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Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 

 
 

DOMOVA DŮCHODCŮ 

Ústí nad Orlicí 

7. a 8. číslo/ Červenec, Srpen 2016 

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 
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Máme tu další měsíc a s ním i další vydání našeho Měsíčníku. 

Tentokrát spojíme červencové a srpnové číslo v jedno. Na 

další číslo se proto můžete těšit až v září. 

V červenci začínají dětem prázdniny, konečně se mohou 

těšit z volného času, z koupání a odpočinku. Mnozí navštíví 

letní tábory nebo také své babičky a dědečky, na které během 

školy neměly tolik času. My se těšíme na dovolenou, ať už je 

to na hory nebo někam za sluníčkem k moři. 

V tomto Měsíčníku se ohlédneme za měsícem červnem a 

také se můžete dočíst o tom, jak to bylo s Věstonickou Venuší, 

kam až doplaval František Venclovský a o tom, jak byla 

vybudována Pastvinská přehrada. 

Krásné počteníčko a sluníčkové dny Vám za tým autorů přejí  

Eva Plívová a Dana Matoušková 

Vaše sociální pracovnice 

 



3 
 

 

Léto, prázdniny, horko 

Stavební úpravy ve venkovním prostoru, které jsem avizoval 

v minulém měsíčníku, budou pokračovat i v měsíci červenci. 

Důvodem bylo přetrvávající deštivé počasí v polovině června 

a nutné projektové změny přestavby terasy (provedeme jiný 

typ dlažby a zpevnění podlahy v místech montáže sloupků 

budoucí pergoly).    

Je tedy před námi léto – a bude zřejmě horké. Obyvatelům 

slunečné strany nejvyššího poschodí budovy B to ovšem 

historicky poprvé nemusí vadit, protože na jejich pokojích 

jsme dokončili montáž klimatizačních jednotek. Horko nebude 

do budoucna ani v dalších prostorech – ve společenské 

místnosti přízemí budovy A, na sesterně a v dalších 

kancelářích budovy C – také tyto prostory budou 

klimatizovány.  

V průběhu prázdnin omezíme z důvodu čerpání dovolených 

výběr ze dvou variant poledního jídla na 2 – 3 všední dny 

v týdnu – a v Domově tak poprvé budeme vařit dvě jídla i 

v průběhu prázdnin, i když jen obden. 
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Plastika vážky, která od pondělí 6. června zdobí fontánu před 

vstupem do Domova, všechny, s nimiž jsem mluvil, moc 

potěšila. Líbil se rovněž výlet na Pastvinskou přehradu, 

zpestřený cestou pastvinským vláčkem a dotažený chutnou 

tečkou v restauraci vedle přehrady.  

V poslední době téměř každý, kdo Domov navštíví, hovoří o 

pěkném prostředí, které se v Domově snažíme vytvářet. Konec 

června sice přinesl stavební ruch i v interiéru, přistavěli jsme 

skladovací prostor ke schodišti v budově C, ale jiná možnost 

nebyla – dům není nafukovací a potřeby prostor se zvyšují 

společně s růstem kvality péče. Díky této přístavbě jsme 

nemuseli přikročit ke zrušení kuchyňky ve 2. poschodí budovy 

B, což je pro mnohé z obyvatel Domova jistě dobrá zpráva. 

V červnu si naši zaměstnanci při jednom ze školení vyzkoušeli 

pohyb v tzv. gerontoobleku, simulaci pocitů seniora při 

pohybu v budově. Mohli jsme si tak uvědomit některé 

souvislosti, které nám dříve nedocházely a budeme lépe chápat 

potřeby našich obyvatel. 

Budeme rádi, když nám napíšete o své spokojenosti s životem 

v Domově, sdělíte, co se vám líbí a co byste naopak chtěli 

zlepšit. A můžete k tomu využít schránky důvěry na zdech 

Domova. 
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Domov důchodců Ústí nad Orlicí stojí o názory svých 

obyvatel. Jste tady doma. 

Mějte pěkné léto 

 

Jan Vojvodík, 

ředitel 
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Vážení obyvatelé, rádi bychom Vás touto cestou požádali o 

pochopení při omezení některých pravidelných aktivit 

z důvodu čerpání dovolených.  

 

AKTIVIZAČNÍ ČINNOSTI: 

O jejich konání budete vždy v čas informováni domovským 

rozhlasem. 

 

SPOLEČNÉ CVIČENÍ: 

Během léta společné cvičení na tělocvičně bude probíhat 

pouze při nepříznivém počasí, o tom budete vždy informováni 

domovským rozhlasem. Naše rehabilitační pracovnice by se 

Vám co nejvíce chtěly věnovat při doprovodech ven, kde by 

společné cvičení mělo probíhat, bude znovu vždy včasně 

nahlášeno rozhlasem. 

 

LÉKAŘKA: 

Dovolená: 07. července (čtvrtek) a 18. srpna (čtvrtek) 
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Pranostiky na červenec 

 Co červenec neupeče, to již srpnu 

neuteče. 

 Červenec horký, pěkné jsou vdolky.  

 Červenec nese parna, krupobití a 

medovice, jest hojný na bouřky a vichřice. 

 Červenec žne žita, višně k tomu vítá. 

 Navštívení Panny Marie čisté přináší ovoce. 

 Kolik dní před svatým Jiřím se vrba rozzelení, tolik dní 

před svatou Annou začnou žně.  

 Moc hub Na Prokopa promokne 

kdekterá kopa. 

 Kolik mračen na Jakuba, tolik v zimě 

sněhu. 

 Slunce-li o Nanebevzetí Panny Marie svítí, lze hojnost 

vína se nadíti. 

 

Pranostiky na srpen 

 Co červenec neuvaří, srpen nedopeče. 

 V srpnu již nelze slunci mnoho věřit. 
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 I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí. 

 V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje. 

 Srpen k zimě hledí a rád 

vodu cedí.   

  Přinese-li déšť svatá 

Helena, bývá otava 

dlouho zelená. 

 Na svatého Vavřince hop zemáky do hrnce. 

 Pěkné počasí na sv. Vavřince ukazuje na pěkný podzim. 

 

Červenec 

Červenec je sedmý měsíc v kalendáři v roce. Má a vždy měl 

31 dní. Tímto měsícem začínají letní prázdniny všude tam, kde 

je léto. Název červenec je vlastně původně malý červen, 

přípona zde vyjadřuje to, že červenec následuje po červnu. 

V tomto měsíci se můžeme těšit na rozkvetlé letní louky, 

koupání a na dozrávání nejrůznějšího ovoce a zeleniny. 

V období od 21. června do 22. července se slunce pohybuje ve 

znamení Raka, které je čtvrtým astrologickým znamením. Rak 

je ovládán Měsícem, který dává lidem narozeným v tomto 

znamení, výrazně citové založení, ale i zdrženlivost až 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1zdniny
https://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9to
http://cs.wikipedia.org/wiki/21._%C4%8Derven
http://cs.wikipedia.org/wiki/22._%C4%8Dervenec
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nesmělost. Jejich rozum, myšlení i chování závisí na náladách, 

a proto se rádi upínají na silnější osobnosti a vybírají si i 

partnery, kteří jim poskytnou oporu. Lidé narozeni v tomto 

znamení jsou na jednu stranu nevýbojní a plaší, ale zároveň 

bývají inteligentní, chytří, a umí nasbírané zkušenosti 

zhodnotit. Pokud zjistí, že jejich plachost budí sympatie a 

ochotu jim vyjít vstříc, vědí, jak této 

vlastnosti s úspěchem využívat. Častěji 

než zlost a vztek, používají nářek, lítost 

nebo předvádějí milou bezradnost. Ve 

své podstatě to jsou silní introverti, 

kteří na sebe neradi poutají pozornost.   

 

Srpen  

Srpen je osmým měsícem roku gregoriánského kalendáře. 

České jméno pochází pravděpodobně od slova srp, což býval 

hlavní nástroj užívaný v raném zemědělství při sklizni obilí 

(tedy při žních), žně pak obvykle končily právě v osmém 

měsíci kalendářního roku.  

V původním římském kalendáři (republikánském) byl název 

tohoto měsíce sextilis („šestý“) a měl celkem 29 dní. Při 

reformě kalendáře Gaiem Iuliem Caesarem roku 46 př. n. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Srp
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sextilis&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Julius_Caesar
http://cs.wikipedia.org/wiki/46_p%C5%99._n._l.


10 
 

l. získal měsíc sextilis navíc jeden den, takže čítal dohromady 

třicet dnů. Při Augustově opravě tohoto kalendáře roku 8 př. n. 

l., kdy byla upravena určitá nepřesnost v počítání juliánského 

kalendáře římskými pontifiky, navrhl Senát, aby byl 

měsíc sextilis přejmenován na augustus na počest reformátora 

kalendáře. Rozšířený názor říká, že z důvodu, že se 

nepovažovalo za dostatečně uctivé, aby měsíc pojmenovaný 

po současném císaři měl méně dní než měsíc pojmenovaný po 

Iuliu Caesarovi, dostal i měsíc augustus navíc jeden den, který 

byl následně ubrán z měsíce února, který od té doby má jen 28 

(nebo v přestupném roce 29) dnů. Ale jsou některé indicie 

napovídající, že srpen měl 31 dní už po julianské reformě. 

Aby neměly tři měsíce za sebou po 31 dnech, byl zároveň 

převeden jeden den ze září do října a jeden den z listopadu do 

prosince a tak bylo rozrušeno Sósigenovo pravidelné střídání 

dlouhých a krátkých měsíců. 

Slunce putuje ve Lvu a 23. srpna 

vstupuje do znamení Panny. 

Znamení Lva dává lidem, kteří se 

v něm narodili, zdravé sebevědomí 

a přirozenou autoritu. Mají vůli 

vládnout a ovládat druhé, ale jejich chování je velkorysé a 

http://cs.wikipedia.org/wiki/46_p%C5%99._n._l.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Augustus
http://cs.wikipedia.org/wiki/8_p%C5%99._n._l.
http://cs.wikipedia.org/wiki/8_p%C5%99._n._l.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Juli%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Juli%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pontifex
http://cs.wikipedia.org/wiki/SPQR
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Anor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1%C5%99%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADjen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Listopad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prosinec
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C3%B3sigen%C3%A9s&action=edit&redlink=1
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přátelské. Tito lidé o sobě zpravidla nemají žádné 

pochybnosti, protože věří svým pracovním i morálním 

kvalitám a důvěřivě posuzují i své protějšky. Výrazným rysem 

lidí narozených ve znamení Panny je smysl pro pořádek 

a systém. Jsou to lidé praktičtí a 

mají velké konstrukční a manuální 

schopnosti a dovedou se vždy plně 

soustředit na své úkoly. Bývají 

okouzleni domyšlenými a 

fungujícími systémy a sami se snaží, 

aby kolem nich bylo všechno správně uspořádáno, 

protože pořádek jim usnadňuje a zrychluje práci. Tento jejich 

rys by se mohl při špatném ozáření jejich 

Slunce planetami změnit až k pedanterii. Tito lidé dbají i na 

pořádek v mezilidských vztazích, protože mají rádi jasno. Své 

postoje ovládají rozumem, kterým korigují své city. Nejsou 

bezcitní, ale spíš opatrní, aby se neangažovali tam, kde je vše 

předem prohráno. Jsou to spolehliví lidé, kteří mají silně 

vyvinutý smysl pro povinnost. Jsou velice inteligentní, 

schopní velkého soustředění i věcní a tyto jejich vlastnosti jim 

dávají předpoklady k výjimečným výsledkům při uměleckých, 

ale hlavně vědeckých úkolech. I když jsou tito lidé dost 
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urážliví, sami nejdou daleko pro kritiku. Kdo chce s nimi vyjít 

po dobrém, měl by si uvědomit, že jejich nároky na pořádek a 

poctivost jsou oprávněné a že nikomu neuškodí. 

 

 

Věstonická Venuše je keramická soška nahé ženy vyrobená z 

pálené hlíny pocházející z mladého paleolitu a datovaná do 

období 29 000 – 25 000 př. n. l. Tato figurka je nejstarší 

známá keramická soška na světě. Výška sošky je 11,5 cm a 

přes boky má šířku 4,3 cm. Již při prvním pohledu nás zaujme 

její vzhled, tolik odlišný od dnešního ideálu krásu. Široké 

boky, velkolepé pozadí, mohutné až lehce 

povislé poprsí, žádný krk. Obličej nemá 

žádný výraz, pouze oči jsou naznačené 

šikmými čárkami.  Pravděpodobně v době 

vzniku sošky žena s velkými ňadry a 

širokými boky byla zárukou dostatečné síly 

k práci a měla schopnost přivádět na svět zdravé potomky.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Keramika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Paleolit
https://cs.wikipedia.org/wiki/Figurka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Keramika
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Soška získala pojmenování podle místa nálezu. V červenci 

roku 1925 byla objevena v popelišti pravěkého naleziště mezi 

Dolními Věstonicemi a Pavlovem. Sošku nalezl dělník Josef 

Seidl a vedoucí 

výzkumu Emanuel 

Dania. Oba dva patřili 

do skupiny archeologa 

Karla Absolona, který 

zde bádal již dříve. 

Figurka byla nalezena při prohledávání pravěkého ohniště, 

v popelu zde byly také kamenné nástroje a zbytky kostí. Při 

vyhrabávání věcí z popela byla soška ve dvou kusech, které 

ležely asi 10 cm daleko od sebe. Vědce zpočátku nenapadlo, 

že by tyto dva dílky mohly patřit k sobě. Teprve po provedené 

očistě napadlo vědce přiložit dva dílky k sobě a pospolu 

získaly podobu ženské postavy. Jde o 

jednu z nejstarších keramických sošek 

na světě. Je umístěna v Moravském 

zemském muzeu v Brně. Vystavuje se 

pouze kopie, originál je k vidění pouze 

ve výjimečných případech. Cena 

figurky byla vyčíslena na 40 miliónu 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Moravsk%C3%A9_zemsk%C3%A9_muzeum
https://cs.wikipedia.org/wiki/Moravsk%C3%A9_zemsk%C3%A9_muzeum
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brno
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dolarů. Věstonická Venuše není jediná vytvořená soška ženské 

postavy. Podobná umělecká díla se na našem území našly také 

v Předmostí u Přerova, v Pavlově, v Ostravě na Landeku. 

V cizině se sošky nalezly v Rakousku, ve Francii, Německu, 

Itálii, na Slovensku, V Rusku i na Ukrajině.  

 

 Z těchto uměleckých děl patří mezi velmi zajímavé například 

soška z ostravského Landeku nazývaná Landecká nebo 

Petřkovická Venuše, která je výjimečná velmi štíhlou 

postavou, znázorňující pravděpodobně mladou ženu. Byla 

objevena 14. července 1953 archeologem Bohuslavem 

Klímou. Figurka je vysoká pouze 4, 6 cm a jde o část 

ženského těla bez hlavy. Je vyřezaná 

z krevele, stáří se odhaduje asi na 

23 000 tisíc let a nalezena byla na místě 

pravěkého sídliště. Jde o 

nejvýznamnější pravěkou památku 

Ostravska, přesto je trvale umístěná 

v Archeologickém muzeu v Brně. 

Vedení města Ostravy má velký zájem 
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o trvalé umístění sošky ve městě, ale Archeologický ústav 

města Brna to zcela odmítá. 

Figurka Willendorské Venuše byla objevena 7. srpna 1908 

archeologem Josefem Szombathym u obce Willendorf poblíž 

Dunaje. Postava má výšku asi 11cm a je 

vyrobena z vápence. Má velkou hlavu, 

skloněnou směrem dolů, opatřenou účesem, 

obličej není znázorněný. Boky, břicho i 

pozadí jsou velmi široké a výrazné. Soška je 

uložena v trezoru vídeňského 

Přírodovědného muzea, vystavuje se jen 

dokonalá kopie. Originál byl poprvé vystaven až v roce 1998 

na zámku Schönbrunn.  

Článek pro Vás připravila Iva Tesařová 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6nbrunn
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Už jako dítě jsem se chodila s rodiči v zimě dívat na řeku 

Bečvu na otužilce. Sama jsem se odvážila vyzkoušet teplotu 

vody namočením sotva jednoho prstu – byla ledově mrazivá. 

Nasadila jsem si rukavice, zachumlala se o trochu víc do šály 

a zimní bundy a obdivně jsem pozorovala skupinku plavců. 

Nechápala jsem, že jim není zima. Plavali, povídali si a smáli 

se. Nebýt kolem napadaný sníh, nevěříte, že nějaká zima je. 

Mezi těmito odvážlivci nesměl chybět legendární Franta 

kanál, jak mu říkali kamarádi a vyznavači tohoto sportu. Však 

mu také nechali na zeď při soutoku Bečvy a mlýnského 

náhonu Strhance umístit pamětní desku. Zde se také 

každoročně schází otužilci při silvestrovských plavbách. Měla 

jsem to štěstí, že Venclovští bydleli v sousedním domě. Často 

paní Venclovská vyprávěla, jak se její muž připravoval na 

přeplavání kanálu. Ležel hodiny ve vaně se studenou slanou 

vodou, otužoval se, běhal, dálkově plaval na Bečvě, Vltavě a 

Dunaji. Třicátého července to bude 45 let od chvíle, kdy 

František Venclovský jako první Čech přeplaval kanál La 

Manche a zapsal se tak do historie. 
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František Venclovský se narodil 25. dubna 1932 v Lipníku 

nad Bečvou. Z osmi sourozenců zůstali jen dva. Ve třinácti 

letech mu zemřel otec, matka přišla kvůli šedému zákalu o 

zrak. V roce 1968 se oženil a s manželkou Pavlínou vychovali 

dvě dcery, Pavlu a Petru. Byl voják z povolání. Po překonání 

průplavu si udělal kurz a začal pracovat jako masér boxerů, 

šermířů a košíkářů v Dukle Olomouc. Zemřel 13. prosince 

1996. 

 

 

 

 

 

    

Od dětství tíhnul ke sportu. Vyzkoušel téměř vše, ale nejlépe 

mu bylo v ringu – vzpíral, zápasil a boxoval. Měl velmi 

dobrou kondici. V padesátých letech byl mezi nejlepšími 

československými atlety a připravoval se na olympiádu 

v Římě. Naneštěstí přišel těžký úraz páteře a Venclovskému 
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hrozilo, že bude ochrnutý a na vozíku. Tehdy začal 

s plaváním, jako rehabilitací a tento sport mu rychle přirostl 

k srdci. Začal se zabývat otužováním a dálkovým plaváním.  

První pokus o přeplavání kanálu La Manche se nezdařil. 

Nejprve se potýkal s byrokracií, a když konečně získal 

povolení odcestovat, nepřálo mu počasí. Dne 6. září 1970 

odstartoval od břehů Francie i přes nepříznivé povětrnostní 

podmínky. Nemohl si dovolit již déle čekat. Naneštěstí ho 

zradilo zdraví a pod brýle se mu dostala slaná voda. Na svou 

druhou šanci čekal téměř rok. V červenci roku 1971 úspěšně 

pokořil zhruba čtyřiceti kilometrovou trasu za 15 hodin a 26 

minut. Když vstoupil na 
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anglický břeh, jeho tvář zdobil úsměv a pronesl slavnou větu: 

„Já su tak šťastné...!“ Tento životní úspěch zopakoval ještě v 

roce 1975. Svůj osobní rekord vylepšil a průliv přeplaval za 13 

hodin a 42 minut. 

František Venclovský s otužováním a dálkovým plaváním 

pokračoval dál a přidal i několik rekordů. Roku 1981 

přeplaval v Maďarsku třístupňový Dunaj. V roce 1989 se 

svým kamarádem Jánem Novákem uplaval v chladné sibiřské 

řece Ankaře štafetovým způsobem 45 kilometrů za 11 hodin a 

45 minut a jako první na světě spolu přeplavali v roce 1990 

jezero Bajkal. 

   Na závěr ještě jeden citát: 

   „Nebojte se překážek. Ať žádná hora není pro vás dost 

vysoká, ať žádný cíl není dost vzdálený, ať žádná řeka není 

dost široká.“ 

František Venclovský 

Zpracovala 

Renata Raková 
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        Asi málokterá obec prošla v průběhu několika desetiletí 

první poloviny 20. století tolika změnami, jako Pastviny na 

Králicku. Obec Pastviny se rozkládá v nejmenší a nejníže 

položené části Orlických hor - v Mladkovské vrchovině s 

nejvyššími vrcholy vysokými pouze okolo 700 metrů nad 

mořem. Obec vznikla 

pravděpodobně jako 

pastevecká. Pastevci 

pásající v těchto 

místech dobytek 

vrchonosti ze 

Žampachu, si v těchto 

místech postavili svá obydlí. Odtud pravděpodobně pochází 

název obce. První historická zmínka o Pastvinách (dříve 

Pastwinie) pochází z roku 1514, jako příslušenství 

žampašského panství. Tehdy byly Pastviny důležitou osadou s 

poměrným blahobytem. Roku 1780 měla obec 46 domovních 

čísel na levém břehu a 24 na pravém břehu Divoké Orlice. Na 

počátku 19. století měly Pastviny již kolem 800 obyvatel. 

Obživou jim byly především zemědělské práce či výpomoc v 
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okolních cukrovarech. Málo je také známá skutečnost, že 

Pastviny několikrát navštívil budoucí prezident republiky 

T.G.Masaryk. Po dobu letních prázdnin v roce 1890 bydlel se 

svou rodinou v hostinci „U mostu“ v Klášterci nad Orlicí. 

Když se na počátku 20. století uvažovalo o spojení Pastvin „se 

světem“ pomocí železnice, o výstavbě údolní přehrady nikdo 

neměl ani tušení. Plánovaná železnice měla spojit Žamberk, 

Pastviny, Bartošovice, Neratov a Trčkov. Výstavba měla 

napomoci rozvinout zaostalý a chudý region. Projekt však 

ztroskotal na nedostatku financí v důsledku vypuknutí 1. 

světové války. Dopravy se však obec přeci jen dočkala, když v 

roce 1927 začal podnikatel Šlechta provozovat autobusovou 

dopravu z Pastvin přes Klášterec nad Orlicí do Žamberka. V 

témže roce začíná autobusová doprava pana Bárneta z 

Bartošovic do Klášterce nad Orlicí, později i Pastvin a 

Kyšperka. V roce 1936 se začala stavět silnice na Adamův 

vrch a současně i mohutné pohraniční opevnění, kde našlo 

potřebnou práci mnoho obyvatel Pastvin a okolí. Se stavbou 

opevnění byla spojena i kontrola cizinců nebo zákaz 

fotografování. Dne 16. srpna 1937 projížděl Pastvinami 

prezident ČSR dr. Edvard Beneš, když prováděl inspekční 

cestu po stavbách opevnění.  
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Dlouhodobě se o místě, kde by měla být přehrada 

vybudována, vedly spory mezi zástupci horního a dolního 

povodí Divoké Orlice. Horní povodí prosazovalo výstavbu 

v Pastvinách, načež dolní povodí u Potštejna. Díky 

geologickým vrtům, které v Potštejně nedopadly dobře, 

můžete dodnes navštěvovat Anenské údolí s tábořištěm 

Vochtánka, které mohlo zmizet pod hladinou stejně, jako 

zmizela část obce 

Pastviny. Účelem 

bylo zabránit 

velkým povodním. 

První úvaha o 

vhodnosti údolí k 

výstavbě přehrady 

se datuje do roku 

1908, kdy ing. František Radouš označil Nekoř jako místo 

vhodné pro stavbu vodního díla. V roce 1912 Dr. Otakar 

Trnka tehdejší ministr veřejných věcí navštívil Nekoř, aby se 

na místo podíval. O tom, že část malebné obce Pastviny za 

nedlouho zmizí pod vodní hladinou, se začalo povídat v roce 

1924. V tomtéž roce také zakázali stavět jakékoliv novostavby 

v místech určených k zatopení a vzniku údolní přehrady. 
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Celkem mělo být v údolí Divoké Orlice zatopeno 63 obytných 

budov. Kromě budovy školy, která byla přestavěna v roce 

1880, mlýna, továrny na nábytek, tří domů obchodů a 

řeznictví, dvou hostinců, pily a ještě dalších dvou nových 

chalup, se jednalo o staré stavby, většinou dřevěné, některé již 

dosti sešlé. Někteří majitelé si postavili po výkupu domky 

nebo hospodářství na pozemcích, které nebyly zatopeny, 

někteří se odstěhovali mimo katastr obce. Výstavba nových 

domků a budov byla prováděna v letech 1935 až 1938 na 

levém břehu přehradní hráze a za poměrně výhodných 

podmínek, protože stavebního materiálu bylo díky likvidaci 

starých stavení dostatek. Následným zatopením údolí Divoké 

Orlice došlo k velkému úbytku obyvatelstva Pastvin. 

Projekt vodního díla Pastviny byl vypracován 

vodohospodářským oddělením Zemského výboru v Praze v 

letech 1926 – 1928, a v březnu 1931 Zemským úřadem 

schválen. Projekt elektrárny byl vypracován v letech 1931 - 

1932. Stavba byla zahájena slavnostním výkopem 10. 

července 1933. S vlastní výstavbou se započalo o rok později. 

V soutěži o stavbu přehrady zvítězila stavební firma ing. 

Miloslav Pažout z Prahy. Jelikož výstavba hráze se 

uskutečnila právě v období ekonomické krize,  rozhodlo tehdy 
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ministerstvo práce o tom, že bude vystavěna z kamene, aby 

byl zaměstnán co největší 

počet lidí. Náklady na stavbu 

tehdy byly 40 mil. Kč a z této 

částky bylo 10 mil. Kč 

použito na technologie vodní 

elektrárny. Jelikož v té době byl již běžně využíván při 

podobných stavbách beton, jedná se o poslední kamennou hráz 

v ČR. Každý z kamenů, který byl na stavbu hráze použit, byl 

ručně očištěn ocelovým kartáčem, aby tlak vody na stěnu 

přehrady nevymlel nečistoty z kamenů a tím nedocházelo ke 

vzniku skulinek, které by se zvětšovali a způsobovali 

netěsnost přehrady. Kámen na stavbu byl těžen v přilehlých 

lomech.  Na konci 

roku 1938 bylo 

dílo dokončeno a 

hned poté se 

následkem 

prudkých dešťů 

přehrada rychle 

zaplnila.   
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V roce 1931 byla vyhlášena veřejná soutěž na stavbu mostu, 

kterou vyhrál stavitel Ing. J.V.Velflík. Projekt viaduktu přes 

nádrž v Pastvinách vypracoval technický rada ing. Dr. Zdeněk 

Prošek. Slavnostní položení základního kamene proběhlo 13. 

června 1932. Most byl v 

létě 1934 stavebně 

dokončen a po následných 

zatěžkávacích zkouškách 

byl 23. července 1936 dán 

do provozu.  

Při projektování vodního díla se prakticky vůbec nepočítalo s 

pozdějším využitím přehrady k rekreačním účelům. Ačkoliv je 

přehrada vybudována na horním toku řeky a voda je tedy i v 

průběhu horkého léta poměrně studená, neodrazuje to 

množství rekreantů, kteří do Pastvin každoročně přijíždějí. Již 

v roce 1938 krátce po napuštění přehrady byl do nádrže 

vysazen kapr, pstruh obecný, pstruh jezerní a candát. 

Vysazeným rybám se natolik dařilo, že se k přehradě začali již 

v roce 1940 sjíždět rybáři z dalekého okolí. Ještě po 2. světové 

válce by se daly chaty v okolí Pastvinské přehrady spočítat na 

prstech jedné ruky. Pravá "chatománie" vypukla až v 

šedesátých letech 20. století. V roce 1980 bylo na březích 
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přehrady na katastru Pastvin evidováno 364 chat, v roce 1994 

jich zde bylo již 480 a dnes jejich počet převyšuje číslo 500. 

V letech 1957 a 1978 byla přehrada z důvodu revize a 

důkladné prohlídky 

zdiva přehrady 

vypuštěna. Údolí 

zbavené vody bylo 

hojně navštěvováno 

turisty, rodáky a 

místními 

pamětníky, kteří zde 

hledali zbytky své rodné chaloupky a místy nacházeli i po 

čtyřiceti letech zachovalé základy, sklepy a doposud znatelné 

cesty a stezky.                   (článek připravila Romča Tipeltová) 

I my jsme se v měsíci červnu na Pastvinskou přehradu vyrazili 

podívat. Výlet se nám opravdu vydařil, fotografie jistě 

nepotřebují další komentář  
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9. 6. jsme si uspořádali Kavárničku u ohně 

 

14. 6. nám své nadání předvedli žáci ZUŠ Jaroslava Kociana 
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20. 6. jsme měli možnost zvolit si nejchutnější nápoj 

 

A jak to dopadlo? 

Naše chuťové pohárky nejvíc potěšila bezová šťáva a mléčný 

borůvkový koktejl. V parném létě se rádi osvěžíme i ledovou 

kávou. Rajčatový džus a nápoj z červené řepy bychom si 

naopak přáli popíjet co možná nejméně. 
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23. 6. jsme se ponořili do víru country tanců se skupinou Alabama 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všem 

tanečníkům 

mnohokrát 

děkujeme za 

opravdu krásné 

vystoupení  
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1. Doplňte přísloví „Co červenec neuvaří……..  

a) „to se v srpnu horkem vaří“ 

b) „to srpen lehce zmaří“ 

c) „to srpen nedopeče“ 

2. Nejznámější keramická figurka ženy pocházející 

z období paleolitu se nazývá: 

a) Landecká Venuše 

b) Willendorské Venuše 

c) Věstonická Venuše 

3. 26. srpna 1346 zemřel známý český král, otec Karla IV. 

Jeho jméno je: 

a) Jan Lucemburský 

b) Přemysl Otakar II. 

c) Václav IV. 

4. V roce 1971 přeplaval kanál La Manche první Čech. 

Jeho jméno je: 

a) Otto Zaremba 

b) František Venclovský 

c) Antonín Panenka 
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5. V srpnu 1945 byla ukončena druhá světová válka 

svržením atomové bomby na japonské město: 

a) Kjóto 

b) Hirošima 

c) Kokura 

6. 5. července slavíme příchod věrozvěstů do našich krajin. 

Jmenovali se: 

a) Cyril a Metoděj 

b) Petr a Pavel 

c) Marek a Matouš 

7. Které ženské jméno patří do tohoto přísloví: „Svatá 

…….. hodila srp do žita.“ 

a) Margareta 

b) Martina 

c) Markéta 

8. Srpen je měsíc, ve kterém nejčastěji dochází ke 

zvláštnímu astronomickému jevu: 

a) pravidelně dochází k zatmění měsíce  

b) můžeme sledovat padající 

hvězdy 

c) je vidět Halleyova kometa 

 



33 
 

9. V roce 1415 byl upálen kněz, vysokoškolský pedagog, 

myslitel, kazatel a reformátor církve. Jmenoval se: 

a) Jeroným Pražský 

b) Jan Žižka 

c) Jan Hus 

10. Překonatel kanálu La Manche František Venclovský se 

narodil na Moravě 

v městečku: 

a) Přerov 

b) Bochoř 

c) Lipník nad 

Bečvou 

11. Od 24. 7. – 23. 8. vládne podle zvěrokruhu ohnivé 

znamení. Lidé narození v tomto čase jsou sebevědomí, 

rození vůdci. Jedná se o znamení: 

a) panny 

b) lva 

c) raka 

12. 6. července se narodil známý spisovatel, který psal 

literaturu pro mládež, byl autorem Rychlých šípu a 

významnou osobností českého skautingu: 

a) Jaroslav Foglar 

b) Mirek Dušín 

c) Antonín Svojsík 
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13. V srpnu 1899 se narodil známý český herec, který 

v období první republiky hrál převážně role kladných 

hrdinů a milovníku. Hrál ve filmech Dívka v modrém nebo 

Eva tropí hlouposti. Jeho jméno je: 

a) Hugo Haas 

b) Oldřich Nový 

c) Vlasta Burián 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správné odpovědi: 

1c, 2c, 3a, 4.b, 5b, 6a, 7a, 8b, 9c, 10c, 11b, 12a, 13b 
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Honzík ukazuje otci vysvědčení: 

" Samá pětka! Teda něco tak strašného jsem ještě neviděl!" 

"Já taky ne, včera jsem tohle vysvědčení našel ve tvých věcech 

z mládí." 

 

Pepíček Nováků k učiteli: "Tu pětku na vysvědčení jsem si 

nezasloužil!" 

"To vím také, ale horší známku školský zákon nepovoluje." 

 

"Honzíku, co říkal tatínek na tvoje vysvědčení?" 

"Nic, jen kroutil hlavou." 

"Takže to nebylo tak strašné, ne?" 

"No, on kroutil mojí hlavou..." 

 

Mezi puberťáky: „Ty vado, to byl včera u nás šrumec, náš pes 

Gaston mi sežral vysvědčení!” 

„A cos mu udělal?” 

„Za odměnu řízky.” 

 

Pepíček, celý bledý, přijde do lékárny: „Máte nějaké prášky 

proti bolesti?” 

„A co tě bolí, chlapečku?” 

„Ještě nic, ale tatínek si právě prohlíží moje vysvědčení!” 
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