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Vymáhat danĈ znamená škubat husu tak, abychom získali co nejvíce peďí s co nejmenším syĆením.

COLBERT Jean Baptiste, francouzský politik /1619-1683/

Zprávy z radnice
Mimochodem práce na výstavbø
Vážení pĆátelé,
obecních bytĎ v bývalé mateĆské
dovolte nám, abychom Vás opøt
školce pokraêují pĆedpokládaným
pozdravili v období, pĆed pozvolna
tempem. Taktéž v objektu bývalé
se louêící zimou.
staré pošty  budova êp. 175  se
V møsíci únoru obec pĆipravovala
usilovnø pracuje. V zastupitelstvu
žádosti o dotace v rámci rĎzných
obce jsme jednali o návrhu úpravy
programĎ, které byly vyhlášeny Par
fasády, barevného ladøní oken a o
dubickým krajem, pĆípadnø ústĆed
dalších návrzích Ćešení nøkterých
ními orgány. Jedná se zejména o
otázek, týkajících se uvedeného ob
program internetizace knihoven.
jektu. Bude souêasnø nutné uvažo
Program je zajímavý zejména tím, že
vat o schválení podmínek, za kte
dotace na zakoupení poêítaêového
rých budou dokonêené byty pĆidø
vybavení mĎže êinit až 90 % roz
lovány obêanĎm. Pokud byste møli
poêtových nákladĎ souvisejících s
jakékoliv návrhy, rádi je pĆivítáme
pĆipojením té které knihovny na in
a budeme se snažit je zapracovat
ternet. VøĆíme, že se tím zlepší ko
do pĆipravovaných zásad pro pĆidø
munikace knihovny s obêany a že do
lování bytĎ. Domníváme se, že pĆed
knihovny najdou cestu i noví, ze
nost pĆi pĆidølování vøtších bytĎ by
jména pak mladí êtenáĆi.
møly mít rodiny s døtmi. Jelikož se
Obec uvažuje o výstavbø dalších
jedná o byty sociální je jasné, že by so
nových šesti bytĎ v lokalitø pod
ciální hledisko, té které rodiny, mølo
Vaníêkem (pod výprachtickým kra
být rovnøž pĆi rozhodování o tom, ko
vínem). Jednalo by se o 2 vøtší byty
mu bude byt pĆidølen, vzato v úvahu.
o velikosti 3+kk a êtyĆi menší byty
Zastupitelstvo se v souêasné dobø
v pĆízemí, kde bychom pĆedpoklá
zabývá výbørem nového nájemce
dali bydlení starších obêanĎ z Vý
hospody „U Jana“, neboČ dosavadní
prachtic, pĆípadnø bydlení bezdøt
nájemce paní Martina Kocourková
ných rodin, êi samostatnø žijících
podala výpovøó.
osob, pokud ze strany starších ob
U OBRÁZKU
Otázka dobrého fungování hospody
êanĎ nebude o bydlení zájem. Vy
foto: Jan KaČka je pro nás, zastupitele, otázkou vý
tápøní pĆedmøtných bytĎ by bylo poĆátek ledna 2005
Ćešeno elektrickými kotli (každý byt by møl mít svĎj elektrický znamnou, která nás již delší dobu trápí. Myslíme si, že není
kotel s regulací výkonu do 9 kW). S ohledem na skuteênost, že dĎležitá ani výše nájmu, ale je dĎležité to, aby hospoda fungo
by se jednalo o novou výstavbu, nebyla by spotĆeba elektrické vala a byli s ní obêané spokojeni. Ne nadarmo se kdysi Ćíkalo,
energie, vzhledem k navrženému zateplení budovy, významná. že každá vesnice musí mít dobrý kostel, dobrou školu a fun
Nevíme, zda se nám podaĆí veškeré požadované doklady pĆed gující hospodu apod. PĆejeme si, abychom Vám všem, kteĆí zde
ložit ministerstvu pro místní rozvoj vêas, snažíme se však, aby žijete, tyto základní vøci postupnø zajistili.
se nám to podaĆilo. Termín pĆihlášek (žádostí o dotaci) je sta Závørem nám dovolte, abychom podøkovali Ladislavu Chlád
noven již na 13. bĆezen 2005. Do té doby musí být vydáno sta kovi za pøknou vzpomínku na našeho rodáka JindĆicha Praveê
ka, uêinønou v roce, kdy naše škola oslaví 100. výroêí svého
vební povolení.
Obec na pĆelomu møsíce února a bĆezna hodlá pĆipravit a rea vzniku. Na otázku pana Ladislava Chládka ve Výprachtických
lizovat zateplení obecní budovy. Uvažuje se o zateplení stropní novinách, na jakou akci zamøĆovala firma GMD, spol. s r. o.
konstrukce budovy obecního úĆadu, pĆípadnø o zateplení ob výškopisnø a polohopisnø pozemek, odpovídáme, že to bylo
jektu êp. 287 (bývalá mateĆská školka). Zateplením objektĎ, se pĆed zahájením rekonstrukce hospody. Bylo to potĆebné pro
kterým obec postupnø poêítá, (nebude to však akce na jeden zpracování projektu pro stavební povolení.
rok) by se møly výraznø snížit náklady na jejich vytápøní. Vám všem, kteĆí do novin pĆispíváte, døkujeme.
S pozdravem
PĆedpokládaná návratnost vložených prostĆedkĎ na zateplení
êiní 5 až 7 let, a to podle zpĎsobu vytápøní objektu.
Zastupitelstvo obce
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Zprávy z radnice
ZASTUPITELSTVO OBCE VÝPRACHTICE ZASEDALO DNE 31. LEDNA 2005
* ZO schvaluje bez výhrad výsledek hospodaďení a závĈreĆný úĆet obce za rok 2004 dle pďedloženého návrhu, který tvoďí pďílohu tohoto usnesení.

* ZO schvaluje bez výhrad rozpoĆet obce Výprachtice na rok 2005, a to dle pďedloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení jako jeho pďíloha.

* ZO ruší obecnĈ závaznou vyhlášku obce Výprachtice o výši pďíspĈvku na ĆásteĆnou úhradu neinvestiĆních nákladĐ mateďské školy a školní družiny, vydanou pod Ćíslem 02 dne 14. Ĝíjna 2002.

* ZO schvaluje ukonĆení nájemní smlouvy uzavďené s paní Martinou Kocourkovou, bytem Výprachtice Ćp. 7 na nebytové

*

*

*

*

*
*
*
*
*
*
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*

prostory v budovĈ Ćp. 216 ve Výprachticích, a to na základĈ žádosti paní Martiny Kocourkové. V pďípadĈ, že nebude
uhrazeno na základĈ písemné výzvy dlužné nájemné ZO souhlasí s ukonĆením nájemní smlouvy jednostranným úkonem - odstoupením od nájemní smlouvy.
ZO schvaluje zámĈr pronájmu nebytových prostor v domĈ Ćp. 216 ve Výprachticích, tj. restaurace, sálu a dalších
prostor. Nájem bude uzavďen nejménĈ za Ćástku 3.000,-- KĆ. V pďípadĈ více zájemcĐ bude proveden výbĈr na základĈ
návrhu komise ve složení:
PďedsedkynĈ komise: Marcela Pfitznerová
ñlenové komise: Luboš Merta, Jindďich Stejskal, Jan Moravec
ZO projednalo žádost SDH Koburk s tím, že souhlasí se zápoĆtem pohledávky za elektďinu pďedstavující Ćástku 7.817,-KĆ oproti Ćásti nákladĐ vynaložených SDH Koburk na zateplení budovy hasiĆské zbrojnice, které pďedstavují Ćástku
50.000,-- KĆ. Rozdíl vzájemnĈ zapoĆtených pohledávek tj. Ćástka 41.183,-- KĆ, bude obcí Výprachtice uhrazen na základĈ
dohody o zápoĆtu pohledávek.
ZO souĆasnĈ projednalo žádost SDH Koburk o poskytnutí pďíspĈvku na dofinancování prací, potďebných ke zprovoznĈní objektu hasiĆské zbrojnice. ZO souhlasí, aby dofinancování budovy hasiĆské zbrojnice bylo ďešeno až na základĈ nového, pďípadnĈ upraveného projektu. Úkolem v roce 2005 bude vypracování projektu. V roce 2006 bude Pardubický kraj
požádán o dotaci na dokonĆení akce, a to v rámci „Programu obnovy vesnice“.
ZO schvaluje v souladu s odst. 1 § 84 zák. Ćíslo 40/2004 Sb. v platném znĈní zadávací dokumentaci pro zadávací
ďízení, které bude realizováno formou otevďeného ďízení dle odst. 1 § 84 zák. Ćíslo 40/2004 Sb., pro zadání veďejné
zakázky „Rekonstrukce Ćistírny odpadních vod, vĆetnĈ opravy kanalizace“. ZO v dané souvislosti ukládá starostovi obce,
aby zveďejnil zadání zakázky na centrální adrese. ZO souhlasí, aby financování celé akce (cca 3,2 mil KĆ) bylo zajištĈno ve
výši 1/3 z prostďedkĐ obce a o zbývající Ćástku, tj. o cca 2,1 mil. KĆ byl požádán Pardubický kraj.
ZO schvaluje hodnotící komisi pro hodnocení veďejné zakázky „Rekonstrukce Ćistírny odpadních vod, vĆetnĈ opravy
kanalizace“ ve složení:
PďedsedkynĈ komise: paní VĈra Jandejsková
ñlenové komise: paní Ing. Vendula Indrová - náhradník pan Jaroslav Zach od firmy HudeĆek s. r. o.
pan Ing. Bohuslav Kouba, Inženýrská kanceláď IKKO - náhradník Josef Lerch
pan Jiďí HudeĆek z firmy HudeĆek s. r. o. - náhradník Ivo Chládek
paní Jana Skalická - náhradník Jan Moravec
Komise pďedloží zápis z hodnocení veďejné zakázky starostovi obce nejpozdĈji do 5 kalendáďních dnĐ po provedeném
hodnocení.
ZO ruší své usnesení Ćíslo 199 ze dne 29. listopadu 2004. DĐvodem je skuteĆnost, že na výstavbu dalších 5 bytových
jednotek se podaďilo zajistit dotaci ze státního fondu rozvoje bydlení.
ZO ruší své usnesení Ćíslo 43 ze dne 24. bďezna 2004. DĐvodem je zmĈna zámĈru týkající se rekonstrukce domu Ćp.
175 ve Výprachticích. s tím, že potďebná dotace byla získána na výstavbu bytĐ.
ZO ruší své usnesení Ćíslo 191 ze dne 29. listopadu 2004. DĐvodem je skuteĆnost, že právní vztahy s firmou
KLEMPÍúSTVÍ MAN s. r. o., Majerové 222, 563 01 Lanškroun, Iñ 25288938, byly upraveny dohodou, a to v souladu s
usnesením zastupitelstva Ćíslo 214 ze dne 14. prosince 2004.
ZO souhlasí, aby z usnesení Ćíslo 181 ze dne 29. listopadu 2004, bylo vypuštĈno vĈcné bďemeno ve prospĈch paní
Elišky Šilarové. DĐvodem je její vlastní žádost.
ZO souhlasí, na základĈ žádosti ďeditelky MŠ, aby rezervní fond ve výši 13,83 KĆ byl použit pro provozní úĆely v roce
2005. ZO dále souhlasí, aby pďíspĈvky rodiĆĐ vybrané v MŠ byly pďevedeny do rozpoĆtu MŠ. ZO souĆasnĈ souhlasí,
aby pďíspĈvky rodiĆĐ vybrané ve školní družinĈ byly pďevedeny do rozpoĆtu ZŠ.
ZO souhlasí s povolením splátek za vyúĆtování vytápĈní nebytových prostor v domĈ Ćp. 175 ve Výprachticích paní Marii Markové tak, že Ćástka 5.000,-- KĆ bude zaplacena jmenovanou nejpozdĈji do 30. Ćervna 2005. ZO souhlasí s povolením splátek za vyúĆtování vytápĈní nebytových prostor v domĈ Ćp. 175 ve Výprachticích firmĈ IVY - IvanĈ Vernerové
tak, že se povoluje splácení dlužné Ćástky v mĈsíĆních splátkách 1.000,-- KĆ, poĆínaje dnem 1. února 2005, až do úplného zaplacení dlužné Ćástky.
ZO souhlasí s uzavďením dodatku Ćíslo 1 ke smlouvĈ o dílo Ć. 22/2004 se zhotovitelem Bohuslavem Koubou INŽENÝRSKÁ KANCELÁú IKKO, U vodárny 771, 503 46 Tďebechovice pod Orebem, Iñ 13205986 v rozsahu dle pďedloženého návrhu.
ZO promíjí pohledávku spoĆívající v nedoplatku nákladĐ na vytápĈní nebytových prostor v budovĈ Ćp. 3 ve Výprachticích, pronajatých pro úĆely ordinace zubního lékaďe, pďedstavující Ćástku 4.774,-- KĆ, paní MUDr. ZuzanĈ JedliĆkové, bytem Bystďec 182, 561 54 Bystďec.
(Pokraþování na stranČ 3.)

únor 2005


Výprachtické
noviny




 Zprávy z radnice


Y

roÄník 9, Äíslo 2



3

(Pokraþování ze strany 2.)

* ZO schvaluje v souladu s Naďízením vlády Ć. 236 ze dne 31. prosince 2004 odmĈny a pďíplatky neuvolnĈným zastupite-
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lĐm obce Výprachtice následovnĈ:
- místostarostce obce Výprachtice - pďíspĈvek v plné výši
- pďedsedĐm finanĆního výboru, kontrolního výboru, pďedsedovi komise pro životní prostďedí a pďedsedkyni komise SPOZ
pďíspĈvky ve výši 50 %, ostatním ĆlenĐm ZO se stanoví pďíspĈvek ve výši 25 %.
PďíspĈvky budou mĈsíĆnĈ upraveny s ohledem na plnĈní úkolĐ.
ZO projednalo nové žádosti o pďidĈlení bytu, a to konkrétnĈ paní Maixnerové, bytem Výprachtice, pana Libora Macha,
bytem Výprachtice, s tím, že jejich žádosti budou ďešeny po ukonĆení bytové výstavby v roce 2005, pďípadnĈ v roce 2006.
ZO schvaluje pďijetí dalších 4 pracovnic na provádĈní veďejnĈ prospĈšných prací pro obec Výprachtice s tím, že k 1. únoru 2005 bude tĈchto pracovníkĐ celkem 6. ZO vyjádďilo souhlas se zprávou starosty o poĆtu pracovníkĐ tzv. „VPP“
(dotovaná pracovní místa) v roce 2004.
ZO souhlasí s prodejem pozemku evidovaného dle stavu PK jako pozemková parcela Ć. 3269 v katastrálním území a
obci Výprachtice firmĈ AGROSPOL Výprachtice s. r. o. se sídlem Výprachtice Ćp. 288, Iñ 25297091. Prodej se schvaluje
za podmínek schválených ZO obce Výprachtice Ćíslo 28 ze dne 18. prosince 2002.
ZO projednalo plán Ćinnosti obce na úseku investic v roce 2005 s tím, že budou v tomto roce realizovány tyto hlavní akce:
1) výstavba 12 bytových jednotek
2) pokraĆování v rekonstrukci ZŠ Výprachtice
3) pokraĆování v opravách domu Ćp. 216 ve Výprachticích (restaurace U Jana)
4) oprava místních komunikací
5) další etapa a rekonstrukce veďejného osvĈtlení
6) zateplení stropní konstrukce budovy Ćp. 3
7) oprava stďechy domu Ćp. 287 (bývalá mateďská školka)
ZO ukládá starostovi obce pďedmĈtné akce organizaĆnĈ pďipravit a zajistit.
ZO bere na vĈdomí zprávu hlavní inventarizaĆní komise o výsledku inventarizace v roce 2004.
ZO souhlasí s provedením zmĈny územního plánu obce v následujícím rozsahu:
- plynofikace obce
- využití ploch k výstavbĈ rekreaĆních objektĐ na Pďeváži
- stanovení nových ploch pro obytnou zástavbu ve stďedu obce Výprachtice
- rozšíďení parkovištĈ na Pďeváži
- kruhový objezd ve stďedu obce
ZO souhlasí s výstavbou 5 až 6 bytových jednotek v lokalitĈ pod „VaníĆkovými“ a povĈďuje starostu obce, aby uĆinil
vše potďebné k podání žádosti o dotaci na pďedmĈtnou akci Ministerstvu pro místní rozvoj ñR.
ZO schvaluje prodej nepotďebného a pďebyteĆného materiálu, konkrétnĈ 5 ks dďevotďískových desek, za cenu 150,-KĆ/ks. ZO dále schvaluje prodej starých oken z bývalé mateďské školky za cenu 50,-- KĆ/kus, mďíže na dveďe z Ćp. 175
za cenu 500,-- KĆ.
ZO souhlasí na základĈ žádosti pana SmolĆáka a manželĐ KrĆkových s napojením na obecní vodovod.
ZO souhlasí s uzavďením smlouvy o poskytnutí nadaĆního pďíspĈvku ve výši 40.000,-- KĆ. na výstavbu „HďištĈ u MŠ“ z
prostďedkĐ Nadace Duhová energie, se sídlem Seifertova 55/570, 130 00 Praha 3.
ZO souhlasí s vyplacením odmĈny následujícím neuvolnĈným ĆlenĐm zastupitelstva za mĈsíc prosinec 2004 v plné výši - panu Janu Moravcovi, paní Marcele Pfitznerové, paní Marii Hanyšové, panu Jindďichu Stejskalovi.
ZO souhlasí s rekonstrukcí bytu Ć. 1 v domĈ Ćp. 7 ve Výprachticích (hasiĆská zbrojnice) a souĆasnĈ povĈďuje starostu
obce, aby uzavďel smlouvu se zhotovitelem panem Radkem Hajzlerem, bytem Výprachtice 296, 561 34 Výprachtice.




SPOZ

oznamuje


Není místo ani Ćas na dlouhé povídání. Pďestože zaĆátek roku
vypadal spíše na jaro, od poloviny ledna stíhá kalamita kalamitu. Lopata nestaĆí „vystydnout“ a nejvíc chumelí, když má
„správa a údržba domu“ plné ruce jiné práce. A my, majitelé
nemovitostí, co máme ponĈkud dál do civilizace, tedy k udržované komunikaci, se musíme více ohánČt než SÚS. LetištĈ nepďijímají, dálnice jsou ucpané, železnice stojí, o silnicích tzv.
nižších tďíd je lépe se nevyjadďovat, ale k chalupĈ musí být cesta
vyházená i kdyby na chleba nebylo - jak ďíkali staďí lidé. A znovu sype! Tak promiČte, bĈžím „nastartovat“ lopatu.
Zdraví

Otto Cejnar
Marie Moravcová
Vlasta Chládková
Anna Skalická
Barbora Vondrová

°

5
5

Vítej mezi námi
8. prosince 2004 se narodila
Michaela Indrová
RozlouĆili jsme se

Výprachtice 209
Výprachtice 142
Výprachtice 325
Výprachtice 391
Výprachtice 38

Výprachtice 252

Ing. Jiďí Petr

Výprachtice 82
Zemďel 10. února 2005 ve vĈku 52 let

50 let
75 let
80 let
90 let
91 let
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Informace, zprávy, sdÌlení
D·LEŽITÉ INFORMACE Z MATRIKY
VÝMóNA OBñANSKÝCH PRûKAZû
Dle naďízení vlády Ć. 612/2004 jsou obĆané ñeské republiky
povinni provést výmĈnu obĆanských prĐkazĐ bez strojovĈ Ćitelných údajĐ vydaných
a) pďed 31. prosincem 1994 za OP se strojovĈ Ćitelnými údaji
nejpozdĈji do 31. prosince 2005
b) pďed 31. prosincem 1996 za OP se strojovĈ Ćitelnými údaji
nejpozdĈji do 31. prosince 2006
c) pďed 31. prosincem 1998 za OP se strojovĈ Ćitelnými údaji
nejpozdĈji do 31. prosince 2007
d) pďed 31. prosincem 2003 za OP se strojové Ćitelnými údaji
nejpozdĈji do 31. prosince 2008.
Žádost o vydání OP pďedloží obĆan nejpozdĈji do 30. listopadu
daného roku.
Pro vydání OP je k žádosti o OP potďeba 1 ks fotografie.
Je pďedbĈžnĈ dohodnuto fotografování osob (starších a nemohoucích obĆanĐ) v letních mĈsících na obecním úďadĈ.
NOVELA ZÁKONA O OBñANSKÝCH PRûKAZECH
A CESTOVNÍCH DOKLADECH
Dnem 1. ledna 2005 vstoupila v platnost novela zákona o obĆanských prĐkazech a cestovních dokladech.
ObĆanské prĐkazy (OP)
 žádost o vydání OP lze podat u kteréhokoliv matriĆního
úďadu nebo úďadu s rozšíďenou pĐsobnosti a u kteréhokoliv
z tĈchto úďadĐ je možné OP také pďevzít (místo žadatel
uvede v žádosti o OP), jinak je žadatel povinen OP pďevzít u
pďíslušného obecního úďadu obce s rozšíďenou pĐsobností
 podpisem obĆana se pro úĆely vydání OP rozumí vlastní rukou
provedené písemné vyjádďení jeho jména a pďíjmení, popďípadĈ
pouze pďíjmení (podpis nesmí obsahovat zkratky nebo tituly)
 novĈ je stanoven výĆet povinností obĆana a nové lhĐty pro
jejich splnĈní:
Y požádat o vydání prvního OP do 30 dnĐ ode dne, kdy
obĆan dosáhl vĈku 15 let
Y požádat do 15 dnĐ o vydání nového OP po obdržení
úmrtního listu manžela, po nabytí právní moci rozhod-

D·LEŽITÉ INFORMACE FINAN§NÍHO Ú¶ADU
PRAVIDELNÉ SLUŽBY FINANþNÍHO ÚŏADU V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
V ROCE 2005
ÚŏEDNÍ
DEN
PODATELNA
POKLADNA
HODINY
PO 08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-11.30/13.00-16.00
ÚT
xxx
xxx
08.00-11.30/12.30-15.00
ST
08.00-17.00
08.00-17.00
08.00-11.30/13.00-16.00
þT
xxx
xxx
08.00-11.30/12.30-15.00
PÁ
xxx
xxx
08.00-11.30/12.30-14.00
V souvislosti s blížícími se termíny pro podávání daŁových pŐiznání zavádí Finanÿní úŐad v Ústí nad Orlicí doÿasné mimoŐádné
služby pro pŐebírání daŁových pŐiznání.
Vzhledem ke složitosti daŁového pŐiznání k dani z pŐíjmu fyzických osob, doporuÿuje Finanÿní úŐad osobní pŐedání daŁového
pŐiznání na úŐadĚ nebo jeho služebnách.
Tel. spojení:
Ústí nad Orlicí - 465 550 111
Lanškroun - 465 323 116, 604 291 545

nutí soudu o rozvodu manželství, po obdržení oddacího
listu a po ohlášeni zmĈny trvalého pobytu.
Cestovní doklady (CD)
Vydáni prvního CD osobám mladším 15 let
K žádosti, kterou podávají za osobu mladší 15 let jeho zákonní
zástupci, je nutné doložit osvĈdĆení o státním obĆanství. Tento
doklad vydává na základĈ žádosti obĆana staršího 18 let nebo
zákonného zástupce pďíslušný krajský úďad a tuto žádost lze
podat na matrice pďíslušné podle místa trvalého pobytu. Za vydání osvĈdĆeni o státním obĆanství se hradí správní poplatek
ve výši 100,-- KĆ.
Správní poplatky za vydání CD
Pro osoby nad 15 let
Y CD se strojovĈ Ćitelnými údaji, tj vyhotovený ve lhĐtĈ 30 dní
na dobu 10 let, se nemĈní a Ćiní 200,-- KĆ.
Pro osoby mladší 15 let
Y CD se strojovĈ Ćitelnými údaji, tj. vyhotovený ve lhĐtĈ 30
dní na dobu 5 let, se nemĈní a Ćiní 50,-- KĆ.
CD bez strojovĈ Ćitelných údajĐ, vydaný ve zkrácené lhĐtĈ s
platností 1 rok, Ćiní správní poplatek 600,-- KĆ pro všechny žadatele (nové i mladší 15 let).
Podpisem obĆana se pro úĆely vydání CD rozumí vlastni rukou
obĆana provedené písemné vyjádďení jeho jména i pďíjmení
(podpis nesmí obsahovat zkratky nebo tituly).
OsvĈdĆení o státním obĆanství ñR
K žádosti o vydání osvĈdĆeni o státním obĆanství ñR pro vydání
prvního obĆanského prĐkazu nebo cestovního dokladu osobám mladším 15 let nutno doložit
Y originál rodného listu dítĈte
Y originál oddacího listu rodiĆĐ (k vydaným oddacím listĐm
po 1. Ćervenci 2001 nutno doložit rodné listy rodiĆĐ - nejsou uvedena data jejich narození)
Y u rodiĆĐ narozených po 1. lednu 1934 nutno doložit jejich
rodné listy
Y platný doklad totožnosti rodiĆe (OP, CD)
Y opatrovník nebo poruĆník doloží usnesení soudu o svém
ustanovení (pĈstoun nemá práva rodiĆĐ).



V pďípadĈ dotazĐ  465 391 132
Marie Bašková, matrikáĜka OÚ Výprachtice

MIMOŏÁDNÉ SLUŽBY
FINANþNÍHO ÚŏADU
V OBDOBÍ
14. AŽ 31.03.2005
V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
(DAŀ Z PŏÍJMU
FYZICKÝCH OSOB)

DEN

ÚŏEDNÍ HODINY

PODATELNA

PO
ÚT
ST
þT
PÁ

08.00-17.00
08.00-15.00
08.00-17.00
08.00-15.00
08.00-14.00

08.00-17.00
08.00-15.00
08.00-17.00
08.00-15.00
08.00-14.00

MIMOŏÁDNÉ SLUŽBY DAŀOVÉ
POKLADNY
V ÚSTÍ NAD ORLICÍ
DAŀ Z PŏÍJMU FYZICKÝCH OSOB
21. AŽ 31.03.2005
DAŀ Z NEMOVITOSTÍ
16. AŽ 31.05.2005
MIMOŏÁDNÉ SLUŽBY
V LANŠKROUNę
(DAŀ Z PŏÍJMU
FYZICKÝCH OSOB)

DEN

POKLADNA

PO
ÚT
ST
þT
PÁ

08.00-11.30/13.00-16.00
08.00-11.30/13.00-14.00
08.00-11.30/13.00-16.00
08.00-11.30/13.00-14.00
08.00-12.00

U VRÁTNICE ORPA a. s. OPLETALOVA 92
V BŏEZNU KAŽDOU STŏEDU
21. až 31.03.2005
PO-þT
08.00-11.00/12.00-16.00
PÁ
08.00-11.00/12.00-14.00
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UŽ T¶ÍDÍTE SPRÁVN«?
Abychom mohli tďídit odpad správnĈ, je tďeba vĈdĈt,
z jakého materiálu je ta Ći ona vĈc vyrobená. K tomu slouží znaĆky nebo symboly, kterými by mĈly být výrobky
oznaĆeny, zejména výrobky z umĈlých hmot. V tomto posledním díle odpadového seriálu se s nimi seznámíme a
podíváme se také, jak se tďídí v EU.
ZNAñKY NA OBALECH – NAŠI RÁDCI PúI TúÍDóNÍ ODPADû
Každý obal je vyroben z nĈjakého materiálu a nĈkdy je velmi
obtížné poznat, z Ćeho je obal vyroben. Proto jsou na obalech
rĐzné znaĆky, které nás informují, jak máme s takovým obalem
po použití naložit.
Šipky s Ćíslem nebo zkratkou nás informují o materiálu, z nĈhož je obal vyroben. Podle nich poznáme,
do kterého kontejneru máme obal pozdĈji vyhodit.
V tabulce jsou nejĆastĈjší kódy:
Papír
Vlnitá lepenka
Hladká lepenka
Bílé sklo
Zelené sklo
HnĚdé sklo
Ocel
Hliník
DŐevo
Polyethylentereftalát
Polypropylén
Polystyrén
Polyetylén (rozvĚtvený)
Polyetylén (lineární)

PAP
PAP
PAP
GL
GL
GL
FE
ALU
FOR
PET
PP
PS
LDPE
HDPE

Kombinovaný obal

C/

Nápojový karton

C/PAP

22
20
21
70
71
72
40
41
50
1
5
6
4
2
obal je vyroben z více materiálŢ a
ten za lomítkem pŐevládá
81 a 84 kombinovaný obal, kde
pŐevládá papír

5

neziskovou obalovou spoleĆnost, která poté koordinuje aktivity
spojené s recyklací a využitím odpadĐ z obalĐ v dané zemi.
Pďitom spolupracuje s partnery z tĈchto oblastí: prĐmysl, obce,
odpadáďské firmy a v neposlední ďadĈ také veďejnost. U nás
pĐsobí autorizovaná obalová spoleĆnost EKO-KOM, a. s. (více
informací najdete na www.ekokom.cz)
A jak se vlastnĈ odpady v jednotlivých zemích tďídí?
Princip je všude stejný, sbírají se vĈtšinou tďi materiály: sklo,
plasty (nebo všechny obaly) a papír.
F SKLO - systém sbĈru donáškový - tzn., že musíte odpady
donést do kontejneru umístĈného na ulici poblíž vašeho
domu. V nĈkterých zemích se sbírají dvĈ nebo tďi barvy skla.
F PLASTY - vĈtšinou také donáškou do kontejnerĐ. V NĈmecku, Rakousku, Belgii a Lucembursku používají pytle a nádoby pro každou domácnost - tomu se ďíká odvozný systém.
V nĈkterých zemích se sbírá tzv. „lehká obalová frakce“ napď. v NĈmecku mĐžete do žlutého kontejneru vhodit
kromĈ plastĐ i plechovky a nápojové kartony (krabice od
džusĐ a mléĆných výrobkĐ).
F PAPÍR A LEPENKA - ve vĈtšinĈ zemí donáškový systém, nĈkdy nádoba pro každou domácnost. ñasto se papírové
obaly sbírají spoleĆnĈ s dalšími odpady z papíru (Ćasopisy a
noviny).
A teĉ trochu zajímavých Ćísel:
F už 18 zemí v EvropĈ provozuje systémy využití odpadĐ z
obalĐ a používá znaĆku ZELENÝ BOD
F více než 400 miliard obalĐ je oznaĆeno ZELENÝM BODEM
F více než 200 miliónĐ obyvatel má možnost tďídit odpady v
systémech využití odpadĐ z obalĐ
F v roce 2002 bylo využito (recyklováno) více než 12 miliónĐ
tun obalĐ
A jak je na tom ñR ve srovnání se zemĈmi v EvropĈ?
Jak vidíte v grafu, jsme na 9. místĈ ze všech 18 zemí, kde fungují systémy Zeleného bodu.
100%
90%

PanáĆek s košem znamená, že použitý obal máme
hodit do pďíslušné nádoby na odpad.
Pokud je panáĆek pďeškrtnutý, znamená to, že obal
do popelnice nepatďí, protože obsahuje nĈjaké nebezpeĆné
látky. Takové odpady se odnáší do sbĈrny nebezpeĆných odpadĐ nebo na sbĈrné dvory. Bližší informace se dozvíte na vašem obecním úďadu.
Zelený bod znamená, že je za obal zaplaceno do
systému EKO-KOM, jenž zajišèuje sbĈr a využití obalových odpadĐ. Pokud si koupíte obal, na kterém je
znaĆka ZELENÝ BOD znamená to, že výrobce zaplatil za jeho
recyklaci. Takže, až vypijete limonádu nebo dojíte sušenky, odhoĉte jejich obaly do barevného kontejneru!
V EU TAKÉ NEJSOU LÍNÍ A TúÍDÍ SPRÁVNó
Ve vĈtšinĈ zemí Evropské unie fungují tzv. systémy využití
odpadĐ z obalĐ, kterým se také ďíká systémy Zeleného bodu.
Princip tĈchto systémĐ je jednoduchý: firmy (výrobci, plniĆi, distributoďi, dovozci) jsou zodpovĈdné za zpĈtný odbĈr a využití
odpadĐ z obalĐ. Aby s mohly tĈchto povinností zhostit, založí

80%
70%

9.
místo

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
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Odpadový seriál tímto konĆí. Snad alespoČ trochu objasnil, proĆ je tďeba odpady tďídit a jakým zpĐsobem tak Ćinit.
Teĉ už jen zbývá dát se do toho.
NEBUôTE LÍNÍ! TúIôTE SPRÁVNó!
Obecní úĜad
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ZPRÁVA POLICIE §R O TRESTNÉ §INNOSTI
ZA ROK 2004

Kulturní akce
v jablonném nad orlicí

 kino
3. bďezna - Ćtvrtek v 1930 hod.
DANNYHO PARáÁCI 2
film USA - pďístupný od 12 let
10. bďezna - Ćtvrtek v 1930 hod.
SNOWBOARôÁCI
film ñR - pďístupný od 12 let
13. bďezna - nedĈle v 1600 hod.
KRÁLOVNA KOLOBóŽKA
film ñR - pásmo filmĐ pro dĈti
17. bďezna - Ćtvrtek v 1930 hod.
LOVCI POKLADû
film USA - mládeži pďístupný
21. bďezna - pondĈlí v 1930 hod.
ŽRALOK V HLAVó
film ñR - mládeži pďístupný
31. bďezna - Ćtvrtek v 19 hod.
ALEXANDR VELIKÝ
film USA - pďístupný od 12 let
30

ples
4. bďezna - pátek ve 2000 hod.
MAŠKARNÍ PLES
sál hotelu U Dubu

 výstava
13. bďezna - nedĈle v 1800 hod.
PúIŠLO JARO DO VSI?
Marie Štrumlová, Eva Marková,
Markéta JeníĆková
Kulturní a informaĆní centrum
Výstava potrvá do 2. dubna 2005





koncert

20. bďezna - nedĈle v 18 hod.
KOMORNÍ KONCERT
Rudolf Andršt, Markéta Výborná,
Andrea Faltusová
sál kina
00

divadlo
25. bďezna - pátek v 1900 hod.
ŽENSKÝ BOJ
hrají divadelní ochotníci
z Dolní ñermné
sál kina

Z PúEVÁŽE NA BUKOVOU HORU
zaĆátek února 2005 foto: Jan KaČka

ulturní

entrum

LANŠKROUN
ÚT 1. bĆezna v 0815 a v 1000 hodin
lanškrounský zámek
O PRINCEZN÷ A POPLETOVI
pĆedstavení pro MŠ a ZŠ
ST 2. bĆezna v 1930 hodin
lanškrounský zámek
TURECKÁ KAVÁRNA
Robert Thomas
Václav VYDRA
Naóa KONVALINKOVÁ
Jana BOUŠKOVÁ
Matøj HÁDEK
ve tĆech komických detektivkách
NE 6. bĆezna v 1500 hodin
lanškrounský zámek
JEŽIBABY A ŽENICHOVÉ
divadelní pĆedstavení pro døti
ÚT 8. bĆezna v 1930 hodin
lanškrounský zámek
ABONENTNÍ KONCERT KPH
Helena JANEéKOVÁ  soprán
Dana MIMROVÁ  flétna
Eduard SPÁéIL  klavír
ST 16. bĆezna v 1930 hodin
lanškrounský zámek
IZRAEL A SEVERNÍ AFRIKA
Karel KOCUREK
cestopisná reportáž
ÚT 22. bĆezna v 1930 hodin
lanškrounský zámek
PETR SPÁLENÝ
A NEW APOLLO BAND
návrat do 70. let minulého století

Po uplynutí roku 2004 Vám tímto zasílám zprávu o
trestné Ćinnosti ve Vašich obcích.
Pro celkový pďehled Vás struĆnĈ seznámím s charakteristikou našeho obvodního oddĈlení a náplní
práce policistĐ.
Obvodní oddĈlení Lanškroun má ve svém služebním
obvodĈ, kromĈ mĈsta Lanškroun, zaďazeno dalších
25 spádových obcí. V souĆasné dobĈ je na obvodním oddĈlení zaďazeno 22 policistĐ. Z tohoto poĆtu
jsou dva vedoucí pracovníci, šest pracovníkĐ, kteďí
zpracovávají spisový materiál a pďíslušnou administrativu. Zbylých patnáct policistĐ vykonává nepďetržitĈ 24 hodin výkon poďádkové a obchĐzkové služby
ve mĈstĈ Lanškroun a uvedených pďilehlých obcích.
V roce 2004 došlo ve služebním obvodĈ Obvodního oddĈlení PñR Lanškroun ke spáchání 301 trestných ĆinĐ a 232 pďestupkĐ. Dále bylo ze strany pracovníkĐ místního obvodního oddĈlení vyďízeno
2.763 Ćísel jednacích..
V obci Horní Heďmanice, spoleĆnĈ s Ćástí Rýdrovice
a Dolní Heďmanice, došlo v roce 2004 ke spáchání
Ćtyď trestných ĆinĐ. Jednalo se o trestné Ćiny :
1) krádež mĈdĈných vodiĆĐ
2) krádež bukové kulatiny
3) poškozování cizí vĈci
4) vloupání do osobního motorového vozidla
V obci Výprachtice, s osadou Valteďice, a Ćástí Koburk, došlo v roce 2004 také ke spáchání Ćtyď trestných ĆinĐ, kdy se jednalo o tyto trestné Ćiny :
1) krádež vloupáním do objektu obsluhy lyžaďského vleku
2) porušování domovní svobody
.3) krádež vloupáním do dďevĈné stodoly
4) krádež vloupáním do osobního vozidla
Na závĈr bych chtĈl uvést, že objasnĈnost trestné
Ćinnosti Obvodního oddĈlení Lanškroun za rok 2004
dosáhla 57,20 %. Uvedený výsledek zaďadil naše
obvodní oddĈlení na tďetí pozici Okresního ďeditelství Policie ñeské republiky v Ústí nad Orlicí.
V novém roce Vám pďeji jménem všech pracovníkĐ
Obvodního oddĈlení Lanškroun mnoho zdraví,
štĈstí, osobních a pracovních úspĈchĐ.
kpt. Bc. Stanislav Musil
vedoucí OOPýR Lanškroun

V rámci

Národního programu
poĆítaĆové gramotnosti
poďádá firma

ASI informaĆní technologie s. r. o.
školení pro širokou veďejnost.
Školení bude uspoďádáno v Mohelnici.
Náklady ve výši 300,-- KĆ/osobu hradí obec.
Bližší informace na Obecním úďadĈ.
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Z deníku zákopníka
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Zákopníci jsou na místĈ nasazení. PoĆáteĆní organizaĆní zmatky, první nasazení do práce, seznamování se s novým prostďedím. TĈžko si
mnozí z nás dovedou pďedstavit jak vypadala válka, jak vypadal život za frontou. SkuteĆnost byla rozhodnĈ jiná, než jak ji naše generace znají z filmĐ. VýpovĈdi pďímých úĆastníkĐ mají nedocenitelnou hodnotu. Tďeba i proto, že v únoru pďed šedesáti lety bylo teplo a pršelo, zatím co my ve stejné dobĈ zápasíme s pďívaly snĈhu. Ale teĉ již honem za dalšími osudy zákopníkĐ ...

25. února 1945
Je nedĈle ráno, vstáváme v sedm hodin. SnídanĈ žádná. Jíme jen ze svých
zásob. Oblékneme se a jdeme na pivo. Potom si jdeme prohlédnout Smolkov. ObĈd je až v pĈt hodin. Je to ajntopf, ale dalo se to jíst. K veĆeďi je
trochu chleba, marmeláda a tvaroh. VeĆer se díváme, jak hází Rusové z letadel nad Ostravou rakety. Stďelba je slyšet z dálky. V deset hodin je veĆerka. Pďi ranní mši v kostele ďíkal pan faráď obyvatelĐm Smolkova, kdo
by se chtĈl dobrovolnĈ z vesnice odstĈhovat, že mĐže. Odpoledne pďi
rozmluvĈ s obyvateli všichni ďíkali, že se nikdo stĈhovat nebude.

26. února 1945
V pondĈlí ráno je první pracovní den. BudíĆek je o pĐl šesté. K snídani je
Ćerná káva pďinesená na svĈtnici v konvi na mléko. V osm hodin jdeme
do práce. RozdĈlili nás po dvaceti lidech. V každé skupinĈ jsou dva muži
od organizace, kteďí nám vymĈďují práci. Od rána prší a fouká silný západní vítr. Jdeme podle trati k ďece, tam už jsou naĆaty zákopy. Táhnou
se klikatĈ mezi ďekou a dráhou. Zákopy jsou hluboké sto centimetrĐ a
padesát centimetrĐ široké. SmĈrem ke dráze ještĈ vedou spoje. Dráha je
visutá a místy jsou mosty. Hlína je v zákopech samá mastnice do nekoneĆné hloubky. Chytá se na boty i na šaty. Nálada je moc špatná. Až odpoledne, když pďestalo pršet, se nálada zlepšila. Dozorci si nás nevšímají:
dĈláš, dĈláš - nedĈláš, nedĈláš. Jeden dozorce ďíkal, že je z Berlína. „Vzali
nás sem na dva mĈsíce, ale už jsme tady sedm mĈsícĐ, Ćekáme, až to
padne.“ Z toho jsme vidĈli, že nejsou nadšeni. Není divu, strava špatná,
den co den být venku za každého poĆasí. Pracujeme od rána bez pďestávky až do tďí hodin, jen co jsme si každý pojedl trochu chleba.
Od ďeky vidíme na umĈlé Vítkovice, které jsou za ďekou postavené ze dďeva, z dĐvodu klamání nepďítele. Mají tďicet sedm komínĐ, ovšem bez kouďe. ZastavĈná plocha je velká, tak za dvĈ tďetiny plochy Výprachtic. Celé to
stálo dvacet sedm miliónĐ marek. VeĆer jsou osvĈtlovány. Také je bombardovali, ale jen dďevenými bombami, na kterých bylo napsáno: „Na dďevĈné Vítkovice, dďevĈné bomby!"
V pĈt hodin máme obĈd, kdo nemá šálek nebo lžíci, mĐže si jít vypĐjĆit. V
kuchyni vaďí tďi paní ze Smolkova. Jsou to ñešky, jedna dokonce chodí
vaďit na svatby. Jídlo není špatné a je Ćisté. Vedle kuchynĈ jsou dvĈ místnosti se stoly, tam obĈdváme. VeĆeďe je hned po obĈdĈ. PĐl kila chleba, tďi
deka salámu a tďi deka másla. K veĆeru pďichází komise od strany a ďíká,
že se budeme stĈhovat, že je nás na svĈtnici mnoho, což bylo pravda. VeĆer pďišli na svĈtnici dva chlapci z dĈdiny, že nĈkoho hledají. Ptáme se
koho hledají. Dívají se po nás, ale nikoho nepoznávají, ani jméno neznají.
Ptáme se: „Co s ním chceš, koho hledáš?" „Já nic, ale moje maminka.“ Celá svĈtnice se dala do smíchu. ObĆas máme na svĈtnici hodnĈ veselo. Hoši, kteďí ve dne zĐstali doma, dali na svĈtnici vše do poďádku. Slámu
ohraniĆili prkny a udĈlali uliĆky, aby se nešlapalo po slámĈ.
Stala se tu první mrzutost. Ruda BĐžkĐ, si dal pďes den boty ke kamnĐm
uschnout, hoši naložili do kamen a tak je mĈl napolo spálené. SamozďejmĈ, že dokonale nadával.

27. února 1945
Úterý ráno. O pĐl šesté vstáváme, hoši jdou pro kafe do kuchynĈ. V sedm
hodin nastupujeme pďed školou do Ćet po dvaceti. Z naší Ćety jsme Ćtyďi
oddĈleni a Ćekáme na povoz. NĈkam pojedeme. Vezou nás pďes tďi vesnice do lesa na dďíví na pďekážky. Všude vidíme ženy s lopatami, jak se ďadí
a jdou kopat zákopy. Z rána prší a je teplo, pozdĈji se zaĆíná vyjasČovat,
nastává pĈkný den. Už je úplnĈ bez snĈhu. V lese je plno vojákĐ, kácí
stromy a my jim jdeme pomáhat. Pracujeme až do dvou hodin a potom se
vracíme pĈšky do Smolkova. Nesu si pod kabátem jmelí, kterého je na stromech plno. Cestou vidíme letĈt ruské letadlo. V BenešovĈ, kde je letištĈ, po
nĈm stďílí, ale letadlo letí dál. V pĈt hodin jdeme k obĈdu. Máme brambory

s mrkví a omáĆkou. K veĆeďi je pĐl kilogramu chleba, tďi deka másla a tálek salámu. Dnes ještĈ dostáváme Ćernou kávu. V deset hodin uléháme
unaveni zase na slámu. Dnešního dne jsme uslyšeli poprvé skďivánka.

28. února 1945
BudíĆek v šest hodin. Na snídani pouze Ćerná káva. V sedm hodin nástup
pďed školou. ZĐstává nás tu deset a Ćekáme, až si pro nás pďijdou. Nikdo
pro nás dlouho nepďichází, jdeme tedy zpĈt na svĈtnici. U školy se scházejí svobodné i vdané ženy, každá má lopatu pďes rameno. NĈkteré jsou
zvĈdavé, jaký máme ve škole poďádek. Tďi z nich jdou s námi do svĈtnice.
Chvíli s námi debatují, ale už je ze zdola volají k nástupu. Vede je místní
uĆitel. KoneĆnĈ dochází i na nás. Jdeme do místního zámku, kde máme i
naši kuchyni. Je to velká jednopatrová budova, která byla pďed válkou
útulkem pro mĈstské dĈti. Teć se tam už vystďídalo mnoho transportĐ.
Pďed tďemi nedĈlemi tam byli ubytováni vojáci. Náš nový lágerfíra nám
zámek otevďel a vede nás dovnitď. Mluví s námi polsky. „Tady to uklidíte,
protože zde budete bydlet.“ Už pďedem jsme se dozvĈdĈli že tam mají být
štĈnice. Ostatní je nikdy nevidĈli, ale já je znám, protože jsme je mĈli,
když jsem jezdil za mlada na lodi. Hledám na slamníkách, ale nikde žádné nevidím. Postele jsou dďevĈné, vždy dvĈ nad sebou. Jdu do druhé místnosti a tu už hoši volají: „Honem, pojĉ sem!“ A skuteĆnĈ mezi prkny u
kamen je plno štĈnic. Hlásím to veliteli a on povídá: „JeštĈ se podívejte na
horní patro, jestli jsou tam taky.“ Než jdu nahoru, povídám hochĐm, aè
vezmou nĈjaké štĈnice a pďinesou mi je nahoru, protože kdyby tam nebyly, abychom mohli ďíci, že tam jsou. Nadzvednu prkno u postele a už jednu mám. Napíchl jsem ji na špendlík a bĈžím po schodech za Iagerfírou a
on mi ďíká: „Nechte to tu být, aè si je nezanesete na lágr!“ Šli jsme tedy do
hospody a do veĆera nic už nedĈlali. Když pďišli ostatní z práce a já jim
ďekl, jak se vĈci mají, všichni odsouhlasili, že se stĈhovat nebudeme.
Dnešní den byl pĈkný a teplý. V ďece se zvedla voda z tajícího snĈhu na
horách. Na obĈd máme bramboraĆku a nudle s masem. Na veĆeďi chleba,
salám a máslo, dnes ještĈ pro zmĈnu Ćaj. V BenešovĈ na letišti jsme pozorovali, že je živo. Letadlo se stďídalo s letadlem. Kdosi volá: „Podívejte
se, tam hoďí letadlo!" VeĆer se jdu projít. Je krásnĈ, mĈsíc je v úplČku a
od jihu vane teplý vítr. Vzpomínám, co asi dĈlají naši doma.

1. bďezna 1945
Ve Ćtvrtek je budíĆek v šest hodin. K snídani zase jen Ćerná káva, a nic
víc. Jdeme k ďece OpavĈ vytahovat ostnaté dráty. Práce je dobrá. Tďi toèáci
(=totálnĈ nasazení - pozn. redakce) mají nad námi dozor, hlídají nás, ale
jde to s nimi. Jsou to BerlíČáci. Já s panem uĆitelem jsme se šikovnĈ ztratili a jdeme za most do dďevĈných Vítkovic. Je tam vše skládané ze dďeva
a rákosu. Tďicet sedm komínĐ, dďevĈné kolejnice, místo oken je dán rákos.
Celé mĈsto, které nikdo nehlídá. Z dálky to vypadá opravdu skvĈle. Dďevo,
samé dďevo, kterého tu muselo padnout strašnĈ moc. Dva roky se to stavĈlo. Za tďi hodiny se vracíme a nikdo se po nás ani neohlédne. Dovídáme
se, co vĆera hoďelo v BenešovĈ na letišti. Byla to dvĈ nĈmecká letadla a
pďi pďistání do sebe narazila. V noci byla slyšet velká palba. Rusové prý
ustoupili. K veĆeru pďivezli na dvou vozech tažených koČmi dvacet pĈt
dĈvĆat z Ratiboďe. Mladá nĈmecká dĈvĆata, která násilím evakuovali. ShánĈli pro nĈ narychlo ubytování. Ubytovali je v zámku. O nás se zatím moc
nestarají, mají jiné starosti. Jen pan ďídící zuďí, když mu hoši vlezli do
dďevníku na dďíví. Z práce jsme se vrátili ve tďi hodiny. A jdeme k obĈdu
do kuchynĈ, ale lágerfira nás žene nazpĈt a nadává, kdo nás pustil tak
brzy z práce. Kdyby byl vĈdĈl, jak jsme dnes dĈlali, ten by zuďil ještĈ více.
K obĈdu máme bramborovou kaši a malou karbenátku. K veĆeďi pĐl kila
chleba, pĈt deka másla a na lžíci marmelády. PoĆasí bylo suché, ale studené, vál severozápadní vítr. VeĆer hrajeme s uĆitelem šachy.
(Pokraþování pĜíštČ.)
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Ze zápisníku ornitologa
O STAVU PTÁK· NA §ESKÉM NEBI V ROCE 2004

jich zde dost zdárnø vyvede. Kukaêek se roênø okroužkuje po
mørnø málo, jen asi 20 kusĎ. Loni se mnø chytily pouze dvø.
Ptákem roku pro ornitology byl vyhlášen rorýs obecný. Rorýsi Za 70 let kroužkování ornitologickou stanicí bylo oznaêeno
hnízdí v rĎzných štørbinách na budovách, kostelech a hodnø pĆes 2.000 kusĎ kukaêek. Zprávy o jejich prĎtahu pĆišly pouze
jich hnízdí ve vøtracích šachtách panelových domĎ. Vøtšinou dvø  z Itálie a Sicílie. Kukaêka je užiteêná protože sní velké
se do tøchto míst nelze dostat, viz štørbiny v panelech na trak množství hmyzu a dokonce se živí chlupatými housenkami, o
torce ve Výprachticích. Loni jsem kroužkoval 8 mláóat ve vøži které ostatní ptáci nestojí, neboČ bodlinky z housenek se ptá
kostela. Z dĆívøjších odchytĎ na „éermenském“' rybníce pĆišly kĎm zabodávají do žaludku. Kukaêka však tyto bodlinky vyvr
dvø zprávy, z Norska a Jugoslávie.
huje ze žaludku a tím se jich zbaví. DĆíve se stĆílely všechny
éápy êerné nyní již
druhy dravých ptá
moc nekroužkuji,
kĎ a kukaêka je v
proto mnø potøšil ná
letu podobná kra
lez hnízda. Já již
hujci a tak byla
sport lezení po stro
êasto zamønøna a
mech jaksi neprovo
stĆelena v domnøní,
zuji a tak jeden na
že se jedná o kra
døjný mladý ornito
hujce. V 60tých le
log jménem Synek
tech se mnø nøkoli
se uvolil ke zlezení
krát stalo, že se pĆi
hnízda na borovici
šel pochlubit „šČast
ve výši 20 metrĎ.
ný lovec“ se stĆele
Musím uznat, že to
ným krahujcem a
pro nøj byl heroický
ejhle, ona to byla
výkon, protože na
kukaêka.
takový strom a na
Ale již dost o ku
víc se stoupacími že
kaêce, dalším dru
lezy lezl poprvé. Na
hem, o kterém bych
hnízdø byla dvø mlá
si rád popovídal je
óata a tak je okrouž
noêní pták lelek les
koval a potom je fo
ní. Všech lelkĎ je
MEZI BUKOVOU HOROU A ñERVENOVODSKÝM SEDLEM
til a v tom nastala
zaĆátek února 2005
foto: Jan KaČka více než 70 druhĎ.
menší potíž, neboČ
U nás se vyskytuje
ve spodku hnízda møly svĎj domov jedovaté vosiêky a byla jich pouze jediný druh živící se noêním hmyzem. Vyskytuje se
plná tzv. velká báĀ. A vosiêkám se nelíbilo, že jim mladík, ne hlavnø v nížinných lesích s dostatkem pasek, nad kterými loví
vødomky sice, ale pĆece jen pochroumal obydlí. ZuĆivø vylétly a rĎzný hmyz. Svá hnízda si staví na zemi a jsou v nøm zpravi
na nic netušícího ornitologa zuĆivø zaútoêily. A teó „babo raó“ dla 2 vejce. Pták má skvølé ochranné zbarvení a sedíli na zemi
 20 metrĎ vysoko a na provaze. Inu, praktici v lezení po stro nebo na stromø, je k nerozeznání od okolního terénu. V po
mech Ćíkají, že vždy je horší sestup se stromu, ale mohu Ćíci s sledních letech stavy lelkĎ výraznø klesly a nalézt jeho hnízdo
klidným svødomím, že tentokrát to bylo naopak a mladý orni je nyní ornitologickou zajímavostí. éastøji se zastihnou táh
tolog byl dole natotata a ještø si pĆinesl nøkolik vosích znaêek. noucí lelci na podzim, když loví hmyz nad rozpálenou silnicí.
Doufejme, že v letošním roce na tomto hnízdø budou opøt êá Jednou mnø byl pĆinesen ze silnice na Laudonø, kde jej srazilo
pata a nebudou vosy. Za êápy bílými jsem vyrazil okolo Lan projíždøjící auto. Jediného lelka jsem chytil pĆi noêním chytání
škrouna. Bohužel všude byly použité žebĆíky krátké a tak jsem sov v Nepomukách pĆi jeho náhodném prĎletu krajem lesa. Pro
kroužkoval pouze jediné mládø na sušiêce hadic v Damníkovø. svĎj skrytý zpĎsob života se lelkĎ okroužkuje jen málo. Za ce
Ostatní hnízda v Lukové, Sázavø a Rudolticích byla bez delších lou dobu kroužkování je to nøco pĆes 300 kusĎ. Zpráva o jeho
žebĆĎ nedostupná.
tahu pĆišla pouze jediná. Samiêka chycená u hnízda s mláóaty
A nyní se vrátím k povídání o ptácích. Na Ćadø je obecnø zná mým bratrem 25. êervna 1965 na pasece u vsi Výrov nedaleko
má kukaêka obecná. Na svøtø existuje okolo 130 druhĎ kuka PĆelouêe, byla zastižena 3. ledna 1965 v Jeaen ve Španølsku. S
êek. U nás žije pouze jediný druh  kukaêka obecná. Kukaêky cizími kroužky byli u nás zastiženi dva lelci. V Ottenby ve
jsou známy svým ojedinølým zpĎsobem vychovávání potom Švédsku byl 6. êervna 1970 okroužkovánu lelek, který byl za
stva. Svoje vajíêka kladou do hnízd jiných ptákĎ a tito je vy stižen 1. záĆí 1971 v ąepníkách u Chrudimø. Tento zástih do
chovávají. Každá samiêka klade vajíêka do hnízd stejného dru kládá tah lelkĎ ze severu pĆes naše území. Lelek oznaêený 15.
hu a vejce svou kresbou napodobují vajíêka daného druhu. By kvøtna italským kroužkem nedaleko ąíma byl zastižen za 5
lo zjištøno více než 130 druhĎ ptákĎ do jejichž hnízd kukaêka møsícĎ nedaleko KromøĆíže na Moravø.
dala vejce. Ve ValteĆicích byla v hnízdø konipasa bílého. V Sá Pro letošní rok byla ornitologickou spoleêností vyhlášena ptá
zavské údolí jsem našel její vajíêka a mládø u konipasa hor kem roku sluêka menší. Je to z nejmenších našich sluk. Hnízdí
ského, êervenky obecné, pøvušky modré a stĆízlíka obecného. na severu v bažinách v Rusku. K nám pĆilétá pouze na podzim
Nad Albrechticemi v šípkových keĆích byla pravidelnø vejce u pĆi tahu za místy na pĆezimování. éasto se dá zastihnout na
Čuhýka obecného. U rehka zahradního jsem našel v jednom rĎzných kalužích v polích a lukách. Nechává se pĆejít a teprve
hnízdø dvø vejce kukaêky, dle kresby na vajíêkách je nezávisle pozdøji vzlétá a vøtšinou opøtnø zapadne nedaleko na zem.
na sobø snesly dvø rĎzné samiêky. V SPR Bohdaneê je kukaêka
František Štancl
hojnou a není vzácností pozorovat 35 kukaêek najednou. Kla
dou zde vajíêka do hnízd rákosníkĎ obecných, velkých, zpøv Redakce døkuje Františkovi za pĆíspøvek a už nyní se
ných a proužkovaných a dle poêtu kukaêek lze usuzovat, že se všichni tøšíme na zprávu o stavu ptactva v roce 2005.
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Jak bylo?

LEDEN 2005
NEJNIŽŠÍ TEPLOTA (29.01.)
NEJVYŠŠÍ TEPLOTA (08.01.)
PRûMóRNÁ TEPLOTA MóSÍCE
prĐmĈrná minimální teplota
prĐmĈrná maximální teplota

-18,0 0C
+9,1 0C
-1,15 0C
-4,8 0C
+2,5 0C

ZaĆátek roku byl ve znamení kladných
teplot, zatažené oblohy a deštĈ. Koncem
1. dekády min. teploty lehce klesly pod
nulu, max. teploty však ještĈ stoupaly až
na neuvĈďitelných +9,1 0C a na obloze se
objevilo sluníĆko. PrĐmĈrná teplota 1. dekády +2,8 0C. Ve druhé dekádĈ teplota
postupnĈ klesala, i když max. teploty se
stále udržovaly nad nulou. ZpoĆátku ještĈ pďeháČky s deštĈm, ke konci se pďidal
sníh. OblaĆnost promĈnlivá od zataženo
až po zcela sluneĆné dny (16. a 17.). Teprve 3. dekáda naznaĆila, že by snad
mohlo být zimní období. Min. teploty po
celou dekádu pod nulou a do záporných hodnot klesly ve druhé polovinĈ
poslední dekády i max. teploty. Po celou
dekádu silnĈ promĈnlivá oblaĆnost, slabé snĈhové pďeháČky, obĆas s deštĈm.
V lednu po dobu 10 dní neklesly teploty
pod nulu a bylo pouze 7 dní, kdy max.
teploty nevystoupily nad bod mrazu,
avšak neklesly po -4 0C. TémĈď bez snĈhu - stav dokumentuje fotografie vpravo,
které by spíše slušel bďeznový Ći dubnový datum
MĈlo by se jednat o vyďazení mĈsíce
ledna ze zimních mĈsícĐ.
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žabka Splávka
BUKOVÁ HORA OD KOBURKU
9. leden 2005

TADY UŽ SE AUTOBUSU ASI NEDOñKAJÍ
ZajeĆín - 9. leden 2005
foto: Jan KaČka
VÝPRACHTICKÁ ZIMA DúÍVE
Snímek asi z pďelomu 60. a 70. let 20. století
foto: archív ZdeČka Falty

Ä

foto: Jan KaČka

Z veverÈina košíÈku

AHOJ DĈTI !
ŽIVÁ A MRTVÁ VODA
Ne, nebudeme si povídat pohádky. Živou vodu pďece všichni dobďe známe. Tďpytí se v ďekách i moďích, vlní se, proudí z pump a vodovodĐ, hemží se rybami a pulci. Jenže teĉ v únoru ztuhla pod pďíkrovem ledu. Už se nevlní, nešplouchá. MlĆí. A nám se pak zdá, že
asi takhle musela vypadat ona pohádková mrtvá voda. To je však ukrutný omyl. Jen se dobďe podívejte! Naše okna se pďes noc promĈnila v džungli ledových houštin. Ze stďech a okapĐ vyrazily rampouchy a ženou se k zemi, jako by tam chtĈly zakoďenit. Dokonce
ani ten nejtvrdší led není bez života. Zkouší svou sílu na starých beĆkách a sudech. Kdepak, voda žije dál, žije však jiným, zimním životem. A my pak máme na Ćem bruslit a Ćím se koulovat. Vodu zkrátka ani mráz neudolá. Takže bychom si mohli nakonec ďíci, že
mrtvá voda patďí jen do pohádek. Ouha, to ne. Znáte pďece onu kalnou louži, kde plavou ryby bďíškem vzhĐru. To je skuteĆná mrtvá
voda. Kdyby se vylila do té živé, to by pak už ani rampouchy nerostly.
Hlídejme si a starejme se o svou živou vodu. Nedovolme, aby se zmĈnila v mrtvou. Vždyè tam kde není voda, tam není také život.
Kéž by všechny prameny a studánky byly opravdu kďišèálové.

TERñINY HRÁTKY A HÁDANKY
PRO ŠIKOVNÉ RUCE
Výtvarné kolíĆky
Ozdobné dďevĈné kolíĆky na prádlo mohou sloužit jako užiteĆný a hezký pomocník
a také se uplatní jako drobný dárek.
KolíĆky mĐžete pomalovat nebo polepit barevným papírem Ći látkou, vytvoďit papírovou ozdobu a pďilepit ji na jednu stranu, pďípadnĈ pďilepíte nĈjaký drobný pďedmĈt nebo hraĆku - šištiĆku, kamínek, hraĆku z Kinder-vajíĆka.
KolíĆky mĐžete použít rĐznými zpĐsoby, napď. pomocí nich zavĈsíte na šČĐru vystavované obrázky, oznaĆíte dárek jmenovkou, ozdobíte velikonoĆní vĈtviĆku, uzavďete
sáĆek s drobnostmi, ozdobíte stĐl, . . .
Ozdobené kolíĆky mĐžete jednou stranou pďilepit na desku - nástĈnku a potom do
nich podle potďeby vkládat jednotlivé výkresy nebo oznámení.
PRO HRAVCE, TEDY HRAVÉ DóTI
Eskymácká honiĆka
Vyšlapte na louce v neporušené snĈhové pokrývce síè kďivolakých úzkých uliĆek, ve kterých je místo
jen pro jednoho ĆlovĈka. Pak si v nich zahrajte obyĆejnou honiĆku. Uvidíte, že je to docela jiná hra, než
jakou znáte z letní louky! HráĆi se mohou pohybovat jen v uliĆkách, nikdo nesmí pďekroĆit neporušenou snĈhovou plochu, i kdyby byla sousední uliĆka vzdálená jen jediný metr. Pronásledovatel nĈkdy
dosáhne na prchající kamarády rukou, a pďece jim nemĐže dát babu, protože stojí v jiné uliĆce. Kouzlo
eskymácké honiĆky tkví pďedevším v tom, že bĈžci Ćasto mĈní smĈr, vzájemnĈ si nadbíhají, zahánĈjí se
do slepých uliĆek.
PRO PúEMÝŠLIVCE
Hádanek není nikdy dost

Bílé malování

A

Smolné slzy roní.
Kraj pďehlíží z výšky
V korunĈ mu zvoní
zlatohnĈdé šišky.

Paní Zima na trčnu
z rampouchč má korunu.
Pevnou rukou kraluje,
vše na bílo maluje.

Dýchne. Hned jsou na okénku
bílé kv÷ty. Ale venku
v koutku naší zahrádky
po nich ani památky . . .

B

Šlape tiše, nekďiĆí,
staví si dĐm z jehliĆí.
Díky svojí píli
nemá dlouhou chvíli.

Cožpak jiná barva není
pro ni žádné pot÷šení?

Zima chce nám dokázat,
že umí též malovat.

C

Fešáci, pašáci
nemají nic na práci
než z velkého shromáždČní
hledČt, jak se moĜe pČní.

Markéta a Terka pĆejí døtským êtenáĆĎm hodnø veselé Velikonoce a bohatou pomlázku.
Redakce VN pak dospølákĎm neménø veselé Velikonoce a šmekĎstrníky vzhledem
k možnosti snøhových vichĆic a lavin v období svátkĎ upozorĀuje, že spánek s nedopitou
lahví v závøji ohrožuje zdraví.
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Obecní úďad Výprachtice upozorČuje obĆany zabývající se zemĈdĈlskou Ćinností na zmĈny v zákonĈ o zemĈdĈlství Ć. 252/1997 Sb., ve znĈní pozdĈjších pďedpisĐ, zejména fyzické a právnické osoby, které
v zemĈdĈlství podnikají nebo hodlají podnikat, na povinnost se zaevidovat. Pro informaci uveďejČujeme
platnou podstatnou Ćást úpravy uvedeného zákona.
ñÁST PRVNÍ
ZmĈna zákona o zemĈdĈlství
ñlánek I
Zákon Ć. 252/1997 Sb., o zemĈdĈlství, ve znĈní zákona Ć. 62/2000 Sb., zákona Ć. 307/2000 Sb. a zákona Ć. 128/2003 Sb., se mĈní
takto:
1. V § 2 se odstavce 2 až 4 zrušují, zároveČ se ruší oznaĆení odstavce 1.
2. V § 2b odst. 1 se slovo „Fond“ nahrazuje slovy „Státní zemĈdĈlský intervenĆní fond (dále jen „Fond“)“ a slova „s výjimkou opatďení podle zvláštního právního pďedpisu, které provádí ministerstvo“, vĆetnĈ poznámky pod Ćarou Ć. 4g) se zrušují.
3. V § 2c odst. 4 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovem „Fond“.
4. V § 2c se doplČují odstavce 5 a 6, které znĈjí:
(5) Vláda naďízením upraví podmínky k provádĈní programĐ strukturální podpory podle odstavcĐ 1 a 2, jestliže tuto úpravu
vyžadují pďíslušné právní pďedpisy Evropských spoleĆenství.
(6) Ukládá-li nebo umožČuje-li pďíslušný právní pďedpis Evropských spoleĆenství s bezprostďedním úĆinkem Ćlenskému
nebo budoucímu Ćlenskému státu vytvoďit podmínky pro budoucí provádĈní tĈchto pďíslušných právních pďedpisĐ
Evropských spoleĆenství ještĈ pďed nabytím jejich bezprostďedního úĆinku, upraví vláda naďízením podmínky pro budoucí
provádĈní tĈchto pďíslušných právních pďedpisĐ Evropských spoleĆenství k provádĈní spoleĆných organizací trhu podle §
2a a k provádĈní programĐ strukturální podpory podle odstavcĐ 1 a 2.
5. V § 2d odst. 2 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovy „Ministerstvo zemĈdĈlství (dále jen „ministerstvo“)“.
6. Za § 2d se vkládají nové § 2e až 2h, které vĆetnĈ nadpisĐ znĈjí:
§ 2e
Podnikání v zemĈdĈlství
(1) ZemĈdĈlským podnikatelem podle tohoto zákona je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemĈdĈlskou výrobu jako soustavnou a samostatnou Ćinnost vlastním jménem, na vlastní odpovĈdnost, za úĆelem dosažení zisku, za
podmínek stanovených tímto zákonem a která, pokud jde o osobu fyzickou
a) dosáhla vĈku 18 let,
b) má zpĐsobilost k právním úkonĐm, c) je bezúhonná,
d) je odbornĈ zpĐsobilá (§ 2f odst. 2),
e) má trvalý pobyt na území ñeské republiky, nejedná-li se o obĆana ñeské republiky nebo o obĆana Ćlenského státu
Evropské unie,
f) pohovorem pďed místnĈ pďíslušným obecním úďadem obce s rozšíďenou pĐsobností prokáže základní znalost jazyka Ćeského, nejedná-li se o obĆana ñeské republiky nebo o obĆana Ćlenského státu Evropské unie; základní znalost jazyka Ćeského prokáže fyzická osoba tím, jestliže je schopna
1. plynnĈ a jazykovĈ srozumitelnĈ reagovat na otázky vztahující se k bĈžným situacím denního života a podnikání,
2. plynnĈ pďeĆíst urĆený bĈžný Ćlánek z denního tisku a ústnĈ, vlastními slovy, sdĈlit jeho obsah.
SplnĈní skuteĆností uvedených v písmenech a) až f) u právnické osoby musí prokázat její odpovĈdný zástupce.
OdpovĈdným zástupcem pro úĆely tohoto zákona je fyzická osoba stanovená právnickou osobou, která odpovídá za
ďádný provoz podnikání a která je v pracovnĈprávním vztahu k zemĈdĈlskému podnikateli.
(2) Fyzická osoba provozující drobné pĈstitelské a chovatelské Ćinnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živoĆišné výrobky, nepodléhá evidenci zemĈdĈlského podnikatele podle tohoto zákona.
(3) ZemĈdĈlskou výrobou vĆetnĈ hospodaďení v lesích a na vodních plochách se rozumí
a) rostlinná výroba vĆetnĈ chmelaďství, ovocnáďství, vinohradnictví, vinaďství a pĈstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léĆi
vých a aromatických rostlin, rostlin pro technické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základĈ jiného právního dĐvodu, popďípadĈ provozovaná bez pozemkĐ,
b) živoĆišná výroba zahrnující chov hospodáďských a jiných zvíďat Ći živoĆichĐ za úĆelem získávání a výroby živoĆišných produktĐ, chov hospodáďských zvíďat k tahu a chov sportovních a dostihových koní,
c) produkce chovných plemenných zvíďat a využití jejich genetického materiálu, pokud jde o zvíďata uvedená v písmenu b),
d) výroba osiv a sadby, školkaďských výpĈstkĐ a genetického materiálu rostlin,
e) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemĈdĈlské výroby vĆetnĈ výroby potravin z ní,
f) chov ryb, vodních živoĆichĐ a pĈstování rostlin na vodní ploše na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základĈ jiného právního dĐvodu.
(4) ZemĈdĈlský podnikatel podle tohoto zákona je oprávnĈn rovnĈž poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradnĈ se zemĈdĈlskou výrobou a pďi kterých se využijí prostďedky nebo zaďízení sloužící zemĈdĈlské výrobĈ.
(5) Za bezúhonného se pro úĆely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocnĈ odsouzen nebo na koho se hledí, jako by
nebyl odsouzen
a) pro trestný Ćin spáchaný úmyslnĈ k nepodmínĈnému trestu odnĈtí svobody v trvání alespoČ jednoho roku,
b) pro trestný Ćin spáchaný úmyslnĈ, kterého se dopustil v souvislosti s podnikáním a který není trestným Ćinem podle písmene a), nebo
c) pro trestný Ćin spáchaný z nedbalosti, kterého se dopustil v souvislosti s podnikáním v zemĈdĈlství.
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§ 2f
Evidence zemĈdĈlského podnikatele
(1) Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá podnikat v zemĈdĈlství, vyjma fyzické osoby podle § 2e odst. 2, je povinna se
zaevidovat. .
(2) ZemĈdĈlského podnikatele zaeviduje místnĈ pďíslušný obecní úďad obce s rozšíďenou pĐsobností (dále jen „obecní úďad“),
pokud žadatel
a) splČuje podmínky uvedené v § 2e odst. 1,
b) splČuje odbornou zpĐsobilost
1. získáním vzdĈlání nejménĈ na úrovni stďedního odborného vzdĈlání v nĈkterém zemĈdĈlském oboru, veterináďství a
veterinární prevenci, anebo na úrovni úplného stďedního vzdĈlání se zamĈďením na zemĈdĈlství, popďípadĈ absolvováním akreditovaného rekvalifikaĆního kurzu zamĈďeného na výkon obecných zemĈdĈlských Ćinností v rozsahu
minimálnĈ 150 hodin, nebo
2. tím, že prokáže zemĈdĈlskou praxi v zemĈdĈlském podniku nejménĈ po dobu 5 let.
Pďíslušným obecním úďadem k zaevidování žadatele o zemĈdĈlské podnikání je obecní úďad obce s rozšíďenou pĐsobností, v
jehož územní pĐsobnosti se nachází místo podnikání nebo sídlo zemĈdĈlského podnikatele. Místem podnikání se pro úĆely
tohoto zákona rozumí místo, odkud zemĈdĈlský podnikatel ďídí svoji podnikatelskou Ćinnost.
(3) V žádosti o zápis do evidence zemĈdĈlského podnikatele fyzická osoba uvede
a) jméno a pďíjmení, státní obĆanství, trvalý pobyt, byl-li pďidĈlen, jinak adresu urĆenou pro doruĆování, a to zpravidla v místĈ
pobytu fyzické osoby na území ñeské republiky nebo v místĈ podnikání (název obce, její Ćásti, název ulice, Ćíslo popisné a
orientaĆní, bylo-li pďidĈleno, poštovní smĈrovací Ćíslo), rodné Ćíslo; bylo-li pďidĈleno, datum narození a údaj, zda jí soud
nebo správní orgán neuložil zákaz Ćinnosti, týkající se zemĈdĈlské výroby, zda u ní trvá jiná pďekážka týkající se provozování zemĈdĈlské výroby,
b) zahraniĆní fyzická osoba rovnĈž adresu bydlištĈ mimo území ñeské republiky,
c) údaj o odborné zpĐsobilosti, pokud ji splČuje,
d) zamĈďení zemĈdĈlské výroby,
e) identifikaĆní Ćíslo, bylo-li pďidĈleno,
f) pďedpokládané datum zahájení provozování zemĈdĈlské výroby,
g) datum ukonĆení provozování zemĈdĈlské výroby, pokud zamýšlí provozovat zemĈdĈlskou výrobu na dobu urĆitou,
h) údaj o tom, zda pďi provozování zemĈdĈlské výroby bude zamĈstnávat zamĈstnance.
(4) V žádosti o zápis do evidence zemĈdĈlského podnikatele, je-li podána právnickou osobou, se uvede
a) obchodní firma nebo název, sídlo (název obce, její Ćásti, název ulice, Ćíslo popisné a orientaĆní, bylo-li pďidĈleno, poštovní
smĈrovací Ćíslo) a jméno, popďípadĈ jména, pďíjmení, státní obĆanství, rodné Ćíslo, bylo-li pďidĈleno, popďípadĈ datum
narození, místo trvalého pobytu osoby nebo osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho Ćleny, nejedná-li se o
obĆana ñeské republiky nebo obĆana Evropské unie, a údaj, zda jim soud nebo správní orgán neuložil zákaz Ćinnosti,
týkající se zemĈdĈlské výroby, zda u ní trvá jiná pďekážka týkající se provozování zemĈdĈlské výroby,
b) u zahraniĆní právnické osoby, která za úĆelem podnikání zďizuje na území ñeské republiky organizaĆní složku, její
umístĈní v ñeské republice a údaje týkající se vedoucího organizaĆní složky, uvedené v písmenu a),
c) údaje uvedené v odstavci 3 písm. a), b) a c) týkající se odpovĈdného zástupce,
d) údaje uvedené v odstavci 3 písm. d) až h).
(5) K žádosti fyzická osoba nebo právnická osoba pďiloží doklady osvĈdĆující splnĈní podmínek stanovených tímto zákonem pro
zápis do evidence zemĈdĈlského podnikatele.
(6) Obecní úďad obce s rozšíďenou pĐsobností vydá žadateli, pokud splČuje podmínky podle tohoto zákona, do 30 dnĐ
osvĈdĆení o zápisu do evidence zemĈdĈlského podnikatele. SouĆasnĈ vyrozumí pďíslušný orgán státní statistiky, který na
základĈ toho pďidĈlí zemĈdĈlskému podnikateli identifikaĆní Ćíslo. V osvĈdĆení se uvedou údaje podle odstavce 3, jde-li o
osobu fyzickou, nebo údaje podle odstavce 4, jde-li o osobu právnickou.
(7) V evidenci pďíslušný obecní úďad obce s rozšíďenou pĐsobností neprodlenĈ vyznaĆí skuteĆnosti uvedené ve vydaném
osvĈdĆení a identifikaĆní Ćíslo pďidĈlené zemĈdĈlskému podnikateli. Pďi zmĈnĈ a zániku skuteĆností vedených v evidenci a
pďi ukonĆení zemĈdĈlské výroby zemĈdĈlského podnikatele postupuje obecní úďad obce s rozšíďenou pĐsobností obdobnĈ.
(8) Pďi posuzování odborné zpĐsobilosti žadatele o zaevidování se postupuje souladu se zvláštním právním pďedpisem. Pďi posuzování odborné zpĐsobilosti rozhoduje ve sporných pďípadech krajský úďad.
(9) ZahraniĆní osobou se pro úĆely tohoto zákona rozumí nebo právnická osoba se sídlem mimo území ñeské republiky.
(10)Na ďízení podle tohoto zákona se vztahuje správní ďád, s výjimkou vydání kladného rozhodnutí o zapsání do evidence zemČdĈlského podnikatele.
§ 2g
Vyďazení z evidence
(1) ZemĈdĈlského podnikatele obecní úďad obce s rozšíďenou pĐsobností z evidence zemĈdĈlského podnikatele vyďadí, jestliže
a) neprovozuje více než 24 kalendáďních mĈsícĐ zemĈdĈlskou výrobu,
b) zemďel, jde-li o osobu fyzickou, pokud nemá právního nástupce,
c) zanikl, jde-li o osobu právnickou,
d) o vyďazení z evidence zemĈdĈlského podnikatele zemĈdĈlský podnikatel sám požádá.
(2) Pokud právní nástupce chce pokraĆovat v podnikání, oznámí tuto skuteĆnost obecnímu úďadu obce s rozšíďenou pĐsobností
do 3 mĈsícĐ ode dne úmrtí zemĈdĈlského podnikatele. Správce dĈdictví oznámí tuto skuteĆnost obecnímu úďadu obce s
rozšíďenou pĐsobností do 1 mĈsíce ode dne, kdy byl ustanoven. NesplČuje-li právní nástupce podmínky uvedené v § 2e odst.
1, musí neprodlenĈ ustanovit odpovĈdného zástupce. Ustanovení § 2e odst. 1 se neuplatní.
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(3) O odvolání proti rozhodnutí o vyďazení z evidence rozhoduje krajský úďad. Po nabytí právní moci rozhodnutí o vyďazení z
evidence obecní úďad obce s rozšíďenou pĐsobností neprodlenĈ provede výmaz z evidence.
§ 2h
Obecní úďad obce s rozšíďenou pĐsobností vykonává pĐsobnost podle § 2f a 2g v pďenesené pĐsobnosti; náklady s ní spojené
hradí stát.
7. V § 3 odst. 1 se slova „§ 2 odst. 3 a 4,“ zrušují.
8. V § 3 odst. 5 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) a d) se oznaĆují jako písmena b) a c).
9. V § 3 odst. 6 se za slovo „smlouvy“ vkládají slova „nebo pďíslušného právního pďedpisu Evropských spoleĆenství“.
10. V § 5 se doplČují odstavce 4 až 6, které znĈjí:
(4) Fyzické nebo právnické osobĈ, která provozuje zemĈdĈlskou výrobu podle tohoto zákona, aniž by byla zapsána v evidenci zemĈdĈlského podnikatele, mĐže být uložena pokuta až do výše 200 000 KĆ.
(5) Fyzické nebo právnické osobĈ, která uvede nepravdivé údaje v žádosti podle § 2f odst. 3 až 5, mĐže být uložena pokuta
až do výše 100.000 KĆ.
(6) Pokutu podle odstavcĐ 4 a 5 ukládá, vybírá a vymáhá obecní úďad obce s rozšíďenou pĐsobností. Pďi vybírání a vymáhání
postupuje podle zvláštního právního pďedpisu.5e) Pokuty jsou pďíjmem rozpoĆtu obce s rozšíďenou pĐsobností.
ñlánek II
Pďechodná ustanovení
1. Osoba provozující ke dni nabytí úĆinnosti tohoto zákona zemĈdĈlskou výrobu podle zákona Ć. 105/1990 Sb., o soukromém
podnikání obĆanĐ, ve znĈní zákona Ć. 219/1991 Sb. a zákona Ć. 455/1991 Sb., se považuje za zemĈdĈlského podnikatele
podle tohoto zákona, pokud se ve lhĐtĈ do 1 roku ode dne nabytí úĆinnosti tohoto zákona zaeviduje na pďíslušném obecním
úďadĈ obce s rozšíďenou pĐsobností podle § 2f zákona Ć. 252/1997 Sb., o zemĈdĈlství, ve znĈní tohoto zákona. OsvĈdĆení
vydané samostatnĈ hospodaďícímu rolníkovi podle zákona Ć. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání obĆanĐ, ve znĈní zákona
Ć. 219/1991 Sb. a zákona Ć. 455/1991 Sb., platí 5 let ode dne nabytí úĆinnosti tohoto zákona; držitel tohoto osvĈdĆení se pro
úĆely nemocenského a dĐchodového pojištĈní a zdravotního pojištĈní považuje za osobu podnikající v zemĈdĈlství.
2. Osoba provozující ke dni nabytí úĆinnosti tohoto zákona na základĈ živnostenského oprávnĈní získaného pďede dnem
úĆinnosti tohoto zákona Ćinnosti, které jsou zemĈdĈlskou výrobou podle tohoto zákona a do doby jeho úĆinnosti byly
živnostmi podle zákona Ć. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znĈní pozdĈjších pďedpisĐ, se
považuje za zemĈdĈlského podnikatele podle tohoto zákona. Osoba uvedená ve vĈtĈ první je povinna se ve lhĐtĈ 1 roku
ode dne nabytí úĆinnosti tohoto zákona zaevidovat na pďíslušném obecním úďadu obce s rozšíďenou pĐsobností podle § 2f
zákona Ć. 252/1997 Sb., o zemĈdĈlství, ve znĈní tohoto zákona. Nesplní-li tato osoba povinnost se ve stanovené lhĐtĈ
zaevidovat, oprávnĈní k provozování tĈchto Ćinností zaniká. Do doby splnĈní povinnosti zaevidovat se podle § 2f tohoto
zákona je živnostenský list vydaný podle vĈty první prĐkazem oprávnĈní pďíslušného zemĈdĈlského podnikatele k
provozování zemĈdĈlské výroby podle tohoto zákona.
3. Obecní úďad obce s rozšíďenou pĐsobností pďevezme evidenci osob podle bodu 1 vedenou u obecních úďadĐ do 1 roku ode
dne nabytí úĆinnosti tohoto zákona.

