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Prázdninová pohoda
Usedlost se stala vyhledávaným
letním sídlem méně movitých studentů. Pavel Tejkal s Ivou Mischekovou tu v červenci/srpnu pobyli tři
týdny a chystají se to zopakovat.

Veselíčka na různé způsoby (smaženice, se zeleninou, s bramboráky a
těstovinami, guláš z václavek, bedle
na másle, hřibové řízky atp.) byly mi
podávány různými osobami nepřetržitě osm dnů za sebou.

V letním bytě s vodní dýmkou, co víc ještě
chtít? (foto Pavel Tejkal)

Jedno z četných lesních zátiší.

Plot kolem zahrady
Tím byl splněna podmínka, nyní již
prababičky, Květy Tejkalové: „Dokud tady nebude plot, tak zde
nebudu sázet žádné jahody.“ Sloupky natřela Iva nazeleno též branku,
kterou zhotovil za 4500 Kč Pepíček
Ondráček ze Žďáru.
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Radek Tejkal®

Nové objekty na usedlosti
V této pravidelné rubrice představujeme objekt „Dřevosaurus“ instalovaný v zahradě pod třešní.

Autor objektu: Radek Tejkal za přispění
tlecích procesů ve dřevě a erozivně
štěpivých procesů v kameni.

V předtuše ústředního topení v krbových kamnech
Během padesáti let s v „uhelně“
nashromáždilo padesát metráků rozpadajícího se uhlí typu ořech. Z toho
35 metráků bylo za 80 Kč/q prodáno
Bloudkovi do Mělkovic s podmínkou: ber jak leží.

V oblíbených dopravních prostředcích na
cestě do Jamské hospody

Tvůrce technických
objektů
Mezi nové technické objekty se na
usedlosti zařadily další prostředky
umožňující dešťové vodě snadný a
bezpečný odchod ze dvora.

Drátěný plot se zelenou bužírkou přivezlo a
natáhlo z jihu i severu Dílo Svratouch

Furt se natírá
V rámci akce „natírání“ byla natřena
zbývající okna v přízemí a dveře do
nářaďovny a do koupelny. Pokračování (okna na půdě a dveře mezi
místnostmi) je naplánováno za rok.
Použitá barva: opět slonová kost.
Pozn: natěrači spotřebovali 8 štětců.

Bloudek (syn Franty Bloudka, se kterým
jsem chodil do první třídy ZDŠ), nabírá
uhlí do košů, které Pelikán nosí na vůz a
Odehnal vysypává (již mimo snímek)

Kde je zednická?
Zde. S místním zedníkem Honzou
Pejchalem (na snímku) a s pomocí
Petra Pavlíčka se nahrubo omítly
všechny komíny a schodištní šachta.

Petr Vaněk zhotovuje technické předměty
ze všech dostupných materiálu pomocí
všeho dostupného nářadí

Přehoubováno
Letošní rok (především od června po
listopad) se vyznačoval nadměrným
výskytem jedlých hub, a to až tak, že
zajímavější bylo houby fotit než je
sbírat. Různé druhy hub z okolí
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Dvůr zrcadlící se v okně s nově natřeným
rámem. (foto Pavel Tejkal)

Floksy a růže rámují pracovní úsilí.

Cyklistické výlety
Kromě třídenní cesty s hajným po
trase Veselíčko, Polnička, Kohoutov,
Dřevíkovice, Hlinsko, Chlumětín,
Svratouch, Herálec, Veselíčko, pouze drobné výlety k rybníkům a do
nejbližšího okolí.

chlívku – proč též chlívek?) se
uskutečnila o 14 dní později v hajného sídle na Brušovci. Erektivní práce
jsou naplánovány na jaro 2006.

a srub s rozpadlou kadiboudou, které
jsou jinak skryté listovím.

V kamnech hoří
Dřevo hoří, voda se ohřívá a od nich
lidi. Již není třeba vyčleňovat jednoho pracovníka na systematické obíhání kamen a přikládání do nich.
Přestože je celý týden venkovní teplota pod nulou, v místnostech je po
příchodu plus 5 a po hodině plus 15.
Kamna hoří celou noc, přičemž pokles teploty je během noci z 20 na 16
stupňů.

Nová křížová cesta završená Kalvárií na
kopci nad obcí Řečice (místně známé též jako Mexiko), v dalekém pozadí Nové Město.

Z hradu Zubštejna je skvělý rozhled do
celého okolí.

Výlety v meziobdobí
Nelze-li pěšky ani na lyžích, lze
vždy na kole. V jednom víkendu lze
navštívit několik lokalit již proslavených (Budeč, Jámy) i dosud nerenomovaných (Fryšava, Rokytno)

Zahrada
Exteriéry byly dovybaveny čtyřmi
lavičkami zakoupenými v dražbě při
likvidaci mateřské školky v Adamově za 4 x 20 Kč. Jedna z nich je
umístěna na zahradě u plotu Pelikánova. Uprostřed jsou patisony, vlevo
fazole (příští rok je třeba zasadit 5x
více, protože nad Mexické fazole
prostě není). V popředí jsou babiččiny jahody kryté fólií.

Odpočinkový kout v zahradě.

Topenář Petr Podaný (vlevo) a řešitel
projektu a věcí elektrikářských a
zednických prací Petr Vaněk (vpravo)

Vše pro dobrou fotku
Během tří let naší činnosti na
Veselíčku se vyprofiloval též okruh
fotografů Veselíčka, mezi něž patři
Radek Tejkal, Pavel Tejkal, Petr
Pavlíček a Petr Vaněk. Prvním počinem v novém roce bude vydání
DVD: Vycházky do okolí se skladbami Jaroslava Šťastného doprovázenými fotografiemi z expedic
k Janderově lípě, potoku Stavišti,
Mokré louce, na kopec Vejdoch,
k Zbyňkově zemljance atd.

Jiný kout zahrady

Bříza s posedem na kopci nad obcí Hliné

Sezóna lyžařská
Letošní sezóna hned od začátku
prosince. Podle stop byla odhalena
zemljanka „bezdomovce“ Zbyňi. Na
poli mezi Jámami a Budčí bylo
uštváno káně. Po jeho obfotografování se přikročilo k zjišťování
závad na jeho výstroji. A skutečně:
na levém křídle (viz obrázek) je
patrná ledová skvrna bránící rozpětí
křídla. Po jejím umělém rozpuštění
vložením mezi bundu a svetr bylo
káně opět zletuschopněno.

V tomto poněkud divokém koutě se
provedl silný prořez druhé jabloně a
spolu s tím i teoretická příprava na
nadcházející stavbu rozhledny.

Petr Pavlíček s vizí dobrého záběru
bezpečně, byť odvážně, překonává
povadlou hladinu potoka Staviště

Káně chystající se na odlet do lesa

Výlety k památným
kamenům a křížům
Hajný Žák hledá místo, kde by mohl ještě
říznout. Kmen stromu byl sejmut bez
jakékoli újmy na vedle stojící kadiboudě.

První část praktické přípravy (shromáždění materiálu/ vykydání kozího
Veselíčko bulet12 – str. 2

Letos nebyly žádné, byť plány byly
velké. Po delší době pouť k hradu
Zubštejnu, poslední výlet naší Alfou
155, která se v našem vlastnictví
dožila 10 let. Na sousední louce s
památníkem jsme objevili nový kříž

Potok Staviště na konci roku 2005

