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Naše reprezentantky.

Foto: M. Janáková

15. května 2013 jsme zbourali garáž, kterou
jsme dostali a železo z ní mohli dát do sběru.
Bohužel konstrukce garáže dřevěná a jen
oplechovaná. Zůstalo tedy nejen železo, ale
i dřevo, které jsme přenechali na topení.
Lepenka ze střechy přijde do kontejneru
s odpadem.
Další týden, 22.5. 2013, byl proveden sběr
železného šrotu v celé obci. Celkem bylo
sebráno 24 q, což je jeden kontejner. Na obou
těchto akcích se podílelo 7 členů našeho sboru.
Další činností byly práce spojené s velkou
vodou, která zasáhla naši obec v neděli 2.6. brzy
ráno. V 6.30 byl proveden zásah u p. Jedličky,
který měl zatopen sklep svého domu do výše
1 m z přilehlého potoka. K čerpání bylo použito
velké čerpadlo, k odčerpání pak plovoucí. Celá
akce trvala asi 2 hodiny.
V odpoledních hodinách, na žádost starosty
obce, bylo provedeno uvolnění toku Brusnického
potoka u p. Ladislava Svědiroha. Za pomocí
traktoru s navijákem bylo z potoka vytaženo
několik částí spadlého můstku a vytrženo několik
vrbiček.
(pokračování na následující straně)
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Těchto dvou akcí se zúčastnili členové sboru –
pánové M. Nožička, V. Kunc, P. Stránský, K. Mann ml., J.
Erben ml., J. Janák, M. Mikyska.
A nyní z jiného soudku:
15.6. se družstvo mužů a žen zúčastnilo oslav
120 let založení hasičského sboru Nové Lesy –
Filířovice. Pro tyto oslavy si domácí připravili soutěž
v požárním útoku, ale dle vlastních pravidel. Proto
jakákoliv příprava předem byla úplně zbytečná.
S některými podmínkami soutěže jsme byli seznámeni až na místě, což vedlo k mnoha
nečekaným situacím během soutěže. Za účast dostala všechna družstva pamětní cenu.
Stejná oslava sboru se uskutečnila 22.6. v Bílé Třemešné. Tentokrát 130. výročí založení
místního hasičského sboru. I zde se za náš sbor zúčastnilo družstvo mužů i žen. Také tady se
konala soutěž v požárním útoku, tentokráte již dle pravidel. Do soutěže se přihlásila 3 družstva
žen a 5 družstev mužů. Našim zástupcům se dařilo dobře, dosáhli ve svých kategoriích nejlepších
časů.
Autor: Václav Kunc

Letní slavnosti dospělých
Každé tři roky pořádá ČASPV ve svém sportcentru v Doubí u Třeboně „Letní slavnosti
dospělých“.
Zde se účastníci seznámí s novými sportovními aktivitami, ať na hřišti nebo ve vodě, které
poté mohou přenést do svých TJ. Přesto, že jde každý na své náklady, účast je vždy velká. Bylo
zde zastoupeno 11 krajů republiky a utvořilo se 29 družstev. V červnu se této akce zúčastnily 4
členky naší ASPV – J. Šolcová, J. Beranová, E. Svědirohová a H. Kuncová. Spolu s muži
z Kostelce nad Orlicí utvořily smíšená družstva. Mladší obsadily 2. místo, starší pak páté ve své
kategorii.
Je tu vždy výborná atmosféra a už se těšíme, pokud zdraví dovolí, na příští ročník.

Soutěžící

Účastníci akce

Foto: E. Svědirohová
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Koncert Štěpána Raka
V neděli 7. července se od 16 hodin konal na terase Hotelu pod Zvičinou koncert Štěpána
Raka, který patří mezi nejvýznamnější světové koncertní kytaristy a skladatele.
Velice pěkný koncert se vydařil a pořadatelé si zaslouží poděkováním za uspořádání.

Koncert Štěpána Raka

Foto: J. Suchý

Paní Nancy s manželem a Š. Rakem

Foto: N. Engelen

Posvícení 2013
Po tříleté odmlce se letošní rok připravuje velmi oblíbené posvícení, které bude se konat 14.
září 2013. Všichni jste srdečně zváni!
Posvícení 2010

Účastnice posvícení

Foto:archiv

Posvícení 2010
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Foto:archiv
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Občanské sdružení MAS Královédvorsko o.s.

Případní zájemci o členství ve sdružení MASKrálovédvorsko o.s.se mohou obracet
na paní Marcelu Janákovou, která Vám přihlášku vyplní a doručí na MAS.
Kontakt na mobil: 603 228 595
Vyšlo nové VLASTIVĚDNÉ ČTENÍ,
ve kterém se dočtete například o
Lázních pod Zvičinou.
K zakoupení v informačním centru ve
Dvoře Králové.

MUDr. Pušová
29.7. - 9.8.2013
neordinuje
zastupuje MUDr. Matys
Mostek
tel. 499 691 244
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Obec a okolí v obrazech

Údržba valu.

Foto: J. Suchý

I tak se k sobě chováme.

Foto: J. Suchý

Oprava mostu u Kunců

Foto: J. Suchý

Foto: J. Suchý

Hrátky přírody

Srnka na dětské hřišti.

Foto: J. Suchý

Znáte naší přírodu? Místní zvláštnost!
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Foto: J. Suchý
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Okénko do historie
Historická fotografie objektu, který se
nachází v naší obci. Uhodnete, o který
objekt se jedná?

Peterová Marie
Volf Karel

Tip na recept:
Ořechovník
Současnou podobu Vám přineseme
v příštím čísle zpravodaje.

Z minulého čísla
Na fotografii byl zobrazen dům rodiny
Hakových. Pro srovnání Vám přinášíme
současnou podobu domu.

9 vajec
práškový cukr
mleté ořechy
3 lžíce polohrubé mouky
135 g másla
džem
3 lžíce cukru krystal
práškové kakao
1 vanilkový cukr
1 prášek do pečiva

Příprava:
Žloutky z 6 vajec s cukrem a trochou vody
vymícháme do pěny, přidáme vyšlehané bílky
a ořechy s moukou a s práškem do pečiva. Těsto
dáme na vymaštěný a pomoučený plech.
Náplň: pořádně vyšleháme 3 celá vejce, přidáme
krystalový cukr, vanilkový cukr a kakao. Uvaříme
na hustou kaši, necháme vychladnout. Vmícháme
do másla rozmíchaného s cukrem.Těsto rozřežeme
na 3 díly - na spodní dáme džem a třetinu náplně.
Foto: Jan Suchý

Postup opakujeme a koláč natřeme zbytkem
náplně, posypeme mletými ořechy a ozdobíme.
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