ZPRÁVY Z OBCE
Vážení přátelé,
zima nám již klepe na dveře, napadl první sníh, letos
zvláště brzy. Denní teploty nejsou příjemné. Za této situace pracovníci obce často do nočních hodin pracovali na
opravě přivaděče do vodojemu v Zaječíně. Ve vodojemu
na Haldě byl vyměněn plovákový uzavírací ventil. Opravu
v Zaječíně i na Haldě se podařilo zvládnout díky vydatné
pomoci pana Luboše Hejla. Luboši, děkujeme Ti za vše,
co pro naši obec děláš, velmi si Tvé práce vážíme.
Pracovníci obce, kteří se starají o údržbu obecního majetku, nemají jednoduchou situaci, neboť současně bylo
nutné vybudovat alespoň
provizorní komunikaci k 6
bytovým jednotkám „Pod
Vaníčkem“. Vedle těchto
důležitých úkolů je potřebné zvládat drobnou údržbu, úklid vesnice, provádět
úkony spojené s provozem
ČOV apod. Rozhodně toho
není málo. Je určitě na místě poděkovat všem, kdo na
obci pracují, zejména pak
panu Josefu Baškovi, panu
Janu Šponiarovi, panu Josefu Fabiánkovi a dalším
za obětavou práci, kterou
většina z nás bere jako naprostou samozřejmost. Výraznou úsporou nákladů vynaložených na odpady pak byl
obcí organizovaný sběr nebezpečných odpadů. Pracovníci obce paní Ivana Skalická a pan Josef Fabiánek v nevlídném mrazivém počasí naložili do kontejnerů a následně
v Jablonném nad Orlicí i složili veškerý nebezpečný odpad, který byl našimi občany odevzdán na jednotlivých
svozových místech. Mrzí nás pouze, že tento odpad nebyl
předán osobně, ač jsme o uvedené žádali. Nehorázností
bylo složení části vraku auta za popelnice „U Kovárny“,
kdy při nakládání zbytků automobilních sedadel a čalounění vyběhlo z těchto zbytků nejméně 8 myší. Zřejmě si
bývalý majitel torza vraku auta vysvětlil nebezpečnost
odpadu po svém.
Bez zaměstnanců obce, kteří pracují často o sobotách
a nedělích, kdy řada z nás odpočívá, by chod obce nebyl
vůbec možný.

Poděkování dále patří dalším, kteří pracují pro naši
obec a pomáhají tak zvládat odborné práce, na které obec
nemá odborníky. Jedná se o elektrikáře AGROSPOLU
s.r.o. pana Josefa Smejkala, pana Josefa Krátkého a odborníka na práce všeho druhu, pana Josefa Smejkala klempíře
a pokrývače z Haldy, pana Stanislava Mareše a Josefa
Smejkala, oba truhláře, a další nejmenované, kterým více
než slova svědčí poctivá práce, bez které bychom se těžko
obešli. Děkujeme Vám všem, přejeme Vám pevné zdraví
a těšíme se na další spolupráci s Vámi.
Počátkem listopadu proběhne kolaudace 6 b. j. „Pod
Vaníčkem“. Věříme, že se
ještě do konce roku 2007
nastěhují do nových bytů
první nájemníci.
Dokončeny byly rovněž
práce spojené s výměnou
střešní krytiny na budově
Základní školy Jindřicha
Pravečka
Výprachtice.
Nyní se realizují již poslední drobnosti, jako je
doplnění topných kabelů
do okapových žlabů apod.
Nesmíme rovněž zapomínat na dobrovolníky,
kteří se bezplatně účastní
dokončovacích prací u našeho kostela „Proměnění Páně“.
Dlažbu okolo kostela velmi dobře opravuje a pokládá
Ivo Chládek, náš bývalý zastupitel. Děkujeme všem, kteří
svým dílem přispějete k tomu, na co další generace bude
třeba jednou alespoň trošičku pyšná.
Věříme, že „Posvícení“ ve Výprachticích proběhne již
za situace, kdy nejen okolí kostela bude zářit novotou.
Stejně tak je nutné poděkovat koburským hasičům za práce, které konali a konají v souvislosti s jejich „Koburskou hasičárnou“. Poslední akce se týká zemních prací provedených
v souvislosti s položením kanalizace na odvod dešťové vody.
Děkujeme Vám všem, kteří konáte vše pro to, aby naše vesnice byla pěkná a líbila se nejen nám, kteří zde žijeme.
Přejeme Vám všem, aby nastupující vláda zimy trvala
pouze krátce a nezpůsobovala nikomu z nás větší nepříjemnosti a potíže.
S pozdravem zastupitelstvo obce Výprachtice.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne
10. 10. 2007 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomni: Ing. Jiří Falta, Marie Hejlová, Libor Chaloupek,
Marie Ingrová, Věra Jandejsková, Luboš Merta, Marcela
Pfitznerová, JUDr. Miroslav Stejskal,
Omluveni: Marie Hanyšová, Jindřich Beran
Hosté: Josef Lerch, Milan Chládek, Ladislav Chládek,
Jentschke, Josef Hejl, Marie Bašková, Luděk Skalický, Michal Janeček – firma Eldaco

175 ve Výprachticích.
Schváleno: 8 – 0 – 0
182/ ZO souhlasí s přidělením bytu č. 3 v domě čp. 175
ve Výprachticích panu L. M., bytem Výprachtice, a to ode
dne 13. 10. 2007, tímto dnem zároveň končí platnost nájemní smlouvy jmenovaného na byt č. 5 v domě čp. 287
ve Výprachticích.
Schváleno: 8 – 0 – 0

Program:
1. Zahájení
2. Volba členů mandátové a návrhové komise
3. Projednání žádostí občanů
4. Převody pozemků
5. Projednání žádostí některých firem o výstavbu
ekologických zdrojů energie
6. Ostatní
7. Diskuse
8. Návrh usnesení
9. Závěr

183/ ZO souhlasí s přidělením bytu č. 5 v domě čp. 287
ve Výprachticích panu J. M., bytem Výprachtice, a to ode
dne 13. 10. 2007.
Schváleno: 8 – 0 – 0
184/ ZO souhlasí s přidělením bytů v novém bytovém
domě Pod Vaníčkem, a to takto:
byt č. 5 S. B., K. H., bytem Výprachtice
byt č. 6 J. V. (manžel a 2 děti), bytem Čenkovice
byt č. 2 L. J., bytem Výprachtice
byt č. 4 J. M., J. O., bytem Výprachtice
s tím, že nájemní smlouvy budou uzavřeny ihned po
kolaudaci.
Schváleno: 8 – 0 – 0

Veřejné zasedání zahájil starosta obce JUDr. M. Stejskal, který přivítal zastupitele a seznámil je s programem
jednání.
Předložený program jednání byl schválen.
Schváleno: 7 – 0 – 0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: Libor Chaloupek, Marie
Hejlová
Schváleno: 7 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: Marie Ingrová, Ing. Jiří
Falta
Schváleno: 7 – 0 – 0

185/ ZO schvaluje přidělení bytu č. 3 v I. NP o velikosti
2+1 v domě čp. 287 ve Výprachticích p. M. S., bytem Výprachtice. Nájemní smlouva bude uzavřena po uvolnění
bytu stávajícím uživatelem.
Schváleno: 8 – 0 – 0
186/ ZO schvaluje opravu usnesení č. 155 ze dne 19.
9. 2007 takto, namísto ceny díla 3 mil. Kč včetně DPH ve
výši 19%, se opravuje cena díla na částku 3.060.000,- Kč
včetně DPH ve výši 19%. V ostatním se usnesení č. 155 ze
dne 19. 9. 2007 nemění.
Schváleno: 8 – 0 – 0

178/ ZO souhlasí s připojením domu čp. 37 ve vlastnictví pana P. S., bytem Výprachtice, 561 34 Výprachtice, na
obecní kanalizaci.
Schváleno: 7 – 0 – 0

187/ ZO schvaluje uvolnění částky 150.000,- Kč na
provedení dešťové kanalizace a komunikace u bytovky
Pod Vaníčkem a pověřuje starostu obce, aby uzavřel
smlouvy s příslušnými subjekty.
Schváleno: 8 – 0 – 0

179/ ZO souhlasí s připojením domu čp. 125 ve vlastnictví paní P. W., bytem Výprachtice, 561 34 Výprachtice,
na obecní kanalizaci.
Schváleno: 7 – 0 – 0
Na veřejné zasedání se dostavil pan Luboš Merta.

188/ ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy s firmou
POL-AGRO TRADING ZT s.r.o., se sídlem K Čističce 1,
PSČ 739 25 Sviadnov, na nákup čelní sněhové radlice typ
PUV 2800, v základním provedení, za cenu cca 80.000,Kč bez DPH. Kupní cena bude zaplacena ve dvou splátkách. První splátka bude splacena při dodání, druhá do
konce čtvrtého měsíce od data dodání.
Schváleno: 8 – 0 – 0

180/ ZO schvaluje záměr prodeje části parcely č. 322/3
v k.ú. a obci Výprachtice.
Schváleno: 8 – 0 – 0
181/ ZO bere na vědomí ukončení nájemní smlouvy
s panem D. D., bytem Výprachtice, která byla uzavřena na
dobu určitou, a to do 12. 10. 2007 v bytě č. 3 v domě čp.
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JAK VYVÁZNOUT Z PŘEDVÁDĚCÍ
AKCE SE ZDRAVOU KŮŽÍ?

189/ ZO bere na vědomí informace podané v souvislosti s možnou výstavbou větrné elektrárny. ZO požaduje
větší zajištění smluvní odměny s tím, že výše odměny
musí odpovídat částce, které v souvislosti s výstavbou
některých elektráren dohodly sousední obce.
Schváleno: 8 – 0 – 0

Nabídky jsou lákavé. Zájezdy na zajímavá místa, hodnotné dárky pouze za účast a k tomu chutný oběd zdarma.
To vše je na dosah za pár korun na prezentačních akcí
a zájezdech.
Ať už v místě bydliště nebo na předváděcích zájezdech se
většinou jedná o stejné psychologické triky na vás a především na vaši peněženku. Za prezentací zboží stojí do detailů
promyšlené a dotažené marketingové finty. Týmy odborníků
vymýšlejí propracované taktiky, abyste i vy měli potřebu
nakoupit užitečný výrobek s dokonalými vlastnostmi. Není
proto hanbou, pokud jste v návalu skvělých nabídek bezchybného zboží podlehli a podepsali kupní smlouvu.
Náš právní systém naštěstí pamatuje na tyto situace
a umožňuje odstoupení od smlouvy poté, kdy teprve doma
s klidnou hlavou zjistíte, co jste vlastně podepsali. Důležité
je postavit se k této záležitosti včas a čelem a neponechávat
nic svému osudu. Často nás navštěvují lidé, kteří hodili vše
za hlavu a začínají věc řešit až ve chvíli, kdy obdrží od soudu exekuční příkaz.
Vy, kteří neumíte říci ne, dobře zvažte, zda se takové
akce zúčastníte či nikoliv. Než podepíšete kupní smlouvu,
rozmyslete si, zda předváděné zboží opravdu potřebujete
a zda jeho cena není přemrštěná. Když se i přesto k podpisu
smlouvy rozhodnete, máte možnost od smlouvy odstoupit,
pokud byla uzavřena mimo provozovnu prodávajícího. Nikdy nedávejte z ruky svůj občanský průkaz!
Před podpisem smlouvu pečlivě pročtěte (především text
psaný drobným písmem). Vyžadujte, aby na kupní smlouvě
byly uvedeny informace o firmě, od níž výrobek kupujete
(název, sídlo, IČO). Pokud s údaji ve smlouvě nesouhlasíte,
trvejte na jejich opravě. K výrobku požadujte potvrzený záruční list a návod k použití v českém jazyce.

190/ ZO bere na vědomí informaci starosty o potřebě
řešení bytové situace p. D. z Valteřic, a to v souvislosti
s prodejem fary ve Valteřicích, ve spolupráci s ostatními
subjekty.
191/ ZO souhlasí s provedením průzkumných prací
ohledně vydatnosti vodního zdroje a v případě, že se prokáže vhodnost daného vodního zdroje, s umístěním stavby na pozemku ppč. 359 v kú. Valteřice u Výprachtic. Vrt
nesmí zasáhnout do poměrů okolních vodních zdrojů.
Schváleno: 8 – 0 – 0
192/ ZO bere na vědomí zprávu starosty ohledně zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
Diskuse:
p. Ing. Kotrle MBA, bytem Holubí 2901/2, Šumperk
– seznámení se základními informacemi o projektu výstavby větrných elektráren a se žádostí o spolupráci.
Ing. Janeček – firma Eldaco – informace o smlouvě
a projektu výstavby větrné elektrárny v k.ú. a obci Výprachtice.
p. Lerch – opravit rozhlas v Koburku na hasičské zbrojnici.

VÍCE INFORMACÍ POSKYTNEME NA ADRESE:

Občanská poradna Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 69
tel.: 465 520 520, e-mail: poradna@orlicko.cz
Provozní doba:
PO: 8.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00 hod.
ČT: 8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.00 hod.
nebo
Kontaktní pracoviště Letohrad, Na Kopečku 356
tel.: 465 621 281
Prozní doba:
ÚT: 9.00 – 12.00 hod.

Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 8 členů
zastupitelstva, zasedání je usnášeníschopné.
Zpráva návrhové komise: všechny body jednání byly projednány a jednotlivě schváleny.
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast
a zasedání ukončil.

Zapsala: Marcela Pfitznerová

Za občanskou poradnu Ústí nad Orlicí
Marcela Náhlíková

ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGIE (SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK 8 – 11 HODIN)
pro oblast Letohrad, Žamberk, Lanškroun, Jablonné n. Orl.
3. 11. - 4. 11. 2007

MUDr. Jaroslav Ulman, Tatenice 268, tel.: 465 381 212

10. 11. - 11. 11. 2007

MUDr. Jana Vacková, Lanškroun, Hradební 227, tel.: 465 322 348

17. 11. - 18. 11. 2007

MUDr. Valentová Hana, Lanškroun, Strážní 151, tel.: 465 322 907

24. 11. - 25. 11. 2007

MUDr. Vebrová Zdeňka, Žamberk, Raisova 814, tel.: 465 613 441

1. 12. - 2. 12. 2007

MUDr. Vítková Eva, Červená Voda 333 (MOVIOM), tel.: 465 626 460

8. 12. - 9. 12. 2007

MUDr. Vojtová Eliška, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, tel.: 465 676 821
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ČEZ UPOZORŇUJE

Upozornění pro majitele a uživatele pozemků
na dodržování povinností vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb.
Na základě § 25 odst. 4 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb. žádáme vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) o ořez
nebo odstranění dřevin ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
Ořez nebo odstranění dřevin musí být provedeno ve smyslu energetického zákona č. 458/2000 Sb. a ČSN EN 50 110-1
ed. 2 Obsluha a práce na elektrickém zařízení následovně:
Ochranná pásma:
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m.
Velikost ochranného pásma, minimální vzdálenosti :
Venkovní vedení s napětím vyšším než 1 kV a elektrické stanice jsou podle zákona č. 458/2000 Sb. chráněny ochrannými
pásmy. Minimální vzdálenosti venkovního vedení do 1 kV vůči porostům stanovuje od 1. 10. 2007 ČSN EN 50 423-1 stejně jako pro venkovní vedení 1 – 35 kV vůči porostům, které nejsou porosty lesními. Pro zařízení 110 kV jsou vzdálenosti
ostatních porostů stejné jako u lesních porostů.
Ochranné pásmo nadzemního vedení do 35 kV je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách
vedení na obě jeho strany. Pro vedení vybudovaná do roku 1994 je šířka ochranného pásma v lesních průsecích 10 m od
krajního vodiče, pro vedení vybudovaná po roce 1994 s vodiči bez izolace 7 m, pro vodiče s izolací základní 2 m a pro
závěsná kabelová vedení 1 m. Pro venkovní vedení 110 kV vybudovaná do roku 1994 je ochranné pásmo 15 m, pro venkovní vedení 110 kV vybudovaná po roce 1994 je ochranné pásmo 12 m. Vzhledem k dodržení normované vzdálenosti
od porostů po celou dobu provozování elektrizační soustavy je třeba při zajišťování ochranného pásma vůči porostům volit
vzdálenost větší než je normovaná (dorůstání dřevin).
Typ vedení
Vedení nn

a) holé vedení
b) izolované vodiče
a) holé vedení

Vedení vn

b) izol. vodiče SAX
c) záv.kabel
SAXKA, DISTRI

Vedení vvn – 110 kV

ovocné stromy
lesní a ostatní stromy
ovocné stromy
lesní a ostatní stromy
ovocné stromy
lesní a ostatní stromy
ovocné stromy
lesní a ostatní stromy
ovocné stromy
lesní a ostatní stromy
ovocné stromy
lesní a ostatní stromy

Min.vzdálenost
dle ČSN 33 3301 (m)
1,0
1,0
0,5
0,3
2,0
2,0
2,0
0,5
0,5
0,3
3,0
15(12)

Minimální
výchozí stav (m)
2,0
2,0
1,5
0,6
3,0
3,0
3,0
2,0
1,5
1,3
5,0
15(12)

Bezpečná vzdálenost:
Veškeré práce při odstraňování a ořezu dřevin musí být prováděny nejblíže v bezpečné vzdálenosti od vodičů, která je
s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru takto:
u vedení nízkého napětí (400/230V)
1 m od vedení
u vedení vysokého napětí (1- 35kV)
2 m od vedení
u vedení velmi vysokého napětí (110kV)
3 m od vedení
K vodičům se nesmí pod bezpečnou vzdálenost přiblížit ani nástroje ani ořezávané větve při pádu. Práce, při kterých by
mohla být ohrožena bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz je nutno zadat odborné firmě, která projedná
postup se společností ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

Ořez či kácení dřevin, prosíme, proveďte v termínu do: 30. 11. 2007
Upozorňujeme majitele nebo uživatele pozemků, že porušení zákonem stanovených povinností v ochranných pásmech
elektrického rozvodného zařízení se vystavují nebezpečí uložení pokuty ze strany Státní energetické inspekce. Uplyne-li
stanovená lhůta marně, provedou ořez, případně odstranění dřevin pracovníci ČEZ Distribuční služby, s.r.o., na základě
pověření od ČEZ Distribuce a. s. , přičemž vzniklá dřevní hmota je majetkem vlastníka pozemku.

Bližší informace Vám poskytneme na zákaznické lince ČEZ 840 840 840
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
Projektové vyučování
Vznik a vývoj života na Zemi

Na pondělí 1. října až středu 3. října připravili učitelé
pro žáky II. stupně projektové vyučování. Hlavním organizátorem projektu byl pan učitel Petr Grossmann.

Třetí
den
každá skupina
zpracovala získané poznatky
a materiál do
grafické podoby na velkoplošné mapě.
Všechny mapy
jsou vystaveny
na
chodbě
před sborovnou, takže je
možné jejich
porovnání.
Podle ohlasů byl náš
první projekt
úspěšný. Žáci
byli
nuceni
pracovat samostatně a jasně se ukázalo, kdo z nich je
schopen takovéto práce (má kompetenci), kdo je „vedoucí“ a kdo se pouze „veze“. Naštěstí těch prvních byla
většina a díky jejich spolupráci se projekt vydařil.

První den se neučilo klasicky podle rozvrhu hodin.
Žáci se rozdělili do pěti skupin, v každé byly zastoupeny
všechny ročníky. Hlavním tématem dne byl Vznik a vývoj
života na Zemi. Skupiny se střídaly na jednotlivých pracovištích, kde děti plnily úkoly připravené svými učiteli.
K dispozici měly internet i odbornou literaturu, aby mohly
hledat informace, potřebné ke splnění všech zadání. Za

dobře vypracovaný úkol každá skupina získala část slepé
mapy zemských kontinentů. Odpoledne jsme si o daném
tématu popovídali s jabloneckým panem farářem Pokorným.
Druhý den odjeli žáci na exkurzi do Brna. Zde navštívili planetárium, ve kterém si vyslechli přednášku o vzniku
a utváření zeměkoule spojenou s projekcí, expozici Anthropos Moravského zemského muzea, která je věnována
vývoji života a zejména člověka. Další zastávkou, trochu
mimo téma, bylo bojiště u Slavkova, kde se odehrála v roce 1805 Bitva tří císařů (Napoleon, František II. a Alexandr
I.).
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Rekonstrukce topení

SPOZ OZNAMUJE

Po měsíci zkušebního provozu nové topné soustavy
můžeme říci, že investice do budovy školy byla nasměrována správně. Ještě stále probíhá optimální nastavování
všech topných větví i radiátorů, ale již teď je zřejmé, že
v minulosti nevytopitelných prostorách školy je hned po
ránu příjemné teplo. A to jsou radiátory nastaveny na 2050% své účinnosti. Uvidíme, až uhodí mrazy.
Ještě jednou za všechny pracovníky i žáky školy díky
těm, kteří se o prázdninách na výměně topení podíleli zejména všem zaměstnancům obce. Byli u všeho - od vynošení starých radiátorů až po natírání nových a konečný
úklid. Nebylo to jednoduché a občas se ke mně chodbou
donesla i ostřejší slova, ale výsledek určitě stojí za to. Již
dnes to my i naši žáci na vlastní kůži cítíme.

V listopadu oslaví své jubileum

Přehlídka škol v České Třebové,
návštěva Úřadu práce v Ústí nad Orlicí

Dne 11. 10. 2007 se žáci 9. třídy zúčastnili Přehlídky
středních škol a učilišť v České Třebové, kde měli možnost
získat informace o školách a oborech vzdělání po ukončení základní školy.

Miroslav Mareš

Výprachtice 19

50 let

Alena Junková
Antonín Moravec
Jan Hanzlíček

Výprachtice 231

60 let
60 let
60 let

Výprachtice 42
Výprachtice 215

Josef Skalický
Aloisie Vogelová

Koburk 12
Valteřice 6

65 let
65 let

Anna Skalická

Výprachtice 101

85 let

Marie Kubínová

Výprachtice 207

90 let

Dne 22. 10. 2007 jsme opět se žáky 9. třídy cestovali.
Odjeli jsme na Úřad práce v Ústí nad Orlicí. Tam žáci
získali od pracovnice úřadu informace o nabídce pracovních míst na trhu práce v našem regionu a měli možnost
si udělat test, který jim měl napovědět, zda jsou v souladu
jejich zájmy a schopnosti s tím, na jakou školu by se chtěli
hlásit.
Mgr. Petr Fiebiger

Vítej mezi námi
Michael Kosek
Natálie Stejskalová

Výprachtice 70
Výprachtice 284

Rozloučili jsme se
Milena Posadovská
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Výprachtice 302

VZÁCNÝ ČLOVĚK
V úterý 4. září 2007 nás zastihla smutná zpráva, že zemřel pan farář p. Rudolf S e i d l.
Jeho životní cestu nám ve stručnosti připomnělo smuteční oznámení:
Narodil se 13. ledna 1921 v Hřbinách, farnost Častolovice, gymnasijní studia absolvoval v letech 1932 – 1940
v Arcibiskupském gymnasiu v Praze – Bubenči. Studia
Kněžského semináře v Hradci Králové ukončil v roce
1947. V témže roce byl také 29. června vysvěcen v katedrále Svatého Ducha v Hradci Králové na kněze.
Během svého kněžského života působil v letech 1947
až 1955 nejprve jako kaplan v Litomyšli. V následujících
šesti letech sloužil jako duchovní v Ústí nad Orlicí. Od
roku 1961 až do roku 2005 vykonával svěřenou kněžskou
službu v Horních Heřmanicích, ve Výprachticích, ve Valteřicích a v Čenkovicích. V roce 1994 byl jmenován sídelním kanovníkem Kolegiátní kapituly v Litomyšli. V roce
2005 odešel na trvalý odpočinek k řeholním sestrám do
Charitního domova General Laudon u Lanškrouna.

kora mu pomáhala zdolávat zdravotní potíže, poděkování
patří všem, kdo mu pomáhali a byli nablízku.
Důstojný otec p. Rudolf Seidl se stal v roce 2004 čestným občanem naší obce, zůstane také významnou a výjimečnou osobností duchovního i světského života celého
okolí, věnujme mu své modlitby a vzpomínky, zaslouží
si je.
S úctou Hanyšová M.

Celý svůj život věnoval kněžskému poslání, více jak 40
let působil v naší farnosti Výprachtice, Valteřice, Koburk.
Byl a v naší mysli zůstane výjimečnou osobností, která
svým životním postojem, laskavým a vstřícným jednáním
oslovila nejen věřící různého věku, ale i náhodné návštěvníky kostela či církevních obřadů. Jako duchovní otec měl
velkou péči o své farníky, zvláště děti a své poslání konal
horlivě a obětavě. Nezapomeňme na jeho promluvy o víře a životě křesťana. Velice zodpovědně pečoval o církevní majetek, zajišťoval údržbu a opravy kostela, fary, kapličky, myslím, že mnohdy použil i soukromé prostředky.
Měla jsem možnost pana faráře Seidla dvakrát v charitním domově navštívit, v malém pokojíčku nad lůžkem
visel obrázek kostela Sv. Jiří v Horních Heřmanicích s farou, místo, které mu stalo domovem. Při hovoru se zajímal
o vše, co se v jeho svěřených farnostech děje, co je nového, jak se daří opravy kostela ve Výprachticích. Víra a po-

Redakce VN se omlouvá čtenářům, že tento příspěvek
je otištěn až v tomto měsíci, ale zradila nás technika.
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ANALÝZA KLIENTELY VE VZTAHU K CESTOVNÍMU RUCHU
(ČESKÁ REPUBLIKA, PARDUBICKÝ KRAJ)
Analýza klientely je součástí integrovaných řešení projektu 3.3 SROP Pardubického kraje a jeho „Studie absorpční kapacity samospráv Pardubického kraje“. Východiskem
této analýzy je monitoring návštěvníků v turistických regionech ČR zadaný společností CzechTourism a zpracovaný
institutem GfK Praha, spol. s r. o.
Cílem této analýzy je utvořit jasnou představu o klientele
cestovního ruchu České republiky a Pardubického kraje zmapovat skladbu návštěvníků a důvody návštěvnosti jednotlivých turistických oblastí a regionů České republiky a zjistit,
jací návštěvníci zde tráví svůj volný čas a jak jsou spokojeni
s vybavením turistických lokalit, kvalitou poskytovaných služeb a nabízenými možnostmi trávení volného času.
Aktuální výzkum cestovního ruchu agentury CzechTourism (léto 2006) je rozdělen na turistické oblasti a ty dále
na turistické regiony. V této studii tedy budou, kromě souhrnných dat za celou Českou republiku, uváděny údaje za
turistický region „Východní Čechy“ (ten se skládá z turistických oblastí – Podzvičínska, Kladského pomezí, Hradecka,
Orlických hor a Podorlicka, Pardubicka, Chrudimsko – Hlinecka a Svitavska) a dále za turistické regiony zasahující
do Pardubického kraje = Orlické hory a Podorlicko, Pardubicko, Chrudimsko – Hlinecko a Svitavsko. Samozřejmě
budou udávána data také za Pardubický kraj.
V rámci šetření „Monitoring návštěvníků v turistických
regionech České republiky“ bylo za letní etapu (červen
2006 až září 2006) dotázáno 26 299 respondentů z řad
návštěvníků České republiky.
Mezi dotázanými návštěvníky turistických regionů ČR
byla pětina (19%) respondentů ze zahraničí (5001). K nejčastějším návštěvníkům České republiky ze všech dotázaných zahraničních návštěvníků patřili obyvatelé Německa
(31%), Slovenska (12%), Polska (11%), Holandska (10%)
a Rakouska (6%).
Mezi návštěvníky turistického regionu Východní Čechy
převládají zahraniční návštěvníci z Polska (32,6%), z Ně-

mecka (23,8%), ze Slovenska (15,7%) a Holandska (5,3%).
V Pardubickém kraji je situace jiná. Nejvíce cizinců
přijíždí ze Slovenska (33,3%), následuje Polsko (15,4%),
Německo (13,8%) a Velká Británie (10,6%).
Ubytování během pobytu
Během pobytu návštěvníci turistických regionů nejčastěji využívají v celorepublikovém průměru ubytování
u známých nebo na vlastní chatě (15%), následuje kemp/
tábořiště (11,7%) a penzion (11,1%).
V turistickém regionu Východní Čechy je situace naprosto totožná.
V Pardubickém kraji opět nejvíce ubytovaných návštěvníků využívá ubytování u známých popř. ve vlastní chatě
(17,4%), následuje také kemp/tábořiště (8,9%) a penzion
(8,3%).
Ze srovnání, jaký typ ubytování vyžívají Češi oproti zahraničním návštěvníkům, vychází pro cizince nejčastější
ubytování v hotelu*** nebo více (21,9%), následuje penzion (16,7%) a hotel * nebo **, Garni nebo motel (10,1%).
Češi nejvíce využívají ubytování u známých nebo na vlastní chatě (14,6%), následuje ubytování v penzionu (11,7%)
a v kempu/tábořišti (10,5%).
Stravování v restauracích
V restauračních zařízeních se z návštěvníků ČR v průměru
stravuje téměř vždy 34%, někdy/částečně 46,5% a téměř nikdy
19,3%. Z návštěvníků turistického regionu Východní Čechy se
v restauračních zařízeních stravuje téměř vždy 32% a téměř
nikdy 18,2%. V Pardubickém kraji je situace podobná – téměř
vždy se stravuje v restauračním zařízení 30,4% návštěvníků
a téměř nikdy 19,8%. Zajímavé rozdíly je možné sledovat až
z porovnání Čechů a cizinců. Cizinci se stravují v restauračních zařízeních téměř vždy v 53,1% případů, zatímco Češi
pouze v 29,4% případů. Cizinců, kteří restaurační zařízení
nevyužívají téměř nikdy, je pouze 8%, Čechů 21,9%.
OHGS s.r.o., Ústí nad Orlicí
RNDr. Renata Šedová, Ing. Kateřina Jařinová

Celkem
dotazováno

Poznávací
turistika

Pěší
turistika

Cykloturistika,
horská cyklistika

Koupání, vodní
sporty

Společenský
život a zábava

Návštěvy
kulturních akcí

Péče o fyzickou a
duševní kondici

Církevní turistika

Venkovská
turistika

Jiný aktivní sport

Návštěvy
sportovních akcí

Lyžování, zimní
sporty

N/A

Nejčastěji uváděné nejlákavější aktivity v regionech – LÉTO 2006

26299

48,2%

44,1%

23,6%

20,8%

20,1%

15,4%

8,6%

6,7%

5,8%

4,7%

4,6%

4,5%

0,8%

Východní Čechy
Orlické hory
a
Podorlicko
Pardubicko
Chrudimsko
Hlinecko

3757

48,9%

44,8%

23,5%

20,8%

17,3%

17,1%

7,3%

6,0%

5,2%

4,6%

4,1%

3,9%

0,4%

499

42,7%

45,3%

29,3%

20,8%

15,2%

19,4%

5,2%

5,2%

5,6%

6,6%

2,2%

14,8%

0,0%

450

42,0%

24,0%

25,1%

14,9%

20,0%

21,8%

13,6%

1,1%

9,6%

13,1%

4,7%

1,3%

1,1%

501

56,9%

52,7%

31,3%

15,2%

17,2%

20,6%

19,4%

3,8%

1,4%

2,6%

2,0%

0,2%

0,0%

Svitavsko
KRAJ
Pardubický

550

58,0%

41,1%

21,3%

19,8%

14,4%

16,0%

4,9%

4,9%

6,5%

1,3%

3,5%

1,8%

0,2%

1850

51,4%

40,6%

25,3%

17,6%

19,4%

17,4%

11,0%

3,3%

5,7%

3,3%

5,5%

3,2%

0,3%

Celkem ČR
Turistický region
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DOMÁCÍ LÉKÁRNIČKA
Lékárnička je malá skříňka určená k ukládání zdravotnického materiálu určeného k poskytování první pomoci.
A co vy? Máte ji také po ruce, nebo vše necháváte osudu?

se v lékárničce, hledat potřebný lék a nakonec ji muset
třeba celou vysypat – to se může stát nejen nepříjemným,
ale i nebezpečným. Také kontrola jejího obsahu pak bude
jednodušší a nestane se vám, že potřebný obvaz či lék
v případě potřeby zkrátka nebude k nalezení a budete muset běžet k sousedům, do lékárny nebo volat pohotovost.

Nejenže by měla být lékárnička nezbytnou součástí domácnosti, měla by mít přesně určené místo, které je mimo
dosah dětí, měla by obsahovat vše potřebné - tedy kromě
základního doporučeného obsahu (viz níže) také léky, které pravidelně,
sezónně nebo
jen čas od času
užíváte. Obsah
lékárničky
je
nutné pravidelně kontrolovat
a léky (alespoň
jednou za půl
roku), jimž končí či skončila
lhůta
použitelnosti, vyřadit (nejlepší je odnést je zpět do lékárny) a
nahradit novými. Každá lékárnička by měla také chránit
uložený zdravotnický materiál před znehodnocením.

Základní vybavení
Jaké by tedy mělo být základní vybavení domácí lékárničky a co by v ní nemělo chybět?
Léky:
- léky proti průjmu (živočišné uhlí, Smecta)
- léky na snížení teploty a proti bolesti (např. Paralen,
Panadol, Ibalgin, Ibuprofen)
- léky proti nevolnosti a zvracení (např. Maalox)
- roztok na čištění uší
- roztok na výplach očí (např. borová voda) a oční kapky
(Ophthalmo-Septonex)
- léky na alergické reakce (např. Dithiaden, Zyrtec)
- analgetika (Acylpyrin, Paralen)
- léky proti překyselení žaludku
- léky na spáleniny (Panthenol spray)
- léky na nastuzení (bylinné kapky či sirupy proti kašli,
spreje a kapky proti rýmě)
- dále zde své místo najdou např. masti na přesušenou
kůži (Infadolan) či na pohmožděniny a svalová poranění
(Voltaren, Fastum gel)

Kam ukládat léky?
V mnohých rodinách k ukládání léků slouží třeba jen
obyčejná větší papírová krabice. Samozřejmě, že také
splní svůj účel, měla by však být řádně označena a uložena na takovém místě (ne moc vlhkém a teplém, spíše na
chladném místě, a mimo dosah slunečních paprsků – lepší
je tma či šero), kde nemůže dojít k znehodnocení léků.
V obchodech je dnes možné zakoupit nejrůznější typy
lékárniček (většinou kovové skříňky), a to jak samostatně,
tak s doporučenou základní náplní. Tu je pak třeba jen
pravidelně obměňovat. Koupená lékárnička může být
také opatřena zámečkem (což u krabice dost dobře nejde). Nehrozí tedy, že by se vám do ní nechtěně dostaly
děti. A vydat nějakých 1200 až 1500 Kč za bezpečnost
se rozhodně vyplatí.

Další potřeby:
- lékařský teploměr v pouzdře
- náplasti s polštářkem i bez polštářku
- obvazy v malém a středním balení
- elastické obvazy a stahovala
- rychloobvazy a sterilní gázu
- vatu
- pinzetu a nůžky
- trojcípý šátek
- gumové škrtidlo
- dezinfekční prostředek (líh, roztok s jodem, peroxid
vodíku)
- nůžky
- zavírací špendlík
- dále je možné přidat např. injekční stříkačku k výplachům, resuscitační roušku, PVC sáčky, gumové rukavice,
zdravotnický tekutý parafín, zásyp, vazelínu atd.

Další šikovnou možností jsou přenosné lékárničky
– například v podobě plastového kufříku, který se dá vyjmout ze stěnového držáku a kamkoliv odnést. V případě
úrazu tak nemusíte, pakliže něco zapomenete, běhat tam
a zpátky do lékárničky. Vezmete rovnou celý kufřík a na
místě vyberete, co potřebujete.

Pár rad na závěr
- léky skladujte v originálních obalech, na kterých je přesně a viditelně uvedena doba použitelnosti léčiv.
- příbalové letáky nevyhazujte, ale naopak uschovejte.
- v případě potřeby oceníte na první pohled viditelná
důležitá telefonní čísla (například na dvířkách) – lékařská
pohotovost, sanitka, záchranná služba apod., ale i třeba
takovou příručku první pomoci.
- při vážné situaci ihned kontaktujte lékaře!

Systém a přehled
Každá lékárnička by
měla mít určitý systém.
Jaký to už záleží jen na
vás. Mělo by se v ní
však dát snadno hledat.
V případě nehody oceníte každou ušetřenou
vteřinu a přehrabovat

Michaela Smutná, převzato z internetu „tipy a triky”
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KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
V JABLONNÉM NAD ORLICÍ

Váení obèané,
ÈSOB pojiovna a.s. Vám oznamuje, e novì otevøela poboèku v Jablonném n. Orl., v Hluboké ulici.
Potøebujete-li kvalitní pojitìní za výhodnou cenu,
navtivte nae pracovníky!

Pátek 9. 11. - koncert
„PÍSNIČKY ZPOD TALÁRU“ – IVO JAHELKA
Nový recitál známého písničkáře. V 19 hodin v sále kina
Sobota 12. 11. - přednáška
Děti v síti: Přednosti a úskalí internetu ve vztahu k dětem
Přednášející: p. Jakub Limr. V 16, 00 hodin ve výstavní
síni Kulturního a informačního střediska čp. 30

Nabízíme:
- Pojitìní automobilù:
- do 1000 ccm od 1380 Kè
1350 ccm
1546 Kè
1850 ccm
2172 Kè
2500 ccm
3366 Kè
- nad 2500 ccm
4633 Kè
- ivotní pojitìní
- Pojitìní majetku a odpovìdnosti
- Úrazové pojitìní
- Dùchodové pøipojitìní
- Cestovní pojitìní
- Stavební spoøení

Neděle 24. 11. – výstava
Ladislav Šlechta – drátování
MVDr. Oldřich Setunský – fotografie
Zdenka Kroulíková – tvorba ( suché vazby, textil, šperky)
Vernisáž v 10,00 hodin v Kulturním a informačním centru
čp. 30, do 15,00 hodin ukázka drátování
Výstava potrvá do 29. prosince 2007

Dětský filmový festival 2007

Tradiční festival v našem městě
Pro děti je připraveno mnoho pohádek jak hraných, tak
animovaných. Vstupné na jednotlivá představení bude
zakoupení minimálně jednoho losu v hodnotě 5 Kč.
Začátek představení každý den v 17,00 hod.

Provozní doba:
PO, ÚT a PÁ 7-12 13-17
Mimo uvedenou dobu tel.: 605 020 987,
736 100 452

Pondělí 19. listopadu 2007 – Asterix a Vikingové
Úterý 20. listopadu 2007
Povídání o pejskovi a kočičce
Pásmo animovaných pohádek: Jak pejsek s kočičkou myli
podlahu - Jak si pejsek roztrhl kalhotky - Jak si pejsek
s kočičkou dělali dort - O panence, která tence plakala
- O pejskovi a kočičce jak psali psaní
Středa 21. listopadu 2007 – Lovecká sezóna
Čtvrtek 22. listopadu 2007 – S broučkem je zle
Pásmo animovaných pohádek: Zasadil dědek řepu
- Broučkův smutný návrat - S Broučkem je zle - Do nebíčka, do peklíčka - Dlouhý, Široký a Bystrozraký - Krtek
a lízátko - Madlenka a komedianti - O Mikešovi - Tajemný kocourek
Pátek 23. listopadu 2007 – Auta

Neváhejte, zajistíte sebe i rodinu a jetì uetøíte.
Kadý nový klient obdrí dárek. Zveme Vás k návtìvì.

Vae ÈSOB Pojiovna a.s.

OZNÁMENÍ
Oznamujeme všem rodičům, že

MUDr. Mária Braunová

se rozhodla v naší dětské ordinaci i nadále zůstat.
Ordinační hodiny zůstávají v platnosti, jaké jsou dosud.
Tímto rušíme zprávu o nastoupení nové paní doktorky
a nových ordinačních hodin.

Program širokoúhlého kina

pondělí 5. listopadu v 19,30 hodin – Medvídek - ČR
Hřebejkovy oblíbené hvězdy se v tragikomedii Medvídek
objeví v nezvyklých charakterech. 98 min.
Vstupné: 69 + 1 Kč
Do 12 let nevhodný

VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Nejpozději dnem 31. 12. 2007 skončí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, vydaných do 31. 12. 1998.
Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy
s vyznačenou platností (bez omezení), s výjimkou občanských průkazů občanů narozených před 1. 1. 1936.
Občan narozený před 1. 1. 1936 musí mít v občanském
průkaze platné údaje (vdova, vdovec, rozvedená/ý).

pondělí 12. listopadu v 18,00 hodin – Divoké vlny - USA
Film Divoké vlny je animovanou akční komedií, která nahlíží do zákulisí vzrušujícího světa závodního surfování.
88 min. Vstupné: 64 + 1 Kč
Přístupný
čtvrtek 15. listopadu v 19,30 hodin – Gympl - ČR
Kantoři dle svých představ formují nebohé studenty na poněkud zkostnatělém gymnáziu. A tak málokoho studium
opravdu baví a zajímá. 105 min. Vstupné: 69 + 1 Kč
Přístupný

Žádost nutno podat do 30. 11. 2007.

Výměna občanských průkazů je bezplatná.
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to vyřešit jinak? Poetická komedie, která s vtipem a nadhledem vypráví o láskách a neláskách jedné ženy.
vstupné: 80,- / 100,- Kč

KULTURA V LANŠKROUNĚ
4. 11. 2007 v 15.00 hodin, lanškrounský zámek
nedělní divadelní představení pro děti
O ČERVENÉ KARKULCE
Klasická pohádka v nastudování Malého divadélka Praha
vstupné: 40,-Kč
5. 11. 2007 v 8.15 a 10.00 hodin, lanškrounský zámek
Malé divadélko Praha
O SLEPIČCE A KOHOUTKOVI
Pohádka, kterou znají snad všichni dospěláci je určena
nejmenším divákům. Text pohádky je doplněn písničkami
s živým doprovodem houslí, kytary , zobcové flétny a rytmických nástrojů. Určeno pro MŠ a ZŠ.
vstupné: 40,-Kč

18. 11. 2007 v 19.30 hodin, kostel sv. Václava
192. abonentní koncert KPH
KONCERT
Pěvecký sbor Masarykovy university
Pěvecký sbor Masarykovy univerzity byl založen v r.
2004. Svojí činností navazuje na dlouholeté tradice univerzitního sborového zpěvu. Přes své mládí má sbor na
svém kontě několik úspěšných prezentací před akademickou i profesionální hudební veřejností: Zahajoval Šestý
reprezentační ples Masarykovy univerzity, kde vytvořil
slavnostní rámec pro představení měsíčníku „muni.cz“
veřejnosti. Vstupné: 100,- / 140,- Kč

13. 11. 2007 v 19.00 hodin, lanškrounský zámek
cestopisná reportáž
Ivan OREL
VIKTORIA NA CESTĚ KOLEM SVĚTA
Autentické vyprávění o pětiletém dobrodružství na moři,
na cestě s vlastnoručně postavenou plachetnicí. Přednáška je spojena s besedou, promítáním filmu z plavby, tombolou a s autogramiádou knihy o cestě.
vstupné: 40,- Kč

21. 11. 2007 v 17.00 hodin, sál lanškrounského zámku
IRSKÝ PODVEČER
s povídkami Franka O´Connora a prezentací knihy Můj
oidipovský komplex a jiné povídky
Účinkují členové Divadla Ve středu: Monika Dušková, Jiří
Krejča, Ivo Obr, Jan a Marie Frankovi, Pavel Studený a Jan
Vychyta
Hudba: Tomáš Krejča se svou skupinou
Režie: Růžena Šteflová
24. 11. 2007 v 18.00 hodin, lanškrounský zámek
15. ročník festivalu JAZZ LANŠKROUN
účinkují: Big Band ZUŠ Liberec
JH Big Band Hradec Králové
nChant Jazz Hradec Králové
Big Band Lanškroun
uvádí: moderátor Českého rozhlasu Jan Beránek
vstupné: 50,- / 80,- Kč

14. 11. 2007 v 19.30 hodin,
lanškrounský zámek
divadelní představení
Pavel Nilin
POPRVÉ VDANÁ
Účinkuje: TAŤJANA MEDVECKÁ
Prodrat se životem sama nebo
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Spoj čísla od 1 do 16 a písmenka od A do X.

OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY
SUDOKU

Omalovánka

Doveďte traktoristu Pepu až na statek.
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