
2.

BYDLIŠTĚ
Doubravice
Doubravice
Doubravice

Děvčata
PŘÍJMENÍ JMÉNO ROK NAROZENÍ BYDLIŠTĚ
Suchá
Lenka
2000
Letovice
Kejíková Romana
1995
Mladkov

Všem zúčastněným děkujeme a těšíme se
na dalším ročníku !!!!
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MS ODS
Doubravice nad
Svitavou
zve srdečně všechny
spoluobčany a přátele
dobré pohody na

VII. ročník soutěže
Doubravický guláš,
který se uskuteční dne
16.7.2011 se začátkem
vaření ve 13.00 hod.
na sokolském hřišti.
****************************************************

TJ SOKOL Doubravice nad Svitavou odd.
kopané bude pořádat přes prázdniny
taneční zábavy na sokolském hřišti a to:
v pátek 8.7. - hraje Medium
v sobotu 30.7. - hraje Medium
v pátek 26.8. – hraje Akcent
***************************************************************************

POZOR !

POZOR !

POZOR !

I v letošním roce pořádá místní klub důchodců pro svoje členy zájezd za
poznáním.
Kterým směrem, kdy pojedeme a co nás čeká ?
6. září 2011 se vydáme na západ od Brna
do Jaroměřické kotliny, kde navštívíme
krásný barokní zámek v Jaroměřicích
nad Rokytnou
Následně navštívíme pivovar filmových
Postřižin v Dalešicích
Při zpáteční cestě – pokud bude chuť a
nálada, uděláme zastávku v Ivančicích u Brna a prohlédneme si
Expozici Vladimíra Menšíka a Památník Alfonse Muchy.
Podrobnosti se dozvíte ve Zpravodaji městečka č.9/2011 a v průběhu
měsíce srpna od svých úsekových důvěrníků.
12

Rozpis stomatologické LSPP – blanenská část červenec, srpen 20011
Služba je sloužena od 8.00 – 12.00 hodin
Červenec
2.7.
3.7.
5.7.
6.7.
9.7.
10.7.
16.7.
17.7.
23.7.
24.7.
30.7.
31.7.

MUDr. Hepp
MUDr. Well
MUDr. Hanáková
MUDr. Havlová
MUDr. Hosová
MUDr. Vrtělová
MUDr. Ševčíková B.
MUDr. Kulhánková
MUDr. Jílková
MUDr. Houdková
MUDr. Klapušová
MUDr. Kovandová

Rájec, Šafranice 101
Adamov, Smetanovo nám. 327
Blansko, Pražská 1b
Blansko, Pražská 1b
Rájec, Zdrav. středisko
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Blansko, Svitavská 1A
Křtiny, Zdrav. středisko
Rájec, Ol. Blažka 145
Blansko, Pražská 1b
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 434 055
516 447 605
516 418 788
516 418 786
516 432 138
516 488 455
516 416 386
516 439 190
516 410 786
731 144 155
516 488 452
516 488 450

MUDr. Pokorná M.
MUDr. Kupková
MUDr. Láníková
MUDr. Levová
MUDr. Klapušová
MUDr. Paulíčková
MUDr. Juráková
MUDr. Pokorný M.

Blansko, Gellhornova 9
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Adamov, Smetanovo nám. 327
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Černá Hora, Zdrav. středisko
Blansko, Pražská 1b
Blansko, A. Dvořáka 4

516 412 422
516 488 457
516 488 456
516 447 606
516 488 452
725 415 615
731 144 155
516 417 621

Srpen
6.8.
7.8.
13.8.
14.8.
20.8.
21.8.
27.8.
28.8.

Mimo tyto uvedené ordinační hodiny zajišťuje zubní LSPP pro
Jihomoravský kraj pracoviště v Úrazové nemocnici Brno, Ponávka 6,
tel.: 545 538 421.
Úrazová nemocnice Brno zajišťuje službu ve všední dny od 17.00 hod do
7.00 hod. O sobotách, nedělích a svátcích nepřetržitě 24.00 hodin.

****************************************************************

DEUTSCH STUDIO, jazyková škola
Vlasta Štěpánová
Kurzy NĚMČINY všech pokročilostí,
překlady, tlumočení, doučování a
individuální výuka.
Kontakt: 603 945 673, 516 415 759
e-mail: vstepanova@iol.cz
www.deutschstudio.webnode.cz
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BLAHOPŘEJEME

Klub důchodců v Doubravici nad Svitavou přeje všem svým členům,
kteří slaví narozeniny v měsíci červenci a srpnu vše nejlepší, hodně
zdraví a životní pohody.Ke gratulantům se připojuje i redakční rada
zpravodaje.
3.7. JUNCOVÁ Zdenka 28. října 240
4.7. JANÍČEK Antonín
Sokolská 65
13.7. ROUČKA Vladimír Klemov 286
16.7. WEIGANT Eduard Havlíčkova 26
18.7. HUNČOVÁ Ludmila Klemov 298
23.7. ŘEZNÍČKOVÁ Anna Školka 258
28.7. POLÁKOVÁ Jana
Sokolská 124
1.8. DVOŘÁČKOVÁ Marie
28.října 199
4.8. BŘOUŠEK Karel
Plotky 114
6.8. NOVOTNÁ Věra
Hybešova 171
10.8. JANÍČKOVÁ Zdenka
9.května 320
13.8. BARÁKOVÁ Marie
Havlíčkova 21
13.8. LÁNÍK Karel
U Spravedlnosti 274
22.8. KUCHAŘ Antonín
Plotky 135
22.8. HRUŠKA Jaroslav
Klemov 306
22.8. VACHOVÁ Danuše
Dolní 346
24.8. NĚMEČKOVÁ Božena
Dolní 118
26.8. CHOVANCOVÁ Zdenka 28.října 230
26.8. OTAVA Jiří
28. října 310
27.8. BERÁNEK Vincenc
Havlíčkova 320
30.8. ŠTOUDKOVÁ Marta
U Cihelny 141

*****************************************************************************

RELAXAČNÍ A REKONDIČNÍ MASÁŽE
Masáže v pohodlí Vašeho domova. Dárkové poukazy.
Provozovatel: Dana Rybářová,
Dolní 118,
Doubravice nad Svitavou
Objednávky na telefon: 605 701 845
14

Za krásou a poznáním
Výbor místní organizace Svazu tělesně postižených v Rájci - Jestřebí připravil pro svoje členy dva
jednodenní zájezdy za poznáním krás naší vlasti. Vedoucí zájezdů zvolili trasu Letohrad - Králíky Vamberk.
Za slunného počasí vyrazily dva plně obsazené autobusy na výlet do Orlických hor, které jsou
chráněnou krajinnou oblastí. Zahrnuje 19 maloplošných území o celkové rozloze 415 ha. Krajina je
nedílnou součástí horské hradby, lemující a vytvářející přirozené hranice české kotliny. Patří do
Sudetské soustavy, vystupující v severovýchodním okraji Čech táhlým, přes 50 km dlouhým
hřebenem s nadmořskými výškami okolo 1000 m.n.m. Nejvyšším vrcholem je Velká Deštná (1115
m.n.m.). Orlickými horami protéká Divoká a Tichá Orlice a Olšenka.
V malebném podhůří Orlických hor se na řece Tiché Orlici nachází Letohrad (6200 obyvatel),
městečko s bohatou tradicí, které se až do roku 1950 jmenovalo Kyšperk. První zmínku o něm
nacházíme již v roce 1308. S historií města jsou spjaté významné osobnosti - malíř Alfons Mucha,
spisovatel Petr Jilemnický. Narodil se zde právník a diplomat Josef Korbel, otec bývalé ministryně
zahraničí USA Madeleine Albrightové. Nevšední zážitek nám poskytla prohlídka soukromého Muzea
řemesel, které je umístěno v budově bývalé sýpky, která byla v dřevěné podobě vystavěna již před
rokem 1554 jako náhrada za starý hospodářský dvůr. Asi v r. 1740 začal majitel hrabě Breda ze
Špandovy dvůr přestavovat a zřejmě i rozšiřovat. Dřevěné části byly úplně zbořeny a ve slohu baroka
postaveny nové z kamene a cihel. Přestavba byla dokončena v r. 1750. Poté ve dvoře sídlil celý
vrchnostenský úřad. V barokním domě žil a v r. 1847 zemřel národní buditel Františel Ladislav Hek,
jehož osudy sepsal v románu F.L.Věk spisovatel Alois Jirásek. V roce 1946 byl celý velkostatek
konfiskován. Sýpka byla využívaná jako sklad obilí. Současní majitelé Pavel a Drahomíra Talcovi v
letech 1996 - 2001 sýpku zrekonstruovali na Společenské centrum. Prohlédli jsme přes 50 expozic
různých řemesel z r. 1840 - 1930. Tato sbírka je největší svého druhu v České republice, nachází se na
ploše 1650 m². Obdivovali jsme unikátní Technické památky a mechanické dílny s funkční pilnicí.
V restauraci Nový dvůr, která je součástí muzea, jsme si pochutnali na dobrém obědě a po
krátkém odpočinku jsme se vydali na další putování Orlickými horami. Z autobusu jsme pozorovali
krásnou nezničenou přírodu. Obdivovali jsme rozsáhlé horské louky s množstvím květin, které už ani
neznáme. Dojeli jsme do malého městečka Králíky, které je obklopeno malebnými horami a panensky
čistou přírodou (560 m.n.m. - 4800 obyvatel). Kralicko bylo již v minulosti strategickým místem město dvakrát navštívil císař Josef II., aby posoudil možnosti obrany proti Prusům. Podobná situace
byla i před II. světovou válkou, kdy se na hranicích buduje soustava obranného opevnění. V r. 1935
přikročila československá vláda k projekci opevnění proti Německu, jehož nejmohutnější část byla
vystavěna právě na Kralicku. V r. 1937 navštívil Králíky prezident Edvard Beneš v rámci inspekční
cesty po výstavbě opevnění. V důsledku Mnichova byly Králíky v r. 1938 násilně odtrženy od
Československa a připojeny k Německu. Na silné opevnění hranic se přijel v r. 1938 do Králík podívat
sám Adolf Hitler. Za 2. světové války se vyráběly ve městě součástky pro vojenská letadla. Většina
produkce procházela pod rukama lidí ze zajateckého tábora. Na kopci Výšina nad městem byl stavěn i
koncentrační tábor, který nacisté nestihli do konce války dostavět. Po odsunu německého obyvatelstva
po r. 1945 se město podařilo vcelku úspěšně dosídlit. Proto zde nedošlo k výraznější devastaci.
Ve vojenském muzeu Králíky, které je centrem Králické pevnostní oblasti, jsme si prohlédli vojensko
- historickou expozici věnovanou Československé armádě a 2. světové válce. Soukromá firma
Společnosti přátel československého opevnění s.r.o. za dobrovolné pomoci desítek nadšenců z řad
amatérských zájemců o československé opevnění (bunkrologů) zde shromáždila pěchotní zbraně z té
doby, munici, uniformy, vojenskou techniku atd.
Již více než 300 let se tyčí na Mariánském kopci u Králík klášter, ve kterém sídlí charitní domov
řádových sester. Až ke klášteru vede alejí lemovaná Svatá cesta, která začíná již na Malém náměstí v
Králíkách. Unikátní zajímavostí kláštera jsou Svaté schody, které jsou napodobeninou schodiště v
hradu Antonia v Jeruzalémě, později převezené do Říma. Po nich kráčel Ježíš Kristus k soudnímu
stolci Piláta. Nahoru chodí poutníci po schodech po kolenou, zatímco boční schodiště slouží k
normálnímu sestupu dolů. Z Mariánského kopce byl krásný výhled do okolní krajiny, v dálce jsme
viděli Suchý vrch a Kralický Sněžník.
Naší poslední zastávkou bylo pětitisícové městečko Vamberk, kde jsme navštívili firmu, která se
zabývá paličkováním známém pod názvem vamberská krajka. Nejdříve jsme shlédli video o
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základních potřebách pro paličkování a seznámili se s různými metodami ruční výroby krajek. Že to
není jednoduché, posuďte sami. Potřebujete paličky (20 párů pro začátečníky), herduli (podušku),
špendlíky, podvinky (nakreslené vzory na průsvitném papíru), karton, přízi. Hlavně pak ještě šikovné
ruce a trpělivost. Potom jsme si prohlédli hotové výrobky a v 1. poschodí nás očekávaly dvě
krajkářky, které jsme mohli pozorovat při tvorbě krásných krajek. Chvíli jsme s úžasem (i pánové)
pozorovali kmitání rukou, paliček a nití na herduli a potom vyptávání nebralo konce. Ve firmě pracuje
7 krajkářek, dříve byl na tuto profesi tříletý učební obor, nyní žádná škola na výuku paličkování není.
Krátkodobé kurzy paličkování se pořádají v rámci republiky. Také v základní škole ve Vamberku mají
zájmové kroužky, kde se mohou zájemci naučit tuto nádhernou, pro některé z nás velmi náročnou
ruční práci. Ať tuto krásu mohou obdivovat i další pokolení! Firma má zakázky zejména ze zahraničí,
a tak tyto nádherné výrobky mohou obdivovat lidé po celém světě. „Zlaté české ručičky.“
Ve firemní prodejně jsme si na památku nakoupili drobné výrobky z krajek, zhotovené
převážně strojovým paličkováním. Na zpáteční cestě jsme se zastavili na malém občerstvení v
Letovicích na koupališti a potom hurá k domovu.
Všichni účastníci byli s výběrem trasy našeho putování velice spokojeni. Poděkování patří panu
Hříbalovi a paní Vašíčkové za přípravu a organizování celého dne. Už teď se těšíme na další
poznávací zájezd.
Mgr. Miroslava Vašíčková, předsedkyně STP
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