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Zprávy z radnice
aby zde byl zatím zachován rozsah
poskytovaných služeb (obchod, ka
deĆnictví). V rámci rekonstrukce dojde
dovolte nám, abychom Vás pozdravili
k výmønø všech instalací, tj. topení,
v období, kdy k nám po nekoneênø
zdravotechniky, vody, rozvodĎ elektro
dlouhé zimø, pĆichází jaro. VøĆíme, že
apod. Budou postavena nová WC,
každý z Vás se již na pĆíchod jara tø
vêetnø dalšího potĆebného zázemí pro
šil. Pro obec je vždy jaro dĎvodem k
provozovny služeb. Obec má dlouho
vøtšímu úklidu. Bude nutné uhrabat
dobý zámør provozovat v uvedených
pozemky, uklidit okolo kontejnerĎ,
prostorách obecní knihovnu. Vzhle
zamést chodníky a komunikace, pros
dem k tomu, že se však nepodaĆilo
tø provést „jarní úklid“.
zatím vytvoĆit potĆebné podmínky pro
Dovolte nám, abychom Vás v krátkos
to, aby prodejna textilu IVY mohla být
ti seznámili s tím, jak pokraêuje pĆí
pĆesunuta do jiného objektu, je nutné
prava investiêních akcí v roce 2005.
tento zámør zastupitelstva zatím od
Obec vêas, tj. do 13. bĆezna 2005, po
ložit. Chtøli bychom Vás také infor
žádala Ministerstvo pro místní rozvoj
movat, že byl vybrán nový zájemce
éR o dotaci na výstavbu nájemních
pro provozování restaurace „U Jana“ 
bytĎ v lokalitø „Pod Vaníêkem“. Jed
jedná se o pana Davida Doleêka.
ná se o žádost o dotaci z podprogra
VøĆíme, že se novému nájemci podaĆí
mu „Podpora výstavby nájemních by
pro Vás vytvoĆit takové podmínky,
tĎ pro pĆíjmovø vymezené osoby“.
abyste se v této restauraci rádi za
Jelikož došlo k dalšímu ztížení dotaê
stavili na kus Ćeêi se svými známými,
ních podmínek, nezíská obec, pokud
sousedy apod. PĆejeme novému ná
nám bude dotace pĆiznána, na vý
jemci panu Doleêkovi, aby se mu prá
stavbu nájemního bytu 550 tis. Kê,
ce daĆila a aby se mu mezi námi líbilo.
ale pouze 470 tis. Kê. Program byl
ZIMNÍ PODVEñER VE VALTEúICÍCH
Další záležitostí, kterou se obecní za
rozšíĆen o posouzení stupnø energe
leden 2005
foto: Jan KaČka
stupitelstvo zabývalo, je rekonstruk
tické nároênosti budovy (SEN). U no
vé výstavby musí být ukazatel SEN menší než 50 %. Takové ce bytu v domø êp. 7 ve Výprachticích (hasiêská zbrojnice).
muto stupni energetické nároênosti dle nastavených podmínek PĆed zahájením rekonstrukce bude nejprve potĆebné zajistit pro
nelze fakticky vyhovøt. Pro to, aby obec splnila podmínku pro rodinu Mlkvíkových odpovídající bydlení. Rekonstrukci nutnø
pĆiznání dotace alespoĀ ve druhé skupinø, musela být zvolena potĆebují rozvody elektrického vedení a rozvody vody. Byt, kte
nová technologie výstavby, a to tzv. TRESK, od firmy TANEX rý byl dĆíve užíván jako døtské jesle, bude po opravách sloužit
TĆebechovice pod Orebem. Jedná se o zdící systém betonových pro ubytování rodiny hasiêe, který se souêasnø bude starat o
tvárnic s vnitĆním tepelnø izolaêním obkladem sendviêovými hasiêskou výzbroj a výstroj uloženou v objektu. Projekt na re
deskami 10 až 14 cm. Tento systém pochází z Francie. Firma konstrukci bytu zpracovává paní Ing. Indrová.
má na tuto technologii platný certifikát. PĆi použití této tech V møsíci bĆeznu obec ve spolupráci s vedením SDH Výprachtice
nologie dojde mimo již zmínøných úspor energie k úsporám fi pĆipravila žádost o dotaci na výstroj a výzbroj našich hasiêĎ.
VøĆíme, že nám Pardubický kraj v letošním roce potĆebné fi
nancí zhruba o 400.000, Kê.
Obec dále vypsala výbørové Ćízení na výbør dodavatele na „Re nanêní prostĆedky pĆizná. Hasiêi potĆebují opravit zejména
konstrukci êistírny odpadních vod“. V souêasné dobø bøží vý pĆenosnou stĆíkaêku PPS 12 a nové vysílaêky.
børové Ćízení již podle nového zákona êíslo 40/2004 Sb. Ná Závørem nám dovolte, abychom Vám popĆáli trochu více tepla
slednø bude vypsáno výbørové Ćízení na zhotovitele stavby no a sluníêka. PĆi práci na domø, zahrádkách i jinde pĆijde všem
vého 6 bytového domu, o kterém jsme se Vám již také zmínili v pøkné jarní poêasí urêitø vhod.
minulém êísle Výprachtických novin.
Na bĆeznovém jednání zastupitelstva byla pĆijata Ćada závaž S pozdravem
ných usnesení. Zastupitelstvo rozhodlo o rekonstrukci nebyto
vých prostor, které se nacházejí v pĆízemí domu êp. 175 tak,
Zastupitelstvo obce
Vážení pĆátelé,
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ZASTUPITELSTVO OBCE VÝPRACHTICE ZASEDALO DNE 15. BúEZNA 2005
* ZO schvaluje uzavďení nájemní smlouvy s panem Davidem DoleĆkem, bytem Dolní ñermná Ćp. 52, 561 33 Dolní
ñermná, na nebytové prostory v budovĈ Ćp. 216 ve Výprachticích, a to na základĈ provedeného výbĈrového ďízení. Nájem se uzavírá na dobu neurĆitou s výpovĈdní lhĐtou 2 mĈsíce. Nájem se uzavírá za nájemné 3.000,-- KĆ mĈsíĆnĈ. Nájemné nezahrnuje platby za vytápĈní objektu, za elektďinu, úklid, odvoz odpadkĐ apod. Nájem bude uzavďen v návaznosti
na ukonĆení nájemní smlouvy s paní Martinou Kocourkovou.
* 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 užšího ďízení dle ust. § 43 zák. Ćíslo 40/2004 Sb., pro zadání veďejné zakázky „Výstavba
6 bytových jednotek pro pďíjmovĈ vymezené osoby ve Výprachticích“. ZO v dané souvislosti ukládá starostovi obce, aby
zveďejnil zadání zakázky na centrální adrese. ZO souhlasí, aby financování akce bylo zajištĈno z rozpoĆtových pďíjmĐ
obce do tďí let od poskytnutí dotace ze státního rozpoĆtu. Pďedpokládané náklady výstavby Ćiní 5 mil. KĆ. ZO bere v dané souvislosti na vĈdomí, že dotace na výstavbu jedné bytové jednotky bude Ćinit maximálnĈ 470.000,-- KĆ, pďiĆemž na
inženýrské sítĈ a komunikace je možné získat dalších 80.000,-- KĆ na jednu bytovou jednotku.
* ZO schvaluje hodnotící komisi pro hodnocení veďejné zakázky „Výstavba 6 bytových jednotek pro pďíjmovĈ vymezené
osoby ve Výprachticích“ ve složení:
pďedseda komise:
Ivo Chládek, náhradník Jan Moravec
þlenové komise:
Jiďí HudeĆek, náhradník Jaroslav Zach. oba od firmy HudeĆek s. r. o.
Luboš Merta, náhradník VĈra Jandejsková
Ing. Vendula Indrová - projektant, náhradník Jindďich Stejskal
Ing. NĈmec projektant, náhradník Marcela Pfitznerová
Komise pďedloží zápis z hodnocení veďejné zakázky starostovi obce nejpozdĈji do 5-ti kalendáďních dnĐ po provedeném
hodnocení.
* ZO schvaluje obecnĈ závaznou vyhlášku Ćíslo 2/2005, kterou se upravuje OZV Ć. 17/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažĉování, sbĈru, pďepravy, tďídĈní, využívání a odstraČování komunálních odpadĐ a obecnĈ závaznou
vyhlášku Ćíslo 3/2005 o znaku a vlajce obce Výprachtice a jejich užívání, kterou se ruší OZV Ćíslo 16/2004, ze dne 29.
listopadu 2004.
* ZO schvaluje podmínky pronájmu nájemních bytĐ pro pďíjmovĈ vymezené osoby, a to v rozsahu pďedloženého návrhu
podmínek, který tvoďí pďílohu tohoto usnesení.
* ZO schvaluje, aby HasiĆská zbrojnice Koburk byla využívána následovnĈ:
suterén: kotelna, sklad paliva
pďízemí: knihovna, ubytovna a uložení hasiĆské techniky
1. patro: klubová místnost
2. patro: pĐda, zatím bez využití, perspektivnĈ se uvažuje o stavební úpravu tĈchto prostor na ubytovnu (po statickém posouzení objektu).
* ZO souhlasí se zadáním zakázky na vyhotovení dokumentace podle § 17 odst. 1 zák. Ćíslo 86/2002 Sb. ke stavbĈ „Rekonstrukce a intenzifikace ñOV Výprachtice“ firmou Ing. Pavel Tomíška, Brožíkova 1405/1, 500 12 Hradec Králové, Iñ
72887036. Cena díla jako nejvýše pďípustná bude Ćinit 10.000,-- KĆ.
* ZO schvaluje v souladu s Naďízením vlády Ć. 697 ze dne 31. prosince 2004 odmĈny a pďíplatky tĈmto neuvolnĈným
zastupitelĐm obce Výprachtice za mĈsíc bďezen v plné výši:
Marcele Pfitznerové, VĈďe Jandejskové, Janu Moravcovi, Jindďichu Stejskalovi, Ivo Chládkovi, Luboši Mertovi.
Ostatním ĆlenĐm náleží pďíspĈvek ve výši stanovené usnesením ZO Ćíslo 16 ze dne 31. ledna 2005.
* ZO ruší své usnesení Ćíslo 29 ze dne 31. ledna 2005. DĐvodem je skuteĆnost, že rekonstrukce bytu bude provedena
zamĈstnanci obecního úďadu.
* ZO souhlasí s navýšením kmenového stavu pracovníkĐ provádĈjících správu a údržbu obecního majetku o jednoho
pracovníka, a to v návaznosti na úkoly, které bude obec realizovat v roce 2005 a 2006. Zaďazení do pďíslušné platové tďídy stanoví starosta obce. ZO schvaluje úpravu organizaĆního ďádu obce s tím, že navýšení stavu se promítne do pďedmĈtného organizaĆního ďádu.
* ZO souhlasí s uzavďením smlouvy o budoucí kupní smlouvĈ s panem Michalem ñernohousem, r. Ć. 770817/3319, bytem Dašická 1238, 530 03 Pardubice, a to na pozemek oznaĆený jako pozemková parcela Ć. 324/1 v katastrálním území Valteďice u Výprachtic. Kupní cena pozemku se stanoví na 35,-- KĆ za 1 m2 pozemku. pďi výmĈďe pozemku 1801 m2.
Smlouva se uzavírá za pďedpokladu pďevodu pďedmĈtného pozemku do vlastnictví obce.
* ZO vyjadďuje nesouhlas se zmĈnou územního plánu, týkající se zalesnĈní pozemkové parcely Ć. 1811/5 katastrálním
území Vvprachtice. Návrh zmĈny územního plánu je projednáván na žádost Ing. ZdeČka Vernera, bytem Lubník 359,
561 64 Jablonné nad Orlicí.
* ZO schvaluje uzavďení smlouvy o dílo na provedení studie kuchynĈ ZŠ Jindďicha PraveĆka Výprachtice s panem Jindďichem Schlesingerem - Gastrokomplet, M. R. Štefánika Ćp. 71, 562 01 Ústí nad Orlicí, Iñ 65682254. Nejvýše pďípustná
cena díla bude Ćinit do 10.000,-- KĆ.
* ZO souhlasí s uzavďením smlouvy na zpracování studie vytápĈní objektu Základní školy Jindďicha PraveĆka ve Výprachticích obnovitelnými zdroji energie za nejvýše pďípustnou cenu do 10.000,-- KĆ, firmou OHGS s. r. o., se sídlem Ústí nad
Orlicí, 17. listopadu 1020, Iñ 4553tí899.
(Pokraþování na stranČ 3.)
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* ZO povĈďuje starostu obce, aby obeslal nejménĈ 3 firmy. které se zabývají výrobou nebo prodejem kuchyČských linek v
souvislosti s potďebou vybavit tĈmito byty v domech Ćp. 287 a Ćp. 175 ve Výprachticích. Dodavatele kuchyČské linky vybere komise ve složení:
pďedseda komise:
Luboš Merta, náhradník Jan Moravec
Ćlenové komise:
Marcela Pfitznerová, VĈra Jandejsková, Libor Chaloupek
VýbĈrová komise pďedloží starostovi obce do 5 dnĐ od provedeného výbĈru zápis o provedeném výbĈrovém ďízení a
souĆasnĈ navrhne uchazeĆe, se kterým má být uzavďena smlouva. ZO povĈďuje starostu obce k podpisu pďíslušné
smlouvy o dílo. Záruka dle smlouvy o dílo musí Ćinit nejménĈ 2 roky. Pďipouští se poskytnutí zálohy s tím, že doplatek
sjednané ceny bude proveden až po pďedání díla.
* ZO schvaluje smlouvy o uzavďení smlouvy o smlouvĈ budoucí o zďízení vĈcného bďemene mezi oprávnĈnou obcí Výprachtice a budoucími povinnými manžely Lubošem Faitem a Martou Faitovou, oba bytem Výprachtice Ćp. 4, vĈcné
bďemeno stavby kanalizace na pozemkových parcelách Ć. 322/1, 322/13 a 322/2 v katastrálním území Výprachtice.
Obsahem vĈcného bďemene je právo umístit na uvedených pozemcích stavbu kanalizaĆní pďípojky a vstupovat a vjíždĈt
na pďedmĈtné pozemky za úĆelem kontroly, údržby a oprav kanalizaĆní pďípojky. Náklady spojené se zďízením vĈcného
bďemene hradí obec Výprachtice. VĈcné bďemeno se v budoucnu (po dokonĆení stavby bytového domu na pozemkové
parcele Ć. 322/11 v katastrálním území Výprachtice) zďídí za jednorázovou úplatu 1.000,-- KĆ.
StejnĈ tak ZO obce Výprachtice schvaluje uzavďení smlouvy o budoucí smlouvĈ o zďízení vĈcného bďemene mezi budoucí oprávnĈnou z vĈcného bďemene obcí Výprachtice a budoucím povinným z vĈcného bďemene Jiďím Krobotem, bytem Výprachtice Ćp. 261, vĈcné bďemeno se zďizuje v souvislosti s umístĈním stavby kanalizace k bytovému domu na pozemkové parcele Ć. 322/11 ve vlastnictví budoucí oprávnĈné. Právem vĈcného bďemene se zatíží pozemková parcela Ć.
309 v katastrálním území a obci Výprachtice ve vlastnictví budoucího povinného, vše za stejných podmínek jako v
pďípadĈ povinných manželĐ Faitových.
DĐvodem je pďíprava výstavby 6 bytových jednotek v lokalitĈ pod VaníĆkem.
* ZO schvaluje uzavďení smlouvy o dílo s firmou Pecha na stavební úpravy nebytových prostor, nacházejících se v 1. NP
budovy Ćp. 175 ve Výprachticích, a to nejvýše za cenu 250.000,-- KĆ. Smlouva o dílo se uzavírá v rozsahu dle pďedloženého návrhu smlouvy.
* ZO povĈďuje starostu obce k podání žádostí na MF ñR o dotaci na následující rekonstrukce objektĐ:
a) na rekonstrukci školní jídelny v budovĈ Ćp. 390 ve Výprachticích - ZŠ Jindďicha PraveĆka Výprachtice ve výši 10 mil. KĆ
b) na pokraĆování rekonstrukce budovy Ćp. 216 - Kulturní dĐm U Jana ve výši 5 mil. KĆ.
* ZO schvaluje poskytnutí pďíspĈvku ve výši 1.000,-- KĆ na zakoupení cen a dalšího drobného zboží pro zajištĈní soutĈže
mladých hasiĆĐ organizovaných pďi SDH Koburk.
* ZO schvaluje prodej pďebyteĆného a neupotďebitelného majetku, který se nachází v Základní škole J. PraveĆka ve Výprachticích. Jedná se o starší dveďe v cenĈ 300,-- KĆ, starší zárubnĈ železné v cenĈ 300,-- KĆ za jeden kus a zbytky mramoru v cenĈ 300,-- KĆ za 1 m2.
* ZO schvaluje navýšení Ćlenských pďíspĈvkĐ placených obcí v rámci Ćlenství v Dobrovolném svazku obcí Lanškrounsko
pro rok 2005 z pĐvodních 15,-- KĆ na jednoho obyvatele na 20,-- KĆ na jednoho obyvatele. DĐvodem je zvýšení podpory pro prezentaci Lanškrounska na veletrzích cestovního ruchu v roce 2005. ZO schvaluje pďíspĈvek placený na jednoho obyvatele obce v roce 2005 Dobrovolnému svazku obci Pod Bukovou Horou ve výši 20,-- KĆ.
* ZO schvaluje v souladu s ustanovením zákona Ć. 561/2004 Sb. a v souladu s provádĈcí vyhláškou Ćíslo 48/2005 Sb.,
výjimku ze stanoveného poĆtu žákĐ - dĈtí - na tďídu z poĆtu stanoveného provádĈcím pďedpisem.
* ZO schvaluje uvolnĈní Ćástky 10.000,-- KĆ na zpracování zmĈny projektu na HasiĆskou zbrojnici v Koburku a na zpracování požární zprávy, vše pro žádost o zmĈnu realizace stavby pďed jejím dokonĆením, Ing, Miloslavem Benešem, Krasíkov 71, 563 0l Lanškroun, Iñ 11145366.
* ZO vzalo na vĈdomí zprávu starosty obce o zďízení elektronické podatelny pro Obecní úďad Výprachtice firmou
GORDIC za Ćástku 2.000,-- KĆ, vĆetnĈ informace o dalších poplatcích za správu elektronické podatelny. Uvedené opatďení vyplývá všem obcím ze zákona. ZO vzalo souĆasnĈ na vĈdomí informaci o rekonstrukci komunikace III. tďídy v hodnotĈ 5,6 mil. KĆ s tím, že je nutné vytipovat úseky, které opravu nutnĈ potďebují.
* ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z prostďedkĐ Pardubického kraje „,Na požární techniku a vĈcné prostďedky požární ochrany“. PďedbĈžná výše prostďedkĐ uvedených v žádosti je 200.000,-- KĆ (pďenosná hasiĆská stďíkaĆka apod., hadice,
dvĈ vysílaĆky), 70 % z uvedené Ćástky Ćiní dotace, 30 % Ćiní spoluúĆast obce.
* ZO schvaluje dodatek ke smlouvĈ o vypouštĈní odpadních vod s firmou OEZ s. r. o.. Šedivská 339, 561 51 Letohrad, a
to dle pďedloženého návrhu.
* ZO schvaluje uzavďení smlouvy o dílo na zpracování dokumentace pro stavební povolení na výstavbu 6 b. j. v lokalitĈ
pod VaníĆkem s firmou Ing. Jan Kopsa, projekĆní kanceláď, Vrbová 655, Ústí nad Orlicí, PSñ 562 01 Ústí nad Orlicí, Iñ
47501383, za cenu 85.000,-- KĆ.
* ZO schvaluje mandátní smlouvu s firmou SELLA spol. s. r. o. Ústi nad Orlicí, Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí, Iñ
64254593, na inženýrské práce v souvislosti s žádostí o dotaci na výstavu 6 b. j. v lokalitĈ pod VaníĆkem za Ćástku
4.760,-- KĆ vĆetnĈ DPH v zákonné výši.
* ZO schvaluje prominuti nájemného za nebytové prostory po dobu rekonstrukce v Ćp. l75 firmĈ IVY - Ivana Vernerová a
Kadeďnictví - Marie Marková.
(Pokraþování na stranČ 4.)
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* ZO schvaluje uzavďení smlouvy o dílo s Ing. arch. Dagmar VaníĆkovou, Al. Hanuše 182, 561 64 Jablonné nad Orlicí, Iñ
6684469, na zpracování zmĈn územního plánu obce (návrh ploch pro výstavbu parkovištĈ a rekreaĆních objektĐ v prostoru Na Pďeváži, návrh nových ploch pro obytnou zástavbu ve stďedu obce, zákres plynofikace obce do územnĈ plánovací dokumentace. Smlouva o dílo se uzavírá za nejvýše pďípustnou cenu 31.500,-- KĆ. Vše dle pďedloženého návrhu.
* ZO bere na vĈdomí zpracování stavební dokumentace pro rekonstrukci bytu v budovĈ Ćp. 7 (hasiĆská zbrojnice Výprachtice) Ing. Vendulou Indrovou, bytem Výprachtice Ćp. 252, 561 34 Výprachtice.
* ZO schvaluje smlouvu o „ZajištĈní výkonu funkce odborného lesního hospodáďe“ s Lesy ñeské republiky s. p., Lesní
správou Lanškroun, Dobrovského 56, Iñ 42196451. Smlouva se uzavírá za nejvýše pďípustnou cenu do 15.000,-- KĆ roĆnĈ. Uvedené je v souladu se zákonem Ć. 289/1995 Sb. „O hospodaďení na lesních pozemcích“.

SVOZ OBJEMOVÉHO A NEBEZPE§NÉHO ODPADU
Vážení obĆané!
V sobotu 14. kvĈtna 2004 provede v naší obci fa KOS s. r. o.
Jablonné nad Orlicí svoz velkoobjemového a nebezpeĆného
odpadu. Tím Vám vzniká možnost zajistit správným zpĐsobem
likvidaci nebezpeĆných odpadĐ, které se mohou vyskytovat
v domácnosti. Dále mĐžete zlikvidovat odpad objemový, to je
takový, který se bĈžnĈ do popelnice nevejde. Svážet se bude
odpad vzniklý pouze provozem domácností. To znamená, že
napď. odpad z opravy domu nebo drobné zemĈdĈlské Ćinnosti
zde likvidovat není možné. Likvidaci tohoto odpadu si lze
smluvnĈ zajistit.
Sbírány budou tyto nebezpeĆné odpady:
S oleje, tuky, filtry, zneĆistĈné hadry
S barvy, lepidla, pryskyďice
S léky
S galvanické Ćlánky (suché i mokré), akumulátory
S záďivky, výbojky
S ledniĆky, televize, rádia.
Sbírány budou tyto objemové odpady:
S díly nábytku, matrace, kotle, pneumatiky,
boilery apod.
Odpad v žádném pďípadĈ nemíchejte!.

SPOLÚPRÁCE S POLICIÍ §R
V minulém êísle VN byla zveĆejnøna zpráva Policie éR o trestné
êinnosti v naší obci za uplynulý rok. Krádeže pokraêují i v roce
letošním.
K odcizení osobního vozidla neznámým pachatelem došlo 18.
bĆezna t. r. mezi pátou hodinou ranní a pĎl desátou hodinou
dopolední. Bylo odcizeno vozidlo Škoda 120 S zelené barvy,
státní poznávací znaêky UOK 0018. které bylo zaparkováno
pĆed hostincem U Jana. Vozidlo mølo na stĆeše držák na lyže,
bílá pĆední smørová svøtla, stĆíbrné poklice (levá zadní chybí).
levé zadní mlhové svøtlo poškozené, tažné zaĆízení, vpĆedu
mlhová svøtla. UvnitĆ bylo vybaveno autorádiem a handsfree
sadou na mobilní telefon, reproduktor pod rádiem, potahy na
sedadlech v barvø zelené. Krádež šetĆí Obvodní oddølení Policie
éR v Lanškrounø, po vozidle bylo vyhlášeno pátrání. Tolik
z hlášení policie.
Žádáme obêany, pokud vidøli v souvislosti s tímto pĆípadem
nøco podezĆelého nebo si všimli nøêeho co by mohlo vést k od
halení pachatele, aby o tom uvødomili Policii éR v Lanškrounø.

V patďiĆných obalech od vás odpad osobnĈ pďevezmou pracovníci firmy KOS s. r. o. Jablonné nad Orlicí. Na OÚ je možné
si vyzvednout plastový pytel, do kterého mĐžete nĈkteré druhy
nebezpeĆného odpadu nashromáždit.
SVOZOVÁ TECHNIKA BUDE STÁT VE VÝŠE UVEDENÝ DEN
NA TóCHTO MÍSTECH:
sídlištĈ Mertov
vedle ďad. garáží za OÚ
Valteďice - zastávka
na Malé stranĈ u Skalických
toĆna „U Kovárny“
na HaldĈ u kravína
sídlištĈ Koburk
hasiĆská zbrojnice v Koburku
Chudoba u kravína

07.00 hod.
07.30 hod.
08.00 hod.
08.30 hod.
09.15 hod.
10.00 hod.
10.30 hod.
11.00 hod.
13.00 hod.

Pokud budete mít k likvidaci odpad, který nelze rukama zvládnout, provádĈcí firma bude mít k dispozici drobnou techniku,
která mĐže na vaše požádání odpad naložit. Veškeré práce
jsou však limitovány Ćasem, který je pro každé stanovištĈ urĆen, proto se mĐže stát, že se všem obĆanĐm nevyhoví.
Odpad pďedávejte pouze osobnĈ!
Obecní úĜad

Vzhledem ke stoupající kriminalitø a ke stále vøtšímu poêtu ci
zích osob, které projíždøjí obcí nebo se pohybují v obci, prosíme
obêany, aby si podezĆelého chování takových osob více všíma
li. Stejnø tak je tĆeba sledovat ve svém okolí rodinné domky,
rekreaêní objekty, sakrální památky, obecní majetek a jakéko
liv nesrovnalosti êi podezĆelé okolnosti ohlásit. Nápadnými
mohou být otevĆená okna, êi rozsvícené svøtlo v nepĆítomnosti
majitele objektu, chybøjící nebo poškozené êásti kĆížĎ, soch
nebo pomníkĎ, zejména v okrajových êástech obce.
éastøji by se møl nyní pohybovat v obci êlen Policie éR a dohlí
žet na døní ve vesnici. Obêané se mohou na nøj v tøchto vøcech
obrátit buó pĆímo nebo telefonicky. Jedná se o podpraporêíka
Mareše a jeho êíslo telefonu je 775 046 233. Jemu je možné
nahlásit i pĆípadné poznatky ve vøci výše uvedené krádeže ze
lené škodovky.
Buóme pozorní nejen ke svému majetku, ale i k majetku sou
seda êi k majetku spoleênému, obecnímu.

POLICIE ñR

J 775 046 233
Obecní úĜad
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Kulturní akce

ulturní

v jablonném nad orlicí

LANŠKROUN

 kino
4. dubna - pondĈlí v 1930 hod.
SAMETOVÍ VRAZI
film USA - mládeži pďístupný

ÚT

7. dubna - Ćtvrtek v 1930 hod.
BLADE: TRINITRY
film USA - pďístupný od 12 let
14. dubna - Ćtvrtek v 1930 hod.
CESTA KOLEM SVóTA ZA 80 DNÍ
film VB/SRN/Irsko - mládeži pďístupný
18. dubna - pondĈlí v 1800 hod.
ROBOTI
film USA - mládeži pďístupný
21. dubna - Ćtvrtek v 1930 hod.
KOUSEK NEBE
film ñR - mládeži pďístupný
30

25. dubna - pondĈlí v 19 hod.
RESIDENT EVIL: APOKALYPSA
film SRN/VB/Francie - pďístupný od 15 let





koncert

1. dubna - pátek v 1900 hod. - sál kina
koncert skupiny
ŽALMAN A SPOL.
22. dubna - pátek v 1900 hod. - sál kina
pĈvecké sbory
JABLO÷KA
PODORLICKÝ DóTSKÝ PóVECKÝ SBOR

+

sport
24. dubna - nedĈle v 0900 hod.
pďespolní bĈh
MEMORIÁL QUIDO ŠTóPÁNKA
start na Maláku

= setkání

5. dubna v 1930 hodin
lanškrounský zámek

RADÚZA
koncert folkové zpøvaêky

00

7. dubna - Ćtvrtek v 18 hod.
SLONISKO A MEDVÍDEK PÚ
film USA - mládeži pďístupný

entrum

ST

6. dubna v 1930 hodin
lanškrounský zámek

VLADIMÍR HRON
„ABECEDA HV÷ZD II.“
pokraêování oblíbeného poĆadu
éT

14. dubna v 1930 hodin
lanškrounský zámek

Henry Becque
PAąÍŽANKA
komedie francouzského dramatika
Hrají: Michaela Dolinová,
Ladislav Potmøšil, JiĆí Klem, Igor Šebo,
Dana Homolová

KUKASPOL

15. dubna v 1930 hodin
lanškrounský zámek
NA SPRÁVNÉ ADRESE
derniéra pĆedstavení „Divadla ve stĆedu“

11. dubna 2005.

PÁ

20. dubna v 1930 hodin
lanškrounský zámek
175. abonentní koncert KPH
HANSGEORG SCHMEISER  flétna
Rakousko
jeden z nejvøtších flétnistĎ našeho vøku,
jehož koĆeny sahají do Lanškrouna

Vám sdĈluji,
že poslední zimní svoz
komunálního odpadu
provedeme
Dále budeme jezdit
ve Ćtrnáctidenních intervalech.

ST

23. dubna v 1800 hodin
Spoleêenský dĎm
V. roêník jazzového festivalu
JAZZ A LITTLE OTHERWISE
SO

26. dubna v 0815 a v 1000 hodin
lanškrounský zámek
SN÷HURKA A SEDM TRPASLÍKč
Malé divadélko Praha
pĆedstavení pro MŠ a ZŠ
ÚT

Pro úsmÿv všedního dne ...
ZE ŽÁKOVSKÝCH KNÍŽEK
Neustále špatnĚ napovídá a tím snižuje
prŢmĚrný prospĚch celé tŐídy.
Vykládá o svých rodiÿích takové vĚci, že
bych se vás na to chtĚla zeptat osobnĚ.
V tĚlocviku se odmítá pohybovat vzduchem.
Píská si sprosté písniÿky a myslí si, že mu
nerozumím.
Plive ve tŐídĚ na podlahu a zasáhl i mĚ.
Nepozdravil Őeditele školy a navíc mu drze
Őekl nazdar vole!
Popsal tabuli tužkou, která nejde smýt a
pak nápis utŐel, abych to nepoznala.

28. dubna - Ćtvrtek ve 1330 hod.
SETKÁNÍ DûCHODCû
sál hotelu U Dubu

Probíranou látku nesleduje, zato sleduje
látku halenky své spolužaÿky.
V hudební výchovĚ si zpívá.

taneîní zábava
30. dubna - sobota ve 2000 hod.
PÁLENÍ ñARODóJNIC
stadion fotbalového oddílu

Vážení obĆané,
za firmu

Mluví sprostĚ a navíc používá neslušná slova.
POZDNÍ ODPOLEDNE
bďezen 2005
foto: Lukáš KaČka

Z knížky BONMOTY A CITÁTY
NEJEN O BLBOSTI
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Zprávy ze školy
NOVÝ ŠKOLNÍ ZÁKON
Dne 1. ledna 2005 zaêal platit nový zákon ê. 561/2004 Sb., tzv
„Školský zákon“. Tento nový zákon v nøkterých ohledech dost
podstatnø møní zavedené postupy a zvyklosti a ruší zákony ê.
29/1984 Sb., ê. 564/1990 Sb., 76/1978 Sb., a další právní
úpravy.
Nejvýznamnøjší zmønou bude zĆejmø zrušení závazných osnov,
tak jak jsme je znali a používali dosud a jejich nahrazení
„Vzdølávacími programy“. Stát stanoví „Rámcový vzdølávací
program“, podle kterého si každá škola vypracuje svĎj „Školní
vzdølávací program“. V rámci tohoto programu dojde k navý
šení poêtu vyuêovacích hodin  o 4 na I. stupni a o 7 na stupni
II. (3 hodiny byly navýšeny již v letošním školním roce). Zavá
døní RVP a ŠVP bude postupné podle harmonogramu MŠMT.
Další významnou zmønou je dopad školského zákona na žáky
a pedagogické pracovníky, ale také na zákonné zástupce žákĎ
– rodiêe. Novø totiž vymezuje práva a povinnosti všech tøchto
skupin. Tyto zmøny musely být reflektovány také ve školních
dokumentech, z nich nejvýznamnøjší je Školní a vnitĆní Ćád
školy. Tento dokument byl schválen Školskou radou dne 21.
bĆezna 2005 a jeho platnost zaêala dnem 1. dubna 2005.
Všichni žáci školy byli se zmønami seznámeni na tĆídnických
hodinách, rodiêe dostali Školní a vnitĆní Ćád v písemné podobø
domĎ a zde na tomto místø bych chtøl upozornit na nejvý
znamnøjší ustanovení Ćádu.
1. Školní Ćád platí pro žáky, zákonné zástupce i zamøstnance
školy.
2. Práva žákĎ a zákonných zástupcĎ:
a. na vzdølávání a služby
b. na informace o prĎbøhu a výsledcích vzdølávání
c. vyjadĆovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se pod
statných záležitostí jejich vzdølávání, pĆiêemž jejich vy
jádĆením musí být vønována pozornost odpovídající je
jich vøku a stupni vývoje,
3. Povinnosti žákĎ:
a. Ćádnø docházet do školy
b. dodržovat školní a vnitĆní Ćád školy
c. plnit pokyny pedagogických pracovníkĎ
4. Povinnosti zákonných zástupcĎ:
a. zajistit, aby žák docházel Ćádnø do školy nebo školské
ho zaĆízení,
b. na vyzvání Ćeditele školy se osobnø zúêastnit projedná
ní závažných otázek týkajících se vzdølávání žáka,
c. informovat školu o zmønø zdravotní zpĎsobilosti, zdra
votních obtíží žáka nebo jiných závažných skuteênos
tech, které by mohly mít vliv na prĎbøh vzdølávání,
d. dokládat dĎvody nepĆítomnosti žáka ve vyuêování
v souladu s podmínkami stanovenými školním Ćádem,
(Pozn.  Podle nové právní normy rodiêe žáky neomlou
vají, ale musí doložit dĎvody jejich nepĆítomnosti. O o
mluvených nebo neomluvených hodinách rozhoduje
tĆídní uêitel, resp. Pedagogická rada. Sankcí za nedolo
ženou absenci žáka mĎže být pokuta pĆi pĆestupkovém
Ćízení nebo odebrání sociálních dávek státu. Pravidla
pro omlouvání žákĎ naší školy Ćeší tento školní Ćád ní
že.)
e. oznamovat škole údaje podle § 28, odst. 2 (matrika
školy) a další údaje, které jsou podstatné pro prĎbøh
vzdølávání nebo bezpeênost žáka, a zmøny v tøchto
údajích.

5. Povinnosti pedagogických pracovníkĎ:
a. Pedagogiêtí pracovníci vydávají žákĎm pokyny v soula
du s právními pĆedpisy a školním a vnitĆním Ćádem
školy.
b. Není dovoleno v dobø vyuêování posílat žáky mimo bu
dovu školy k vyĆizování soukromých i služebních zále
žitostí uêitelĎ, není dovoleno pouštøt žáky samotné k
lékaĆi.
c. Vønují individuální péêi døtem z málo podnøtného ro
dinného prostĆedí a døtem se zdravotními problémy. Be
rou ohled na výsledky lékaĆských vyšetĆení, zpráv o vy
šetĆení v pedagogickopsychologické poradnø a na sdø
lení rodiêĎ o dítøti. TĆídní uêitelé prĎbøžnø seznamují
ostatní pedagogy o nových skuteênostech zjištøných u
žáka (problémy s chováním, prospøchem, zdravotními a
rodinnými problémy). Všichni vyuêující zajišČují bezpeê
nost a ochranu zdraví žákĎ pĆi êinnostech, které pĆímo
souvisejí s výchovou a vzdøláváním.
d. Pravidelnø a soustavnø informují zákonné zástupce žá
ka o prospøchu žáka zápisem dĎležité známky do žá
kovské knížky. Informují je o každém mimoĆádném
zhoršení prospøchu žáka.
e. Sledují zdravotní stav žákĎ a v pĆípadø náhlého one
mocnøní žáka informují bez zbyteêných prĎtahĎ rodiêe
postiženého žáka. Nemocný žák mĎže být odeslán k lé
kaĆskému vyšetĆení êi ošetĆení jen v doprovodu dospølé
osoby.
f. Ve škole není povoleno kouĆit.
TĆídní uêitelé:
g. PĆesnø evidují a kontrolují absenci žákĎ. Vyžadují
omluvu nepĆítomnosti do 48 hodin. Od žákĎ po nepĆí
tomnosti vyžadují písemnou omluvenku ihned po ná
vratu do školy.
h. TĆídní uêitelé zajistí, aby každý žák møl zapsány v žá
kovské knížce pĆedepsané údaje.
i. Pravidelnø informují rodiêe o prospøchu a chování žákĎ
prostĆednictvím žákovských knížek, pĆi informaêních a
osobních schĎzkách s rodiêi. Sledují, zda rodiêe kontro
lují zápisy v žákovských knížkách, kontrolu žákovské
knížky nejménø 1x møsíênø stvrzují podpisem.
6. Provoz a vnitĆní režim školy:
a. Školní budova se otevírá v 7.10 hodin pro všechny žáky.
b. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání
vyuêujícího, který pro nø pĆichází k hlavnímu vchodu.
c. V 6.45 a v 7.00 hodin se škola otevírá pro žáky dojíždø
jící, kteĆí se shromáždí v urêené uêebnø. Dozor vykoná
vá urêený pedagogický pracovník.
d. Do prvního zvonøní (7.25 hodin) musí být všichni žáci
ve tĆídách, aby se mohli vêas pĆipravit na výuku.
e. Na odpolední vyuêování êekají žáci pĆed školou 15 mi
nut pĆed zahájením hodiny. Do budovy vstupují jen po
zazvonøní na pĆestávku pĆed vyuêovací hodinou nebo
na pokyn dozírajícího uêitele. V polední pĆestávce je
možné využít schodištø v pĆízemí školy v pĆípadø špat
ného poêasí (déšČ, mráz, apod.).
f. Žáky I. stupnø, kteĆí jsou pĆihlášeni do školní družiny,
pĆedává vyuêující vychovatelce. Ostatní žáky doprovodí
do školní jídelny.
g. NepĆítomnost ve vyuêování z dĎvodu nemoci jsou po
vinni zástupci žáka oznámit škole nejpozdøji druhý den
absence písemnø nebo telefonicky. Písemnou omluven
ku v omluvném listø v žákovské knížce pĆinese žák
(Pokraþování na stranČ 7.)
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(Pokraþování ze strany 6.)

h.

i.

j.

k.

l.

m.

ihned po skonêení absence. Absenci delší než tĆi dny
musí zákonní zástupci doložit potvrzením ošetĆujícího
lékaĆe. PĆi podezĆení ze zneužití nebo êastém opakování
nedoložené absence si škola vyhrazuje právo vyžadovat
doklad o dĎvodu absence vždy.
Škola mĎže uvolnit žáka z vyuêování na urêitou dobu
na žádost rodiêĎ pĆedem. Z jedné vyuêovací hodiny
uvolĀuje pĆíslušný vyuêující, na jeden až êtyĆi dny
uvolĀuje tĆídní uêitel, na týden a dobu delší Ćeditel ško
ly. PĆi uvolnøní podávají rodiêe písemnou žádost. I tato
nepĆítomnost musí být omluvena v omluvném listø v
žákovské knížce a omluvenka pĆedložena tĆídnímu uêi
teli ihned pĆi návratu do školy.
Škola odpovídá za žáky v dobø dané rozvrhem výuky
žáka vêetnø nepovinných pĆedmøtĎ, pĆestávek a stravo
vání. Jakékoliv zmøny rozvrhu (konec vyuêování) musí
být oznámeny zástupcĎm žáka nejpozdøji den pĆedem
prostĆednictvím žákovské knížky. Souhlas s touto zmø
nou zástupce potvrdí svým podpisem.
Škola neodpovídá za žáky, kteĆí bøhem polední pĆe
stávky opustí budovu školy. Pro ostatní je bøhem této
doby zĆízena „pĆespolní“ tĆída, kde vykonává dozor ur
êený pedagogický pracovník.
PĆi mimotĆídním vyuêování êi zájmové êinnosti se žáci
scházejí 5 minut pĆed zahájením êinnosti pĆed školní
budovou a vyêkají pĆíchodu vedoucího. Pouze s ním od
cházejí do školní budovy. Vedoucí nad nimi vykonává
dozor po celou dobu pobytu ve škole a dohlíží na nø až
do odchodu z budovy.
Provoz školní družiny je od 11.00 do 15.00 hodin. Žáci
jsou ze školní družiny propouštøni po pĆíchodu rodiêĎ
êi jiných zástupcĎ rodiêĎ, nebo na základø písemného
sdølení o odchodu žáka (sdølení mĎže mít trvalou
platnost). Na telefonická sdølení ohlednø odchodu žákĎ
se nebere zĆetel.
Dojíždøní žákĎ do školy na kole tento školní Ćád neĆeší
a škola také nezodpovídá za možný úraz žákĎ a ztráty kol.

7. Zásady chování:
a. Žáci chodí slušnø a êistø obleêeni a upraveni.
b. Žáci jsou povinni pĆezouvat se (pĆezĎvky musí být
s pevnou patou, sportovní obuv není považována za
pĆezĎvky), dbát na hygienu zvlášČ pĆed jídlem a pĆi po
užití WC.
c. Poškodíli žák úmyslnø nebo z nedbalosti školní maje
tek, majetek žákĎ, uêitelĎ êi jiných osob, jsou rodiêe to
hoto žáka povinni škodu nahradit.
d. Žák nosí uêebnice, sešity a žákovskou knížku Ćádnø za
balené. Psaní po lavici a do uêebnic bude posuzováno
jako úmyslné poškozování spoleêného majetku.
e. Ztráty vøcí hlásí žáci neprodlenø svému tĆídnímu uêite
li. Žáci dbají na dostateêné zajištøní svých vøcí.
f. ŽákĎm není v dobø mimo vyuêování dovoleno zdržovat
se v prostorách školy bez dozoru uêitele.
g. Žáci odpovídají škole za své chování i mimo školu, ško
lu musí náležitým chováním reprezentovat i na veĆej
nosti.
h. Z jídelny se neodnáší žádné jídlo, žáci vše snødí v jídelnø.
i. Žáci se podĆizují pokynĎm vyuêujících i personálu škol
ní kuchynø. Neukáznøný žák mĎže být potrestán zaĆa
zením na jiné místo fronty êekajících žákĎ, za opako
vané pĆestupky závažnøjšího rázu êi nekulturní chování
mĎže být žák vylouêen ze školního stravování.

TO BYLO TENKRÁT, KDY SE JEŠTó SILNICE
POHAZOVALY RUñNó A SV. JAN STÁL NA SVÉM MÍSTó
snímek asi z konce 60. let 20. století
foto: archív ZdeČka Falty
Novinkou je také zanesení pravidel pro hodnocení žákĎ do
školního Ćádu. Na naší škole se zatím hodnotí klasicky podle
klasifikaêní stupnice 1  5, ale zavádøním Školního vzdøláva
cího programu zĆejmø dojde (zejména v nižších roênících) ke
zmønø na hodnocení slovní. (Jistø jste si všimli, že i prvĀáêci
jsou nyní hodnoceni stejnø jako ostatní, tzn., že jsou klasifiko
váni známkou ve všech pĆedmøtech a prospívají s vyzna
menáním, prospívají nebo neprospívají).
DĎležitá je také klasifikace chování žákĎ. Je nutné si uvødomit,
že napomenutí a dĎtky jsou „trestem“ za daný pĆestupek,
kdežto známka z chování je klasifikací a odráží dodržování
pravidel chování (školní Ćád) bøhem klasifikaêního období (po
loletí). K udøleným kázeĀským opatĆením tĆídní uêitel a Peda
gogická rada pĆi klasifikaci chování pouze pĆihlíží.
Jestliže žák na konci klasifikaêního období neprospøl, podle
nového zákona, mĎže opakovat roêník pouze jednou na I.
stupni a jednou na II. stupni základní školy. Vyjdeli pak ze
školy dĆíve než v deváté tĆídø, má pouze splnønu povinnou
školní docházku, ale nemá dokonêené základní vzdølání. Do
kladem o dosažení základního vzdølání je vysvødêení o úspøš
ném ukonêení devátého, popĆípadø desátého roêníku základní
ho vzdølávání. Informace o ukonêení studia na základní škole
je na výstupním vysvødêení formou doložky.
Žák, který úspøšnø ukonêil základní vzdølávání, nebo žák, kte
rý splnil povinnou školní docházku a nepokraêuje v základním
vzdølávání, pĆestává být žákem školy 30. êervna pĆíslušného
školního roku. Žák, který splnil povinnou školní docházku a
koná opravnou zkoušku nebo bude hodnocen v náhradním
termínu, je žákem školy do termínu konání tøchto zkoušek,
pokud mu nebylo povoleno opakování roêníku. Žák, který byl
pĆijat ke vzdølávání ve stĆední škole, je považován za žáka zá
kladní školy do 31. srpna pĆíslušného školního roku.
Žák, který po splnøní povinné školní docházky nezískal zá
kladní vzdølání, mĎže po splnøní podmínek stanovených záko
nem a na základø žádosti jeho zákonného zástupce pokraêovat
v základním vzdølávání, nejdéle však do konce školního roku,
v nømž žák dosáhne osmnáctého roku vøku.

Mgr. Petr Fiebiger
Ĝeditel Zkladní školy JindĜicha Praveþka
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Velikonoce - svátky jara
VELIKONO§NÍ ZAMYŠLENÍ

nota nepohltila. Ale nejvíce nám ono svøtlo, které je lidskému
zraku nepĆístupné, ukázal svoji láskou. Miloval nás tolik, že
vydal sám sebe do rukou hĆíšníkĎ, kteĆí ho uráželi, tupili, bili,
Vážení a milí êtenáĆi,
kteĆí se mu vysmívali. Jeho láska k nám
lidem byla tak veliká, že on BĎh se ne
aêkoliv je hodnø snøhu, který nám spíše
pĆipomíná krutou vládu zimy, než pĆívø
chal soudit êlovøkem, pĆijal kĆíž, který na
tivost jara symbolizujícího nový život,
nøj vložili, nesl ho, aêkoliv byl vysílen ce
lonoêním bdøním, odevzdal vše co møl,
tak nám pĆece jen sluníêko stále více hĆeje
a tím pĎsobí všechno to, co s jarem souvisí.
tĆi hodiny z lásky k nám visel na kĆíži a
dává nakonec i to nejcennøjší co má, svĎj
Toto teplo, které mĎžeme vnímat v tøchto
dnech, je nejen nøêím co nám dølá dobĆe
vlastní život. To vše pro tebe êlovøêe. Je
na tøle, ale zároveĀ je symbolem mezilid
ho láska je tak veliká, že ji nemĎže spou
tat ani smrt. TĆetího dne tato láska bez
ských vztahĎ. Zrovna tak zima symboli
zuje ne pĆíliš dobré mezilidské vztahy.
hranic likviduje hranice smrti tím, že
Kristus slavnø z mrtvých vstává. Právø
S jarem pĆichází také delší den díky slu
níêku, které je delší dobu na obloze.
tato skuteênost je svøtlem, které svítí
Slunce je zdrojem výše zmínøného tepla a
vždy a za všech okolností a které vždy
pĆíjemnø hĆeje toho, kdo Krista svým slo
svøtla. A zároveĀ je symbolem jiného
slunce, slunce spravedlnosti, která se
vem i životem uznává jako svrchovaného
vládce svøta. Toto svøtlo je tedy Kristus
nám ukázala v Ježíši Kristu. Jaké svøtlo
nám toto slunce dává? Je to svøtlo, které
zmrtvýchvstalý. Jak se s tímto svøtlem se
nemĎže být nepozorovatelné pouhým
tkat? Pouze vírou.
Jaký vztah má Ježíš ke svøtu? Jestliže ho
otoêením nøjakého pĆedmøtu, tak jak je
to napĆíklad se svøtlem dopadajícím na
pĆijímáme, pak na tomto svøtø, nezávisle
na tom, na jakou polokouli svítí sluníêko,
zemi. Toto svøtlo je schopné prozáĆit
KAPLIñKA U JEDLÍ
nejen tu nejvøtší pozemskou temnotu,
prožíváme léto, které je bohaté na plody
foto: Jan KaČka a krásu. Jestliže zmrtvýchvstání Kristovo
ale je schopné prozáĆit také temnotu kvĈten 2003
odmítáme, jsme nositeli zimy, která je
hrobu. Toto svøtlo vycházející z Ježíše
Krista nemĎže být nøkdy studené tak, jak je to se sluneêním charakteristická teplotou pod bodem mrazu a neúrodou.
svøtlem kosmického slunce, protože ono svøtlo je Láskou, kte PĆeji vám, drazí êtenáĆi, abyste v síle Krista zmrtvýchvstalého
rá vždy hĆeje.
byli nositeli jeho života a tak šíĆili léto božího království na té
Jak nám tedy Kristus záĆí. Je jistø mnoho skutkĎ kterými osví to zemi. ZároveĀ vám pĆeji krásné a požehnané velikonoce.
til tento svøt: promønil vodu ve víno, uzdravil Petrovu tchyni, Srdeênø vás všechny zvu na bohoslužby do chrámu Promønøní
uzdravoval malomocné, kĆísil mrtvé, hlásal uêení lásky, od Pánø ve Výprachticích.
pouštøl hĆíšníkĎm, sytil zástupy atd. Tím vším nás beze sporu S úctou vám žehná
seznamoval se svøtlem, o kterém svatý Jan svødêí, že ho tem
P. Petr Tobek

SPOZ oznamuje
Tak to vidíte! V minulém Ćísle VN jsem vydal upozornĈní na nebezpeĆí lavin a vichďic v dobĈ velikonoc a ohrožení, které z toho mĐže hrozit šmekĐstrníkĐm. Pďekulil se mĈsíc a bĈhem nĈkolika málo posledních dní sníh témĈď zmizel, teploty vyšplhaly i v noĆních hodinách nad bod mrazu, a ty odpolední se usadily mezi desítkou a dvacítkou. Takže šmekĐstrníci jsou ohroženi už pouze tím obsahem nedopité láhve.
Ale nejen poĆasí, i vztahy mezilidské jsou vrtkavé, politika „lítá“ ode
zdi ke zdi, rozhodnutí zastupitelstva obce se Ćasto mĈní od zasedání
k zasedání. Jednou územní plán nebrání výstavbĈ nového velkokapacitního kravína, za Ćtrnáct dní už je tďeba ten územní plán, který
nás stál pďes pĐl miliónu korun, kvĐli kravínu za další finanĆní Ćástky zmĈnit. Hrozí, že každá další stavba v obci si bude vyžadovat
další zmĈny.
Meteorologové to mají lehké. Ti již dopďedu ďíkají, že pďedpovĈdi mají
pďesnost, jen na „iks“ procent a navíc, když se spletou, nic nás to nestojí. Špatné rozhodnutí zastupitelstva nás však stojí peníze z beztak
již „našponovaného“ obecního rozpoĆtu. Staďí lidé ďíkali, že v takových chvílích je nejlépe poĆítat do deseti. A tak prosím, ctĈné zastupitelstvo, aby než zadají ÚP ke zmĈnám, poĆítali nejménĈ do sta, podívali se, co v tom plánu vlastnĈ je, co je tďeba pro budoucnost zmĈnit a
nechali provést pďípadné zmĈny najednou. Není nad vlastní selský
rozum a chladnou hlavu - a nebuĉme vrtkaví jako poĆasí.
Zdraví

Rudolf Jandejsek
Eva Havelková
Sonja Kóbková
Miloš Chládek
Marie Kulhánková
Jarmila Marešová
Ludmila Chládková
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Výprachtice 320
Výprachtice 385
Výprachtice 119
Výprachtice 368
Výprachtice 1
Výprachtice 52
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50 let
60 let
60 let
65 let
70 let
75 let
95 let

Vítejte mezi námi
V mĈsíci únoru se narodili



Zuzana Mertová
Matyáš Fiebiger
ŠtĈpán Fajt
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PoĆasí trvale nevlídné, tĈžká práce v lese pďi tĈžbĈ dďeva na kĐly pro drátĈné zátarasy, úmorné kopání zákopĐ v rozmoklé
pĐdĈ. Strava jednotvárná a nedostateĆná, nocleh na slámĈ. Zvuková kulisa blížící se fronty. OdlouĆení od rodiny
s myšlenkami, jak se blízkým v této váleĆné dobĈ vede ...
Jak by se s touto situací asi vyrovnávala generace narozená již po válce Ći generace konce 20. století?
2. bďezna 1945

6. bďezna 1945

Vstáváme v šest hodin. Venku skuĆí vítr a je mráz. Bude asi hodnĈ zima
na práci. Ráno pouze Ćerná káva k snídani. Na loukách napínáme ostnaté
dráty. Je velká zima a poďádný vítr. Pracujeme zvolna, nespĈcháme, nikdo
nás nepohání. Voda v ďece OpavĈ pomalu klesá. Hned po ránu pobíhá
folkšturm s puškama, nĈco se dĈje. úídící chodí v Ćele, to pďece tu nikdy
nebylo. Pak jede nákladní vlak a na mostĈ zastavuje. Vystupují z nĈho vojáci a dlouho tam nĈco dĈlají. To pďipravují pro nálože, až bude zle, aby
mohli most vyhodit do povĈtďí. Kdosi povídá, to je zlé, budeme asi brzy
utíkat. Do šálku dostáváme na obĈd ajntopf, ale jíst se to dá. K veĆeďi pĐl
kilogramu chleba, kousek margarinu a tálek salámu. Kávu k veĆeďi už asi
nedostaneme nikdy. JeštĈ že si vaďíme Ćaj na kamnech ve svĈtnici.

V úterý ráno venku mrzne. Na snídani opĈt Ćerná hoďká káva a po snídani jdeme do lesa. Kácíme stromy zase na kĐly na drátování. Je nás deset
a udĈlali jsme Ćtyďi a pĐl metru. Ve tďi hodiny je konec smĈny. Dnes odjíždí Láĉa Skalícký a Jenda KubínĐ domĐ. VĆera bylí u lékaďe a s nimi
tam byl i Martínek z Nepomuk. SamozďejmĈ, že jim závidíme. K páté hodinĈ sem pďichází transport SlovákĐ, je jich asi tďi sta. Budou tady na noc
a ráno jdou zase dál k OpavĈ na zákopy. K obĈdu máme brambory a jakési krupky. Já jsem se opozdil a už jsem nedostal žádnou omáĆku.
K veĆeďi chleb, sádlo a salám. VeĆer jsme si s Tondou uvaďili prima kávu.
Zapíšu si události dne a jdu spát. Jsem dnes nĈjak moc unavený. Venku
silnĈ snĈží, je tam boží dopuštĈní.

3. bďezna 1945
Ráno jsme trochu zaspali, rychle na snídani a hned nás honili k nástupu.
Já, ještĈ s pĈti, jsme byli oddĈleni na práci do lesa, kam nás zavezli vozem. Vítr do rána ustal, ale zato byl poďádný mráz a chvílemi zaĆínalo
snĈžit. V lese jsme za vĈtrem, dĈláme oheČ, takže nám není tak zle. Potkáváme jednu paní a ptáme se jí: „Co je nového?“ „VĆera, propustili z
nĈkteré šachty dĈlnictvo“, ale proĆ, to nevĈdĈla. Ve vlaku prý ďíkali, že má
pátého zaĆít velká ofenzíva. Práce jde dnes všude rychlejším tempem. Také na svĈtnici chodila hlídka a kdo opravdu nebyl nemocen, musí jít pracovat. Je to smutné, že zástupy lidu se zakopávají uprostďed orné pĐdy
namísto oráĆe s pluhem. Mají se ti lidé takhle zahazovat? Rusové ustoupili u Ratiboďe o dvanáct kilometrĐ. Už dva dny není slyšet žádnou stďelbu z
fronty. úíká se, že do sedmého na našem úseku má být práce ukonĆena.
NĈjak to zaĆíná spĈchat. Na svĈtnici hoši vymĈnili slámu od sedláka, takže máme jakousi sobotu. V šest hodin jdeme k obĈdu, zase ajntopf. V kuchyni vaďí už ty NĈmky z Ratiboďe. Zdejší kuchaďky už propustili. K veĆeru
pďichází sám lagerfíra a ptá se, jak nám jídlo chutná. Co na to máme ďíct?
K veĆeďi dostáváme dnes pĐl kila chleba, tďi deka sádla a každý dostal
dva doutníky.

7. bďezna 1945

4. bďezna1945
Je nedĈle ráno. K snídani káva a v sedm jdeme do práce. Zase jdeme do
lesa. Do rána napadlo deset centimetrĐ snĈhu. Zima však trochu povolila,
ale je nám hĐďe, zebou nás nohy. DĈláme od rána oheČ. V poledne jsme
upekli brambory - to byl náš obĈd. O pĐl druhé máme padla. Stavujeme
se ve LhotĈ na pivo „U dĈdeĆka“. Dnes je doma mladý hostinský; jinak
kope u Opavy zákopy. Ráno odtamtud utekl. K veĆeru k nám pďicházejí na
návštĈvu z Háje. Jsou to hoši z Heďmanic. Dnes pďijeli. Jdeme mezi nĈ s
Tondou Kapelníkovým. Je tam také uĆitel Tušla a Müller, Macek a Pepíka
Jankovýho bratr. Je jich celkem patnáct co pďijeli a zĐstanou asi v Háji.
Od nás ze Smolkova je to pĐl hodiny cesty. ObĈd je ve Ćtyďi hodiny.
Brambory, zelí, guláš. Všechno nám dali do jednoho šálku. K veĆeďi je
chleba, salám a sádlo. Proslýchá se, že desátého pĐjdeme domĐ. Nikdo
tomu nevĈďí, ani já ne.

5. bďezna 1945
Ráno vstávám první, je nĈjaká zima. Venku snĈží, fouká vítr a mrzne. To
bude dnes špatný den. K snídani jako obvykle jenom káva. V sedm hodin
nástup. Naše parta jde zase do lesa. V lese dĈláme oheČ. Jsme rádi, že
jsme za vĈtrem. DĈláme pomalu bez pďestávky a ve dvĈ hodiny se vracíme. Já a Pepík JankĐ jdeme pďes HrabyČ, je tam pĈkná asfaltová silnice.
Když docházíme ke :Smolkovu, letí nepďátelské letadlo. DĈla na nĈj pálí,
ale letoun letí dál. VĆera zase v BenešovĈ shoďelo pďi pďistávání letadlo.
ObĈd je v šest hodin. NĈjaká omáĆka s mrkví, ale dalo se to jíst. K veĆeďi
pĐl kilogramu chleba, tďi dekagramy másla a tálek salámu.

Je stďeda, vstávám trochu osvĈžený, ale jsem silnĈ nachlazený. Venku celou noc chumelilo a také mrzlo, což je divné, máme pďece bďezen. Naše
parta jde zase do lesa. Dnes na nás Ćeká jiný vedoucí, mladý ĆlovĈk a pak
v lese nám povídal, že mu je tďicet osm rokĐ. Podle ďeĆi je poznat, že je to
ĆlovĈk inteligentní. V lese dĈláme nejdďíve oheČ. Ze stromĐ se chumelí
jakmile o nĈ zavadíme. Dnes pďijeli pro dďevo dvakrát. Ve dvĈ hodiny
jdeme domĐ. Stavujeme se „U dĈdeĆka“ ve LhotĈ na Ćaj. Tam si dáváme
ještĈ zrovna pďinesené Ćerstvé rohlíky od pekaďe. Jeden Moravák mĈl v
kabelce cukerín, všem osladil, tak máme dnes sladký Ćaj. Tonda KapelníkĐ nastydnul a je vážnĈ nemocen. K obĈdu byla ďepa se zásmažkou,
špatnĈ rozdĈlili chléb i marmeládu, tak každý nadává. Nejhorší je že venku mrzne a my nemáme Ćím topit.

8. bďezna 1945
Je Ćtvrtek ráno a mĈ se nechce vstávat. Na svĈtnici je dnes zima, protože
se veĆer netopilo a venku mrzne. Nikomu se nechce jít pro kafe. KoneĆnĈ
jde Jarka VackĐ a Ruda ProkopcĐ. Tonda KapelníkĐ stále leží a je mu zle.
Odcházíme do práce, zĐstává zde Jarka VackĐ na úklid. Dnes jdeme naposledy do lesa, Je to škoda, protože v lese je pďece trochu lépe. MĐžeme
se ohďát u ohnĈ. Nikdo s námi nejde, máme dĈlat jen tďi fĐry kĐlĐ, tak
moc nespĈcháme. V poledne pďichází vedoucí a povídá, že musíme udĈlat
ještĈ dvĈ fĐry na ráno. Sekery a pily máme vzít sebou do skladištĈ. Pďi
zpáteĆní cestĈ se zase zastavujeme ve LhotĈ na Ćaj. Vodu už má dĈdeĆek
ohďátou, Ćekal nás. Na svĈtnici se topí hoši, sehnali dďevo v lese. Tonda
už neleží a tak je zase lépe. Z Ratiboďe je slyšet dĈlostďeleckou palbu. Zní
to jako vzdálená bouďe. VeĆer mĈlo vojsko cviĆení. Obsazovali zákopy a
stďíleli rakety. JeštĈ nic nevíme, kdy pĐjdeme domĐ. ñekám zprávu z domova, dosud jsem žádnou nedostal. Zde musí lidé odevzdávat dvacet pĈt
kilogramĐ brambor ze svého pďídĈlu na rok, to je ze sto padesáti kilogramĐ. Také tu lidé mají obavy, že budou muset zaorat ozimy.

9. bďezna 1945
V pátek ráno chumelí, bude špatná práce. Není zmĈna, jdeme zase do lesa. SnĈhu už je na tďicet centimetrĐ. DĈláme velký oheČ. Práce dnes mnoho nedĈláme. Na frontĈ to stále duní jako vzdálená bouďe. ObĆas je slyšet
z Opavy sirénu na poplach. Ve dvĈ hodiny se konĆí. Cestou se zastavujeme „U dĈdeĆka“. Je tam nĈkolik oficírĐ od organizace. K obĈdu máme
dnes dĈtský sen (kaši) a dva krajíĆky chleba. K veĆeďi zase pĐl kilogramu
chleba, kousek salámu a máslo. VeĆer hrajeme dámu a šachy. UĆitel spisuje jména, narození a povolání. Vypadá to, že pĐjdeme brzy domĐ. V deset hodin zhášíme a jdeme spát. Venku se trochu oteplilo, ale snĈží.
(Pokraþování pĜíštČ.)

bÓezen 2005
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TJ Sokol Výprachtice
Z VALNÉ HROMADY SOKOLA
Na sobotu 12. bďezna 2005 byla svolána do pohostinství U
mostu valná hromada TJ Sokol. Jednání zahájil starosta TJ Jiďí
Kulhánek a zároveČ pďivítal hosty - starostu obce JUDr. Miroslava Stejskala, ďeditele ZŠ Mgr. Petra Fiebigera a majitele firmy
OVAZ Luboše Mertu.
Pďevážnou Ćást pďítomných tvoďili Ćlenové volejbalového oddílu
a oddílu fotbalu. Valné hromady se nezúĆastnili zástupci oddílu
lyžování a ASPV.

PúEDSEDNICKÝ STûL VALNÉ HROMADY
bďezen 2005
foto: Lukáš KaČka
Zprávu o Ćinnosti oddílu volejbalu pďednesl Jindďich Beran ml.
V roce 2004 mĈla jednota v soutĈži dvĈ družstva. Družstvo A
skonĆilo v krajské soutĈži na 7. místĈ, družstvo B v okresní soutĈži obsadilo 6. pďíĆku. Mimo soutĈž se hráĆi zúĆastnili nĈkolika
turnajĐ, vždy se slušným umístĈním. Již tradiĆnĈ se Ćlenové
podíleli na organizaci známého letního karnevalu v areálu TJ,
pomáhali pďi oslavách 700. výroĆí vzniku obce a jako každým
rokem absolvovali týdenní „soustďedĈní“ na kolech, tentokrát
po Slovensku v oblasti Nízkých Tater a Sence. KladnĈ byl hodnocen volejbalový turnaj, jehož byl oddíl poďadatelem.
PodĈkování bylo vysloveno vedení místní ZŠ za umožnĈní
zimního tréninku a turnaje v tĈlocviĆnĈ školy, Vilému Chládkovi
za péĆi o sportovní areál a nebylo zapomenuto ani na manželky ĆlenĐ oddílu.
David Hanyš seznámil pďítomné s Ćinností fotbalového oddílu,
který se pod názvem Dynamit Výprachtice zúĆastČuje turnajĐ
v malém fotbalu poďádaných okolními tĈlovýchovnými jednotami. Oddíl uspoďádal letní turnaj Memoriál ZdeČka Fajta a tradiĆní ŠtĈpánský fotbálek v tĈlocviĆnĈ ZŠ. ñlenové oddílu se zúĆastnili poďádání letního karnevalu a díky brigádám na školním
hďišti se podaďilo opravit jeho oplocení a podstatnĈ zlepšit kvalitu jeho povrchu i pravidelným seĆením trávy.
Zprávu o Ćinnosti výboru TJ pďednesl Jiďí Kulhánek. KladnĈ
zhodnotil Ćinnost oddílĐ a pďes neúĆast zástupcĐ oddílu lyžování a ASPV pďipomnĈl již tradiĆní akce, které tyto oddíly poďádají. Oddíl lyžování opĈt vzornĈ zorganizoval BĈh do vrchu Výprachtice - Buková hora, který je zaďazen v ñeském poháru bĈhĐ do vrchu a v Orlickém poháru. Svým 17. roĆníkem v roce
2004 se již dávno stal mĈďením sil závodníkĐ z celé republiky
vĆetnĈ špiĆek v této disciplínĈ.
Výprachtický pĈtiboj, který poďádá oddíl ASPV, je naopak soutĈží

pro žactvo z okolních vesnických jednot. V roce 2004 probĈhl
již jeho 9. roĆník.
StĈžejním bodem zprávy výboru pak byly finance a jejích obtížné získávání nejen na Ćinnost oddílĐ, ale zejména hlavní akci tĈlovýchovné jednoty, která na závĈr roku 2004 byl zapoĆata.
Jedná se o pďestavbu objektu v areálu TJ. Ze získaných penĈz
byla stavební firmou Radek Hajzler, stavební práce, realizována
Ćást hrubé stavby. Snahou výboru pro rok 2005 je zajistit další
finance pro pokraĆování v zapoĆaté akci, které je tďeba získat
ze všech možných dostupných zdrojĐ. Starosta Kulhánek se
obrátil o brigádnickou pomoc na pďítomné Ćleny jednoty s tím,
aby co nejvĈtší Ćást získaných finanĆních prostďedkĐ mohla být
použita zejména na odborné práce zadané firmám. K nahlédnutí byla i koneĆná úprava projektové dokumentace.
Dobďe byla hodnocena práce Ing. Daniela Vávry, který se stará
o internetové stránky TJ Sokol.
V rámci vystoupení hostĐ seznámil pďítomné starosta obce
JUDr. Stejskal se zámĈry obce pro rok 2005, v rámci možností
pďislíbil pomoc finanĆní, zejména pak pďi získávání tĈchto prostďedkĐ a podĈkoval vedení TJ za Ćinnost a spolupráci.
úeditel školy Mgr. Fiebiger vyjádďil podporu sportu v rámci školy, zmínil se o nutnosti ďešení školní tĈlocviĆny a s ní souvisejících pďilehlých prostor stavebními úpravami tak, aby bezproblémovĈ sloužila i sportovní veďejnosti. To však opĈt naráží na
finanĆní problémy. ZároveČ požádal Ćleny TJ, kteďí tĈlocviĆnu a
pďilehlé prostory používají, k šetďení energiemi.
Majitel firmy OVAZ, Luboš Merta, podĈkoval za pozvání a nadále pďislíbil pomoc v rámci možností firmy tak, jak ji poskytoval
dosud.

O ñEM ASI DISKUTIJÍ VEDOUCÍ DYNAMITU
DAVID HANYŠ A STAROSTA TJ JIúÍ KULHÁNEK?
bďezen 2005
foto: Lukáš KaČka
V diskuzi upozornil Jindďich Beran st. na upravené bĈžecké stopy, které byl v letošní zimĈ upravovány až témĈď k obci do lokality Na Dole. Stopy však nejsou oznaĆeny odkud kam vedou
a tento nedostatek odrazuje návštĈvníky fit tratí v okolí Bukové
hory od jejich použití. Se starostou obce byla domluvena spolupráce pďi nápravĈ tohoto nedostatku pro pďíští lyžaďskou sezonu.
ZávĈrem schĐze byly pďedány kvĈtiny ĆlenĐm, kteďí v roce 2004
dosáhli kulatého jubilea - Petru Pfeiferovi, Marii KaČkové, Marii
Beranové a ZdeČku Formánkovi.
Starosta Jiďí Kulhánek podĈkoval všem ĆlenĐm za úĆast a podĈkoval za práci vykonanou pro TJ Sokol.
Po oficiální Ćásti pokraĆovala schĐze bouďlivou diskuzí do pozdních noĆních hodin.
Zapsala Marie Fajtová
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Jak bylo?
bylo?
ÚNOR 2005
NEJNIŽŠÍ TEPLOTA (05.02.)
NEJVYŠŠÍ TEPLOTA (13.02.)
PRûMóRNÁ TEPLOTA MóSÍCE
prĐmĈrná minimální teplota
prĐmĈrná maximální teplota

0C

-16,1 0C
+4,9 0C
-2,8 0C
-6,6 0C
+1,0 0C

ZaĆátek první dekády s promĈnlivou oblaĆností se snĈhovými pďeháČkami (snĈhu do 40 cm), postupný pokles min. teplot, max. teploty nad nulou. Od 5. dne
(nejnižší teplota mĈsíce) do konce dekády sluneĆné poĆasí s vĈtrem. Min. teploty pod -10 0C, max. teploty pod bodem
mrazu. Druhá dekáda s promĈnlivou oblaĆností, pďevážnĈ však zataženo, zpoĆátku pďeháČky snĈhu s deštĈm, pozdĈji
už jen snĈhové. Vzestup teplot, 13. dne
nejvyšší teplota mĈsíce, teplotní pole
znaĆnĈ rozkolísané. Tďetí dekáda stejná
jako druhá, avšak s vydatným snĈžením,
25. den ve znamení mlhy. Poslední dva
dny mĈsíce polojasné, pďesto poslední
den vydatné snĈhové pďeháČky. BĈhem
dekády postupný pokles teplot. Minimální teploty se po celý mĈsíc pohybovaly pod nulou od -0,4 0C do -16,1 0C.
Max. teploty se po 20 dní pohybovaly
v kladných hodnotách, jen 8 dní poklesla
rtuè pod nulu, nejníže však na -3,4 0C
Únor se jako zimní mĈsíc oproti lednu
polepšil, pďinesl lyžaďĐm dostatek snĈhu
(nad 50 cm koncem mĈsíce) a zpoĆátku
i pĈkné poĆasí, za povšimnutí stojí znaĆné kolísání teplot.

ÚNOR 2005

teplota

GRAF PRšBęHU DENNÍCH TEPLOT (MIN., MAX.)

prŢmĚrná teplota
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ZIMNÍ IDYLA NA DOLNÍM KONCI
první bďeznové dny roku 2005
foto: Jan KaČka
Î
Zimní drama - exkluzivní fotoreportáž

STALA SE OB«TÍ ZIMY
Drama se šèastným koncem
se podaďilo zachytit digitálním fotoaparátem zn. SONY
našemu externímu zpravodaji Lukáši KaČkovi. Jistá dívka z dolního konce obce se
rozhodla ďešit své zoufalství
z pďívalĐ snĈhu letošní zimy
skokem do hlubin. Díky pohotovosti a nasazení vlastního života fotoreportéra vám
mĐžeme pďinést následující
exkluzivní snímky, zveďejnĈné pouze ve VN.
redakce VN

n

o ... ta se však vrhla do bílé

q Díky zkušenému
psu-záchranáĜi, Barþe,
se podaĜilo mladý život
zachránit.

propasti!

pTo je konec!

p

n PĜihlížející dav
nešĢastnici zrazoval od jejího
þinu ...

o

q

Z veverÈina košíÈku

AHOJ DĈTI !
VŠELIJAKÁ ZRNÍñKA
Však je znáte, všelijaká ta zrníĆka, máĆky a semínka. Táta nebo máma jich má plné sáĆky a tĈší se, že mu za pár týdnĐ nebo mĈsícĐ
vyroste mrkev, kopr, petržel, Ćerný koďen nebo dýnĈ. StaĆí je vstrĆit do zemĈ a o všechno ostatní se už postarají samy. Že to udĈlají,
rozumí se samo sebou. Až jednou to ĆlovĈku zaĆne vrtat hlavou. Jak to, že z nich vyroste právĈ mrkev, a ne obyĆejná tráva? Jak to,
že jedno to zrníĆko zaĆne usilovnĈ pracovat na šèavnatém dužnatém koďenu, a jiné tuhle velikánskou lopotu opomine a bude se
kudrnatĈt a kadeďavĈt, jak se to ostatnĈ pďedpokládá? No, a to nám pak dojde, že každé to semínko, máĆek Ći zrníĆko je ta
nejdokonalejší továrna s automaticky ďízenou výrobou na základĈ peĆlivĈ promyšleného programu. Jsou z toho pak milióny
kedlubnĐ, miliardy makových zrnek a obilných zrn a stejnĈ závratná Ćísla salátĐ, zelených hlávek, ďedkviĆek, melounĐ a rajĆat. Ale
také všemožných kytek, až oĆi pďecházejí. NĈkdo to ovšem musí odstartovat, zapnout knoflík, aby to všechno zaĆalo. Ten knoflík
zmáĆklo 21. bďezna jaro. Klap. A my teĉ mĐžeme koukat, abychom se alespoČ trochu pďiuĆili.

TERñINY HRÁTKY A HÁDANKY
PRO ŠIKOVNÉ RUCE
Veselé magnetky
Co potďebujeme: ploché oblázky, temperové barvy nebo hobby barvy, štĈtce, lepidlo na pevné
spoje, magnety, bezbarvý lak
Na opláchnuté kameny malujeme tenkým štĈtcem obrysové linky. Vybarvujeme štĈteĆkem
namoĆeným v husté barvĈ. Podle vlastní fantazie dotvoďíme. Na magnet naneseme vrstvu lepidla
a pevnĈ pďitiskneme. Odírání barvy zabráníme nalakováním. Velikost oblázku by mĈla být
pďimĈďená velikosti magnetu.

PRO HRAVCE TEDY HRAVÉ DóTI
Závod plachetnic
Srazte dva až tďi stoly na délku. Jejich spojené desky pďedstavují hladinu jezera. Rozestavte na nĈ tďicet až padesát kamenĐ, které
nahradí nebezpeĆné skalní útesy. Pak nakreslete kďídou na oba konce ďady stolĐ po jednom obdélníku - pďístavy.
Každý hráĆ si vystďihne z papíru malou plachetnici (obdélníĆek asi 6x4 cm), pďehne papír do pravého úhlu (L) a namaluje na nĈj
svoje startovní Ćíslo. První závodník položí svoji plachetnici do jednoho pďístavu a na startovní signál zahájí rychlostní plavbu napďíĆ
jezerem do druhého pďístavu. Plachetnice smí být pohánĈna jen foukáním. Když narazí na nĈkterý útes, ztroskotala a posádka ji musí
opravovat – pďipoĆtete jí tďicet sekund k Ćistému Ćasu.
Kdo pďepluje jezero nejrychleji?

PRO PúEMÝŠLIVCE
Deváté Ćíslo
Užitím poĆetního vztahu mezi horními dvĈma Ćísly ve Ćtvercích
vznikne Ćíslo dolní v trojúhelníku. Na tomto základĈ urĆete Ćíslo
na místĈ otazníku.

A

B

PìEDJAìÍ
Slunce se svezlo na saních,
za ním hned taje bílý sníh.
ZemĚ chce zùstat bĚlounká,
proto snad kvete snĚženka.
A brzy poté petrklíĒ
odmyká jaro jako klíĒ.

úešení z minulého Ćísla:
A smrk B mravenec C tuĆČáci

Hezké jaro pĜeje Markéta a Terka
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