
ORLICKO a okolí

Není to zatím drama, říkají
zemědělci. Lyžaři se modlí
Nadpůrměrně teplý
leden. Zemědělci a
sadaři mají strach
o úrodu.

IVETA NÁDVORNÍKOVÁ

Orlickoústecko, Svitavsko
– Na Tři krále mrzne stále.
Letos pranostiky zrovna
moc nesedí. Padají sice tep-
lotní rekordy, ale opačné,
než by v lednu měly být.
Někomu v sadech začínají
kvést ovocné stromy a růže.
Taje sníh na sjezdovkách a
netrpělivě na bílou nadílku
čekají i zemědělci, kteří se
bojí o úrodu.

KVĚTY V LEDNU?
„Na zahradě nám začaly
kvést některé stromy, růže a
objevují se první sněženky.
Myslím, že to v lednu není
zrovna dobře,“ říká Marie
Dvořáková z Orlickoústecka.
A není sama. Květy na stro-
mech se objevily i v Kláš-
terních zahradách v Lito-
myšli a hlásí je i někteří sa-
daři. „Zatím mi v sadě nic
nekvete a doufám, že to ani
nehrozí. Teploty v noci pa-
dají k nule. Pamatuji si, že
jednou vykvetly v březnu
třešně a pak to vše zmrzlo.
Hůř na tom je určitě Mora-
va, kde budou meruňky už
hodně napučené. Jak není
dost ovoce, je to špatné s
pálenkou,“ míní František
Václavek z Jaroměřic.
Předpovědi počasí sledují

s napětím zemědělci, kteří
na polích potřebují sníh.
„Výkyvy z normálu nejsou
dobré. Nevíme, jaký bude
další vývoj počasí a co nám
to s rostlinami udělá. Nyní
jsou v období vegetačního

klidu a nabírají sílu na jaro.
Pokud by teplejší počasí tr-
valo déle, může se stát, že
začne vegetace a následný
mráz je zničí,“ vysvětluje
Josef Gracias, ředitel Agrární
komory ve Svitavách.
Zemědělci se více děsí

holomrazů bez sněhu, ty

jsou totiž daleko horší než
teplo a vlhko. „U nás to není
zatím tak drastické, u ovoc-
nářů je to rozhodně složi-
tější, ale těch v regionu tolik
není. Pro nás by bylo ideál-
ní, kdyby teď nasněžilo.
Sněhová pokrývka je nej-
lepší, aby se porosty ozimé
pšenice a řepky přikryly a
byly chráněné,“ dodal Josef
Gracias.

TAJE NA HORÁCH
Na modlení dali správci ně-
kterých zimních středisek.
Na start lyžařské sezony
stále čekají v České

lyžařské
České

lyžařské sezony
České
sezony
Třebové

na Pekláku a v Přívratu.
Sníh ale pomalu mizí i z
výše položených sjezdovek.

„Na Bukovku jezdí obě la-
novky i kotva na Svitavě a
jiné vleky. Zatím se držíme.
Na sjezdovkách je dvacet až
padesát centimetrů sněhu,
přírodní je jen kolem Buko-
vé hory. Ve vesnicích ale už
není vůbec nic,“ přiblížil
včera aktuální situaci Libor
Černý, jednatel skiareálu v
Čenkovicích.
Černý,
Čenkovicích.
Černý, jednatel
Čenkovicích.

jednatel
Tvrdí, že dnes

by mělo snad začít zase
sněžit. „Měli jsme vše per-
fektně připravené, ale Vá-
noce rozhodly. Spadlo tu
dvanáct litrů vody na metr
čtvereční. Víc pršelo, než
sněžilo. Ale na to, jaké je
počasí, je sezona dobrá. V
Čenkovicích
počasí,
Čenkovicích
počasí, je
Čenkovicích

je
říkáme, že bude

líp,“ podotkl Libor Černý.

IDEÁLNÍSNĚHOVÉpodmínky sice v některýchoblastechOrlických hor zatímnejsou, aleČenkovice
hlásí, že stále lyžují a v nejbližších dnech snadnasněží. Ilustrační foto: Deník/ Michal Fanta

„Pro nás by bylo
ideální, aby nasněžilo.
Sněhová pokrývka je
nejlepší, aby se
porosty ozimé pšenice
a řepky přikryly
a byly chráněné.“
Josef Gracias, Agrární komora

Linka 112
Cestou z hospody ohnul značku
Česká Třebová – Závěr
roku se mírně prodražil
skupince mladíků, kteří se
nad ránem 26. 12. vraceli z
návštěvy restauračního
podniku. „Dobrou náladu a
přebytečnou energii bohužel
ventilovali nevhodným
způsobem, když při průcho-
du pěší zónou Na Splavě je-
den z nich vyskočil na do-
pravní značku, kterou
vlastní váhou ohnul tak, že
hrozil její pád na chodník,“
informovali strážníci. Místo

bylo pod dohledem kamer, a
tak byl výtečník záhy vypá-
trán. Za své chování se
omluvil a souhlasil i s ná-
hradou vzniklé škody, proto
s ním bylo možné věc
uzavřít uložením finanční
pokuty. (pb, zr) Foto: MPČT

Zaznamenali jsmejsme
Tříkrálová sbírka jde do finále

Orlickoústecko – Tříkrálová
sbírka jde do finiše. Koled-
níci prošli také Chocní (na
snímku Bohumila Bečičky).
V České Třebové se v rámci
sbírky bude konat ještě
koncert, a to 13. ledna od
18.00 hodin v chrámu sv.
Jakuba. Účinkovat bude pě-
vecký sbor Žerotín Brandýs
nad Orlicí a místní smíšený
pěvecký sbor Bendl. (daf)

Noc: krádež, útěkář i opilý řidič
Vysoké Mýto – Strážníci
měli minulý týden ze středy
na čtvrtek rušnou noc. Po
18. hodině byla hlídka při-
volána do prodejny Penny,
kde ostraha zadržela při
krádeži drogistického zboží
za 22 korun 17letou dívku.
Dostala blokovou pokutu. Ve
20.30 strážníci spolupraco-
vali s hlídkou Policie ČR

spolupraco-
ČR

spolupraco-
při

zadržení sedmnáctiletého
chovance výchovného ústa-

vu, po kterém bylo přede-
šlého dne vyhlášeno celo-
státní pátrání. Mladík byl
zadržen ve vytipovaném
místním penzionu. Po půl-
noci 4. ledna kontrolovala
hlídka na ulici Rokycanova
řidiče vozidla Seat. Pěta-
dvacetiletý řidič však do
Skutče, kam měl namířeno,
nedojel. Dechovou zkouškou
u něj totiž hlídka zjistila
1,64 promile alkoholu. (tv)

Řidičku překvapil pavouk. Lekla se a auto rozbila o strom
Letohrad – Na Letohradsku
došlo ke kuriózní dopravní
nehodě, kterou zavinil pa-
vouk. Spustil se ze stínítka
na volant a vyděsil šesta-
dvacetiletou řidičku natolik,
že strhla řízení.
Nehoda se stala v neděli

krátce po poledni mezi Ver-
měřovicemi a Jablonným
nad Orlicí. Žena

Jablonným
Žena
Jablonným
právě pro-

jížděla rovným úsekem,
když se jí před očima zjevil
pavouk, strhla řízení vpravo
a čelně narazila do vzrost-
lého stromu. „Alkohol byl u
řidičky vyloučen dechovou
zkouškou. Nehoda se na-

štěstí obešla bez zranění ři-
dičky i dvou přepravova-
ných osob. U poškozeného
vozidla jsme pro závady
způsobené nárazem zadrželi
osvědčení o registraci vozi-
dla,“ uvedla tisková mluvčí
policie Lenka Vilímková a
dodala, že škoda na havaro-
vaném vozidle byla před-
běžně vyčíslena na 50 tisíc
korun. A zřejmě to nebude
jediný řidiččin výdaj, za
přestupek v dopravě jí hrozí
u správního orgánu pokuta
od patnácti set do dvou a
půl tisíce korun. (daf)
Foto: archiv Policie ČR

Postaví nové odborné učebny za 25 milionů
dokončení ze strany 1

V rámci projektu ne-
vzniknou pouze nové pro-
story. Město nakoupí i po-
třebné vybavení, jako jsou
například počítače. „Měla by
se tak vyřešit nevyhovující
situace, kdy je pro celou
školu v současné době k
dispozici pouze jedna míst-
nost se čtyřiadvaceti starší-
mi počítači,“ vysvětlil mís-
tostarosta Josef Janeček.
Stejně tak je nutná nová

učebna pro cizí jazyky. V té
stávající se učí celkem pat-

náct tříd a na stejných
židlích se střídají malí prv-
ňáci s deváťáky. Ve škole
vznikne rovněž nová ku-
chyňka, neboť stará je po
téměř čtvrt století intenziv-
ního používání ve špatném
stavu. Všechny nové učebny
budou bezbariérové.

PŘÁNÍ BÝVALÝCH ŽÁKŮ
„Z dotazníků absolventů
nám vyplynulo, že potřebují
prohloubit výuku práce s
počítači, proto jsme pozmě-
nili školní vzdělávací pro-

gram a v rámci pracovních
činností vyučujeme kromě
jiného právě práci s digitál-
ními technologiemi, k tomu
je však potřeba patřičné vy-
bavení. Pokud jde o znalosti
cizích jazyků, domluvit se
více jazyky je dnes již ne-
zbytné. Na škole proto vyu-
čuje angličtinu nejen kvali-
fikovaná paní učitelka, ale
ještě rodilá mluvčí. Kromě
angličtiny nabízíme žákům i
ruštinu a němčinu. Na to
vše je druhá vybavená jazy-
ková učebna téměř nutnos-

tí,” sdělila ředitelka školy
Miroslava Jirečková.
V Litomyšli jsou při hle-

dání dotačních titulů velmi
úspěšní. Tentokrát ale získat
peníze nebylo snadné, o fi-
nance bojovalo více subjek-
tů. „Celkem do této výzvy
bylo podáno 183 projektů,
ale jen 65 z nich je přímo
doporučeno k podpoře, a to
jen díky plnému bodovému
hodnocení, které získal i náš
projekt,” uvedl Jaromír Drá-
bek z oddělení projektů a
dotací městského úřadu.

INZERCE

d
b
i_
10
21
70
3-
02

310. ledna 2018 Deník
www.denik.cz


