Vážení přátelé,

je tu opět období prázdnin a dovolených, prostě léto,
které nám svými velice teplými dny někdy dělá radost,
někdy naopak starost. Mnoho lidí, zejména starších nebo
nemocných, horko nesnáší, protože jim přináší řadu zdravotních problémů.
Naší největší starostí v tomto období je zajištění dostatku vody bez nutnosti vyhlašovat úsporná opatření. Přesto
Vás prosíme o šetření vodou. Víme, že právě období sucha
svádí k zalévání zahrádek. Pohled na povadlou zeleninu,
brambory a další rostliny nedělá určitě radost žádnému
zahrádkáři nebo zemědělci. Nicméně prosíme Vás o určitou umírněnost a spořivost.
Nyní se připravuje vše k tomu, abychom nahradili
nevyhovující azbestové vodovodní potrubí v rozsahu 350
až 400 metrů potrubím novým, plastovým. Sami víte, že
azbestové potrubí nás v poslední době trápí a opakované havárie na některých úsecích volají po jeho výměně.
Věříme, že se nám podaří v měsíci srpnu úkol výměny
části azbestového potrubí v úseku u Faitových (čp. 4 – pod
kravínem na Malé Straně) splnit.
V souvislosti s řešením nedostatku vody dojde snad
také k napojení nového vrtu ve Vlčím dole, který byl
pořízen v roce 2008, na vodojem ve Vlčím dole. Splnění tohoto úkolu se ujala firma Luboše Merty za vydatné
pomoci zaměstnanců VAK Jablonné nad Orlicí. Montáží
vystrojení vrtu, osazení čerpadla apod. pak bude pověřena firma HQ pumpy Ústí nad Orlicí, se kterou máme ty
nejlepší zkušenosti. Na základě spolupráce s touto firmou
již nepřetržitě, téměř dva roky, běží čerpadlo ve vrtu VH-1
ve Vlčím dole. Předtím jsme téměř každé dva měsíce řešili
poruchy dodávky vody zaviněné vadou čerpadla značky
Pedrollo. Nový typ Willo (správně jištěný) je proto pro nás
“balzámem na nervy”.
Dále bychom Vás chtěli informovat o tom, že v přízemních bytech v domě čp. 178 (bývalá mateřská školka) byla
nainstalována dvě zařízení firmy Drymat. Jedná se o elektrofyzikální systém vysoušení zdiva. Již zastupitelstvo před
námi vyzkoušelo různé systémy např. v suterénu základní
školy, které se nakonec ukázaly jako málo funkční. Proto jsme si zjistili reference od vlastníků, případně správců
budov z míst, kde tento systém již delší dobu mají. Navíc
firma smluvně zaručuje, že pokud vlhkost neustoupí

během 6-12 měsíců, vrátí celou kupní cenu proti vrácení
přístroje. V případě neuspokojivého výsledku je ještě do
tří let možné žádat o vrácení 90 % kupní ceny. Rozhodně nejsme zastánci elektrofyzikálního vysoušení zdiva,
nicméně byli jsme ujištěni i některými odborníky z oboru
stavebnictví, že tento systém funguje. Nájemníci bytů si
lepší podmínky bydlení určitě zaslouží. Na instalaci systému odstranění vlhkosti ze zdiva jsme získali dotaci.
Mezi další úkoly, které plnili zaměstnanci naší obce,
patřila oprava komunikací, příprava parkoviště vedle prodejny KONZUM na asfaltování, zpracování palivového
dřeva, údržba pozemků a dalších ploch, údržba areálu
v Sázavském údolí, příprava akce ve Valteřicích na “Sousedské pozezení”, údržba travních ploch obou hřbitovů,
výměna oken na obecním úřadu, zhotovení krovu a bednění na budově vedle hřiště, budování pergoly, orientačních tabulí a celá řada dalších prací.
Průběžně se připravovala realizace některých dotací,
např. na “Volnočasové aktivity dětí a mládeže ve školním
klubu” apod.
Paní zubařka dostala od zastupitelstva, a nakonec
i z daní Vás všech, peníze na novější křeslo a na zbrusu nové stomatologické zařízení. Nejsme sice odborníci,
ale víme, že např. odstranění zubního kamene již bude
možné absolvovat u paní doktorky Zuzany Jedličové ve
Výprachticích. Myslíme si, že paní doktorka si svou poctivou prací zaslouží naši podporu i pomoc, kterou určitě
poskytne nejlépe, jak to umí, nám všem, nakonec jak jsme
již na to u ní zvyklí.
Mezi akce, které bychom Vám rádi připomněli, patřilo, mimochodem velice pěkné, rozloučení se školou
a předání štafety mladším dětem, včetně nastupujících
prvňáčků. Děkujeme ředitelkám obou škol. Děkujeme
paní zast. ředitelce Langerové za snahu a nasazení, se kterým se zhostila 4 měsíčního zastupování ředitele školy,
který na vlastní žádost odstoupil.
TJ Sokol Výprachtice uspořádal tradiční karneval a dětský den, konaný vždy první víkend v červenci. Za těmito
akcemi následoval o dva týdny později volejbalový turnaj,
kde se musíme, dle připomínky pořadatelů, hlavně zmínit
o tom, že po dlouhé době volejbalové družstvo B porazilo
družstvo A. Tento grandiózní výsledek se pak rozebíral na
klubovně TJ Sokol až do časných ranních hodin. Věříme,

že uvedená informace pronikne do sousedních obcí, měst
a široké sportovní veřejnosti.
Nesmíme zapomenout, že pan farář Mgr. Ireneusz
Szocinski oslavil ve zdraví své 38. narozeniny. Pane faráři, přejeme Vám pevné zdraví, štěstí, spokojenost a Boží
požehnání. Věříme, že v naší farnosti ještě strávíte spoustu
příjemných chvil. Děkujeme Vám za práci, kterou odvádíte při rekonstrukci kostela a restaurátorských pracech
v kostele Povýšení Svatého Kříže ve Valteřicích. Svou prací přispíváte nejen k tomu, že šetříte peníze farníků, ale
zejména k tomu, že Vaše jméno bude s tímto kostelem
spjato ve světle toho nejlepšího, čeho se tomuto církevnímu stánku v poslední době dostalo.
Z dalších akcí, které zdárně proběhly, jmenujeme tradiční “Myslivecké hody”.

Na závěr si dovolujeme vysvětlit, že na akci “Revitalizace centra obce Výprachtice” jsme získali dotaci ve
výši 11.137.691,- Kč. Obec tedy dofinancuje částku cca
903.056,67 Kč (cca 700 tis. Kč máme v rozpočtu). Dále
zbývá dofinancovat nezpůsobilé výdaje projektu, které
představují cca 1 mil. Kč. Tedy rozhodně nehrozí, že by
další generace splácely naši “neuváženou rozmařilost”,
jak někteří zaručeně informovaní v obci tvrdí. Tím, že se
řada dětí na dokončení akce těší, je nám největší radostí
a také zadostiučiněním.
Přejeme všem pěknou dovolenou, užijte si ve zdraví
léta a děti a učitelé prázdnin.

S pozdravem zastupitelstvo obce Výprachtice  

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice,
konaného dne 23. 6. 2010 v 18.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Přítomni: Ing. J. Falta, M. Hanyšová, M. Ingrová, V. Jandejsková, L. Merta, M. Pfitznerová, JUDr. M. Stejskal
Omluveni: J. Beran, M. Hejlová, L. Chaloupek
Hosté: M. Bašková, J. Lerch, L. Skalický, P. Pfeifer, J. Pfeifer,
Ing. Janeček, J. Skalický, M. Matoušek

ho návrhu smlouvy, která se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 6 – 0 – 0
36/ ZO schvaluje smlouvu o dílo s firmou JD Dlouhý,
s.r.o., se sídlem: Vračovice – Orlov – Vračovice čp. 41,
IČ 27500403, na vyasfaltování parkoviště vedle prodejny
KONZUM, a to za cenu cca 100.000,- Kč
Schváleno: 6 – 0 – 0
37/ ZO schvaluje smlouvu na dodávku a montáž zařízení
Drymat. Systém do objektu čp. 287, celkem 2 ks. Celkem
za 151.800,- Kč s firmou Drymat.Systéme.cz, v.o.s., se sídlem: Rabštejnská Lhota 147, 537 01 Chrudim. Část ceny ve
výši 130.000,- Kč bude zaplacena do konce roku, zbytek
do konce března 2011. Na uvedenou akci byla poskytnuta
Pardubickým krajem dotace ve výši 75.000,- Kč.
Schváleno: 6 – 0 – 0
38/ ZO schvaluje nákup zařízení (vybavení) zubařského
křesla a samotného křesla v ceně cca 250 tis. Kč a pověřuje starostu obce jednáním o uzavření smlouvy na nákup
zubařského křesla v ceně cca 40.000,.- Kč a na nákup
zubařského vybavení v ceně cca 220.000,- Kč. Dodavatelem zubařského vybavení bude Josef Mlateček, M-dent, U
Váhy 119, 517 41 Kostelec nad Orlicí. Obě smlouvy budou
uzavřeny samostatně. Částka 150.000,- Kč bude zaplacena
jako záloha, zbytek ceny bude uhrazen ve splátkách. Výše
splátek nesmí překročit 10.000,- Kč měsíčně.
Na zasedání se dostavil pan Luboš Merta
Schváleno: 7 – 0 – 0
39/ ZO schvaluje výkup pozemku stpč. 445 o výměře
75 m2 od firmy OEZ s.r.o., Šedivská 339, 561 51 Letohrad,
IČ 49810146, za cenu 1.400,- Kč. Náklady spojené s převodem zaplatí obec Výprachtice.
Schváleno: 7 – 0 – 0
40/ ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z programu
Česko – polské spolupráce v rámci Euroregionu Glacensis s družebním městem - lázněmi Landek Zdrój. Jedná se
o spolupráci v rámci společných akcí ve Výprachticích
a ve Valteřicích. Celkové náklady projektu činí 120.000,- Kč,
spoluúčast obce představuje 15 % uznatelných nákladů.
Schváleno: 7 – 0 – 0

Program:
1) Zahájení
2) Volba členů mandátové a návrhové komise
3) Schválení smlouvy o dílo na výměnu vodovodu
a připojení vrtu VH - 2
4) Schválení smlouvy na výstavbu parkoviště u prodejny
KONZUM
5) Schválení smluv na montáž elektrofyzikálního zařízení
vysoušení zdiva
6) Schválení nákupu zubařského zařízení a křesla
7) Schválení výkupu pozemku od OEZ Letohrad
8) Schválení spolupráce s městem Landek Zdrój
9) Ostatní
10) Diskuse
11) Usnesení
12) Závěr
Veřejné zasedání zahájil starosta obce pan Miroslav Stejskal, který přivítal zastupitele a seznámil je s programem
jednání.
Předložený program jednání byl schválen.
				
Schváleno: 6 – 0 – 0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: M. Hanyšová, Ing. Falta
				
Schváleno: 6 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: V. Jandejsková, M. Ingrová
				
Schváleno: 6 – 0 – 0
35/ ZO Výprachtice schvaluje uzavření smlouvy o dílo
na „Připojení vrtu VH-2 a na výměnu části vodovodu“
s firmou Luboše Merty, místo podnikání: Výprachtice 283,
IČ 41243277 za cenu 1,845 mil. Kč, to vše dle předložené-



41/ ZO schvaluje přijetí překlenovacího úvěru od České
spořitelny a.s., pobočka Ústí nad Orlicí, a to ve výši 8 mil.
Kč, na dobu nejvýše 60 dnů. Jedná se o dvojí revolvering
s úrokem do 3,5 % ročně. Uvěr bude sloužit k financování
akce „Revitalizace centra obce Výprachtice“, a to do doby
poskytnutí dotace na základě výsledku kontroly již provedených prací, dle smlouvy o poskytnutí dotace č.PU/0648/
S, uzavřené s Regionální radou soudržnosti Severovýchod
Podmínky smlouvy o poskytnutí úvěru:
Schváleno: 7 – 0 – 0
Ze zasedání odešla paní Marie Ingrová.
42/ ZO schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace na
výměnu oken v budově čp. 216 (kulturní dům) a na částečné zateplení tohoto objektu, a to do 80.000,- Kč.
Schváleno: 6 – 0 – 0
43/ ZO pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy
s firmou TESLA Holding a.s., Poděbradská 56/186, 180
66 Praha 9 – Hloubětín na montáž fotovoltaických článků na střechu budovy čp. 390 (základní škola) a na vybavení školního klubu v rámci akce „Využití volného času
a zájmové aktivity dětí a mládeže ve školním klubu“. Náklady akce představují částku cca 400.000,- Kč. Na akci byla
poskytnuta dotace ve výši 300 tis. Kč. ZO pověřuje starostu
obce k provedení všech právních úkonů, které budou vést
k uzavření smlouvy.
Schváleno: 6 – 0 – 0
44/ ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 6.000,- Kč
občanskému sdružení Výprachtické kukátko o.s. Příspěvek
bude sloužit na pořízení kostýmů pro malé mažoretky.
Schváleno: 6 – 0 – 0
45/ ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2009 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 a dává souhlas
s předloženým celoročním hospodařením bez výhrad.
Schváleno: 6 – 0 – 0
46/ ZO schvaluje předložené rozpočtové změny dle přílohy, která se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 6 – 0 – 0
47/ ZO souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku ppč. 1935/2 v k.ú. Výprachtice.
Schváleno: 6 – 0 – 0
48/ ZO souhlasí s připojením domu čp. 16 ve Výprachticích na obecní kanalizaci.
Schváleno: 6 – 0 – 0

49/ ZO schvaluje prodej pozemku ppč. 2420 v k.ú.
Výprachtice, a to za cenu 1,2 násobku ceny stanovené
znalcem. Náklady spojené s převodem zaplatí kupující.
Schváleno: 6 – 0 – 0
50/ ZO schvaluje prodej, nebo směnu části ppč 3235/5
v k.ú. Výprachtice. Na oddělený pozemek bude vypracován geometrický plán, kterým bude zaměřen současně průběh místní komunikace. Komunikace bude ponechána ve
vlastnictví obce Výprachtice. Náklady spojené s převodem
zaplatí kupující. Cena pozemku bude stanovena znalcem.
Schváleno: 6 – 0 – 0
51/ ZO schvaluje prodej pozemků ppč. 928 a dále
pozemku ppč. 922 v k.ú. Výprachtice firmě David Petr,
Výprachtice 82, IČ 73639826. Prodej pozemků se schvaluje za 1,2 násobek úřední ceny stanovené znalcem. Náklady
spojené s převodem zaplatí kupující.
Schváleno: 6 – 0 – 0
52/ ZO projednalo smlouvu s firmou ELDACO s.r.o. se
sídlem v Rousínově, Olšany 212. Starosta obce i zástupce firmy Ing. Janeček seznámili zastupitele se situací
a poskytli podklady a potřebné informace.
53/ ZO vzalo na vědomí informaci starosty o obsazení
nájemních bytů a o připravovaných změnách v obsazení
nájemních bytů k 31. 7. 2010.
54/ ZO schvaluje navýšení ceny díla firmě B-Clasic Choceň na výměnu oken na obecním úřadu o 30.000,- Kč,
důvodem je navýšení předmětu díla o 4 ks oken..
Schváleno: 6 – 0 – 0
Diskuze:
Ing. Jiří Falta – inventura v ZŠ nepředložena v aktuálním
stavu, majetek neoznačen, vyřazený majetek nevyřazen ze
stavu. Bylo dohodnuto setkání učitelů, bývalého ředitele,
zaměstnanců školy a zastupitelů na pondělí 28. 6. 2010
v 15.30 hod. v základní škole.
Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 6 i 7
zastupitelů, zasedání je usnášeníschopné.
Zpráva návrhové komise: všechny body jednání byly jednotlivě projednány a schváleny.
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil.

Zapsala: Marcela Pfitznerová

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice,
konaného dne 15. 7. 2010 v 18.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu.
3) Schválení změn ve financování akce „Revitalizace
centra obce Výprachtice“, částečně z vlastních prostředků
4) Schválení smlouvy na vybavení školního klubu
5) Schválení prodeje ppč. 1935/2 a zveřejnění záměrů
prodeje
6) Schválení úplného znění zřizovacích listin ZŠ a MŠ
7) Stanovení počtu zastupitelů na další volební období
8) Diskuse
9) Usnesení
10) Závěr
			

Přítomni: Ing. J. Falta, M. Hanyšová, M. Hejlová, L. Chaloupek, M. Ingrová, V. Jandejsková, L. Merta, M. Pfitznerová,
JUDr. M. Stejskal
Omluveni: J. Beran
Hosté: M. Bašková, J. Lerch, J. a J. Katzerovi, N. a J. Pfeiferovi, E. Uhrová, J. Smolčák, D. Smolčáková, L. Skalický,
P. Tomiška, M. Chládek, A. Uhrová
Program:
1) Zahájení
2) Volba členů mandátové a návrhové komise



jako kupující. Cena pozemku bude stanovena znalcem.
Schváleno: 9 – 0 – 0
63/ ZO schvaluje dodatek číslo 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace číslo smlouvy PU/0648/S uzavřený s Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod, se sídlem
Pražská 320/8, 500 04 Hradec Králové, IČ 75082721.
Dodatek číslo 1, označený jako dodatek č. PU/0648/D1,
zahrnuje změny, které byly Regionální radou regionu
soudržnosti schváleny oproti projektové dokumentaci.
Dodatek se schvaluje v textu dle přiloženého návrhu znění dodatku, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
64/ ZO schvaluje smlouvy o poskytnutí finančního
transferu těmto subjektům:
a) Mysliveckému sdružení Výprachtice
b) TJ Sokol Výprachtice
c)Výprachtické dechovce - jejímu vedoucímu panu
Janu Mertovi
Mysliveckému sdružení se přiznává částka 20.000,- Kč.
TJ Sokol Výprachtice se přiznává částka 10.000,- Kč.
Výprachtické dechovce – p. Merta se přiznává částka
10.000,- Kč.
Schváleno: 9 – 0 – 0
65/ ZO projednalo stížnost manželů Jiřího a Jany Katzerových, bytem: Výprachtice čp. 275, na provoz restaurace
U Jana ve Výprachticích.
66/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Děčín 4, Teplická 874/8, IČO: 27232425, a to na vývod
z TS č. 351 na ppč. 3235/8. Jedná se o právo stavby, údržby, oprav a další práva, vše za úplatu 500,- Kč, a to v textu
dle návrhu smlouvy, která se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
67/ ZO uděluje výjimku ze stanoveného počtu žáků
dle ust. § 23 odst. 3, zák. číslo 561/2004 Sb., školského
zákona o základním vzdělávání Základní škole Jindřicha
Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí. Výjimka se
uděluje na školní rok 2010/2011. ZO se zavazuje dofinancovat chybějící mzdové náklady této příspěvkové organizace potřebné pro provoz školy.
Schváleno: 9 – 0 – 0
Diskuze:
p. Hejlová – dořešit majetkovou inventuru v ZŠ
Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 9
zastupitelů
Zpráva návrhové komise: všechny body jednání byly projednány a jednotlivě schváleny
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast
a zasedání ukončil.

Veřejné zasedání zahájil starosta obce pan Miroslav 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: L. Chaloupek, V. Jandejsková
Schváleno: 7 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: M. Hejlová, Ing. J. Falta		
Schváleno: 7 – 0 – 0
Na jednání se dostavil pan Luboš Merta

55/ ZO Výprachtice schvaluje v souvislosti s financováním akce „Revitalizace centra obce Výprachtice“ zaplacení části ceny díla ve výši 746.036,80 Kč z rozpočtu
obce v roce 2010. Zbývající část první splátky sjednané
ceny, dle dílčí faktury číslo 201000209, bude zaplacena
z poskytnutého úvěru.
Schváleno: 8 – 0 – 0
Na jednání se dostavila paní Marie Hanyšová
56/ ZO schvaluje smlouvu o dílo na akci „Využití volného času a zájmové aktivity dětí a mládeže ve školním
klubu“ s firmou Luboše Merty – OVAZ, místo podnikání:
Výprachtice čp. 283, IČ: 41243277.
Smlouva se uzavírá za sjednanou cenu ve výši 450.000,Kč, a to dle předloženého návrhu smlouvy.
Současně ZO ruší své usnesení číslo 43 ze dne 23. 6.
2010.
Schváleno: 8 – 1 – 0
57/ ZO schvaluje prodej pozemku ppč. 1935/2 v k.ú.
Výprachtice. Prodej se schvaluje za cenu stanovenou
znalcem sníženou o 10 % z důvodu zatížení pozemku
věcným břemenem (konkrétně stavbou transformátoru).
Náklady spojené s prodejem pozemku zaplatí kupující.
Schváleno: 8 – 1 – 0
58/ ZO schvaluje záměr prodeje pozemku 3148/19
v k.ú. a obci Výprachtice, pozemek bude převeden po
jeho geometrickém zaměření, cena pozemku bude stanovena znalcem.
Schváleno: 9 – 0 – 0
59/ ZO schvaluje úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní školy Jindřicha Pravečka,
Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí, IČ 70991715, a to dle
předloženého návrhu této listiny, která bude založena po
schválení k materiálům této organizace.
Schváleno: 9 – 0 – 0
60/ ZO schvaluje úplné znění zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřské školy Výprachtice, IČ 70991707,
a to dle předloženého návrhu této listiny, která bude založena po schválení k materiálům této organizace.
Schváleno: 9 – 0 – 0
61/ ZO stanoví v souladu s ust. §§ 67 a 68 počet zastupitelů pro volební období 2010 – 2014 tak, že počet zastupitelů v tomto volebním období bude 9 (slovy: devět)
Schváleno: 8 – 0 – 1
62/ ZO schvaluje bezúplatný (případně úplatný) převod
pozemku ppč. 383/1 v k.ú. Výprachtice (zahrada) od PF ČR,
územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, Ústí nad
Orlicí. Náklady spojené s převodem hradí obec Výprachtice

Zapsala: Marcela Pfitznerová

Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí
vzniku požáru

Hejtman Pardubického kraje dle čl. 3 nařízení Pardubického kraje č.1/2006, kterým se stanoví podmínky
k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, vyhlašuje na celém území Pardubického kraje až do odvolání období zvýšeného nebezpečí
vzniku požáru.



Zdravotnictví

SPOZ oznamuje

Upozornění pro řidiče
Prosíme všechny řidiče nad 60 let věku, kteří vlastní
doklad „Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel“, aby si přišli starý formulář vyměnit. Posudek
na starém formuláři není Policií České republiky akceptován.
Výměna proběhne v ordinaci MUDr. Novotného bezplatně.

V červenci a srpnu má své jubileum

Ordinační hodiny Mediclinic – ordinace
MUDr. Novotného od 1. 7. 2010
Bystřec
Výprachtice
Pondělí
7 – 10
10 – 13
Úterý
10 – 13		
		
odběr krve 6.30 – 7
Středa
14 – 18
12.30 – 14
odběr krve 7 - 8
Čtvrtek		
10 – 13
Pátek
7 – 10
10 – 13
			

     H. Heřmanice
7 – 10
odběr krve 7 – 7.30

7 – 10

Marcela Pfitznerová
Radovan Smejkal

50 let
50 let

Jan Moravec		
Rudolf Merta

60 let
60 let

Jindřich Černohorský
Josef Chládek
Jan Merta		

65 let
65 let
65 let

Marie Chládková
Stanislav Skalický

70 let
70 let

Helena Skalická

85 let

Vítej mezi námi
Radka Schwarzová

Marcela Pecháčková, zdravotní sestra

V pátek 17. 9. 2009 bude

Tetanus

Tetanus je závažné onemocnění, které způsobují bakterie. Ty přežívají v půdě či hnoji a na vzduchu rychle hynou.
Stačí ovšem velmi drobné poranění (zadřená tříska, škrábnutí špinavým nehtem) a bakterie se dostávají do krevního oběhu. Nákaza je pak velmi nebezpečná a často končí
smrtí. Bakterie napadá nervový systém pacienta a způsobuje svalové křeče, také v oblasti krku a čelistí. Následují
potíže s dýchacím a srdečním rytmem. Nemocný se může
udusit v průběhu křečovitého záchvatu či zemřít na selhání
srdce. Tetanus se nepřenáší mezi lidmi navzájem. V České
republice je onemocnění vzácné. Občas se nicméně vyskytují případy tetanu u dospělých, kteří se zapomněli nechat
přeočkovat.
Termín očkování: děti se očkují povinně. Od roku 2007
se nově aplikuje kombinovaná vakcína: proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské obrně, hemofilové nákaze typu
B a virové hepatitidě typu B. V pravidelných desetiletých
termínech se proti tetanu přeočkovávají i dospělí.

očkování psů
proti vzteklině
14:30 – 15:00 hod. u OÚ ve Výprachticích
15:00 – 15:15 hod. na Haldě u kravína
15:15 – 15:30 hod. v Koburku u hasičárny

Milé děti, chlapci a děvčata,
právě teď užívající si školních
prázdnin.
Potkávám vás občas – dívky s různě dlouhými vlasy
a nikam nespěchající, kluky na „pincku“ naopak někam
pospíchající, ty malé s babičkou, větší po dvojicích…
všichni máte ve tvářích krásný výraz klidu, pohody, užívání si. Věřím, že na školu si tyto dny ani nevzpomenete
(pokud vás nečeká reparát). A tak to má být. Dny pracovní plné povinností vystřídaly dny sladkého „nicnedělání“.
Odpočinek, který si určitě zasloužíte, stejně tak jako vaši
učitelé. Využijte každý den prázdnin, každý jejich okamžik co nejlépe. Pokud můžete – cestujte, pokud zůstáváte doma, využijte všeho toho, co vám krásná příroda
začínající za každým stavením nabízí. Buďte podnikaví,
dobrodružství na vás nečeká v televizi, ale pod širou oblohou. Využívejte prázdnin k navazování nových přátelství.
Přeji vám hodně zážitků, na které budete vzpomínat nejen
na konci prázdnin, ale třeba po celý život.

Převzato z Tetanus - web Magazín
zabývající se problematikou očkování

Pokud si nejste jisti, kdy jste byli naposledy proti tetanu přeočkováni, můžete tuto informaci získat v ordinaci
MUDr. Novotného, kde se můžete domluvit i na případném přeočkování. Očkování je plně hrazeno zdravotními
pojišťovnami.

Marcela Pecháčková, zdravotní sestra

Dovolená Mediclinic – ordinace
MUDr. Novotného bude
od 2. 8. do 13. 8. 2010.

H. Chládková, ředitelka ZŠ



VÝPRACHTICKÉ MAŽORETKY

Jak se žije v závětří hospody

U Zvonilek došlo během února k velkým změnám.
Opustily nás tři skvělé mažoretky. Bylo nám to líto a děkujeme děvčatům za skvělá vystoupení a kamarádství! Tak
se začaly nové mažoretky učit pochodovat, točit hůlkou
a hlavně pilovaly novou sestavu. Musím říct, že naše nové
posily jsou čtyřletá děvčátka, která každý trénink dělala
všechna veliké pokroky.
Děkujeme hasičskému sboru v Horních Heřmanicích,
že nám dal příležitost vystoupit na dětském dni. Bylo to
první vystoupení v novém složení a s novou sestavou.
Musím přiznat, že tohle vystoupení se nám nepovedlo.
Děvčata z toho byla špatná, ale jak se říká, všechno zlé
k něčemu dobré. Neúspěch v Heřmanicích naše malé
mažoretky motivoval. Cvičily, cvičily a cvičily.
Nastala sobota 12. 6. 2010 a před námi vystoupení na
Jablonském Medvídkovi v Jablonném. Folkový festival
v areálu koupaliště má již svou tradici a my jsme byly rády,
že jsme měly tu čest obohatit program. Vystoupení začaly
naše velké slečny a moc jim to slušelo. Bez jediné chyby
předvedly svou sestavu. Svým úsměvem a rytmickou písní
L. Vondráčkové – Vítr naladily i naše malé Zvonilky. Malá
děvčata si k sestavě sama vybrala píseň M. Davida – Děti
ráje. A na tu to opravdu rozjela! Zvonilky byly úžasné
a dokonalé! Dokázaly, že jsou pravé bojovnice a hlavně
mažoretky! Nutno podotknout, že obrovskou zásluhu na
tomhle úspěchu mělo i obecenstvo. Roztleskalo v rytmu
písně celé vystoupení a našim bojovnicím se tak rozjasnily tváře štěstím! Všichni přítomní rodiče mažoretek se
mnou budou jistě souhlasit, že na tuhle krásnou akci jen
tak nezapomeneme.
Chtěla bych poděkovat maminkám a tatínkům za trpělivost a velkou podporu a věřím, že jim to při každém
vystoupení holčičky vrací krásným výkonem a úsměvem.
Všem svým mažoretkám přeji moc hezké, veselé a hlavně slunečné prázdniny.
A v září děvčata opět - pochodem vchod!
P.S.: Fotky a video budou zveřejněny na stránkách
Výprachtického kukátka.

Ti, kdo se zúčastnili veřejného zasedání zastupitelstva
naší obce dne 15. července t.r., vědí o problému, který se
tam řešil. Tímto problémem je nadměrná hlučnost provozované hostinské činnosti po 22. hodině na terase hostince U Jana. Jistě někdo namítne, že hospoda tam stála dřív;
a má pravdu. I my, když jsme stavěli v blízkosti rodinný
domek, jsme počítali s tím, že občas bude na sále zábava
či jiná akce.
V roce 2008 bylo ale rozhodnuto o stavbě terasy, jejíž
hlavním záměrem bylo přitáhnout zájem cykloturistů, což
potvrdil na veřejném zasedání i starosta obce. Nebyli jsme
tímto záměrem nadšeni a v průběhu stavebního řízení jsme
vznesli námitky k zajištění terasy a vyslovili jsme i obavy,
že bude docházet k rušení nočního klidu ze strany návštěvníků. Stavební úřad vyhověl některým našim námitkám,
a ty jsou uvedeny ve stavebním povolení. A tak během
následujících měsíců vyrostla na jižní straně objektu terasa,
vzdálená pouhých 25 m od okna naší ložnice, a jakmile
na ní začal provoz, začaly i problémy. Kdo z Vás, Vážení
spoluobčané, by toužil slyšet, i přes zavřené okno, bavící
se společnost do 24.00 hodin i déle, a to nejen přes víkend,
ale i v pracovní dny? O spaní při otevřeném oknu, zvláště
v těchto parných dnech, není ani řeč. Naivně jsme předpokládali, že bude paní hospodská plnit to, co v loňském roce
slíbila, leč nestalo se tak, proto události zákonitě vyústily
v podání stížnosti na Obecní úřad Výprachtice a Obvodní
oddělení Policie ČR Lanškroun. Neděláme si iluze, že se
situace kolem terasy rychle vyřeší, přesto nás překvapilo,
kolik našich spoluobčanů bylo ochotno podepsat petici
paní hospodské a vyjádřit tím nepřímo i souhlas s porušováním zákonem stanovených pravidel. Časové rozmezí nočního klidu je definováno v zákoně č. 258/2000 Sb., zákon
o ochraně veřejného zdraví, kde se noční dobou rozumí
doba od 22.00 do 6.00 hodin.
Ty, kteří tuto petici v nevědomosti podepsali, bychom
závěrem chtěli upozornit, že problém není ve fyzické přítomnosti terasy, ale jen a pouze v dodržování stanovené
provozní doby terasy a v respektování doby nočního klidu.
Jana a Jiří Katzerovi
Výprachtice 275

Kateřina Medková

ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGIE

(sobota, neděle, svátek 8 – 11 hodin)
pro oblast Letohrad, Žamberk, Lanškroun, Jablonné n. Orl.
31. 7. - 1. 8. 2010
7. - 8. 8. 2010
14. - 15. 8. 2010
21. - 22. 8. 2010
28. - 29. 8. 2010
4. - 5. 9. 2010
11. - 12. 9. 2010
18. - 19. 9. 2010
25. - 26. 9. 2010
28. 9. 2010		

MUDr. Karásková Vlasta, Letohrad, U Dvora 815, 465 620 358
MUDr. Kobzová Zdeňka, Lanškroun, 5. Května 2, 465 322 897
MUDr. Krčálová Helena, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, 465 676 824
MUDr. Mareš Miroslav, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, 465 613 103
MUDr. Milota Karel, Lanškroun, Svobody 356, 465 322 787
MUDr. Pražák Jaroslav, Žamberk, Nádražní 753, 465 613 572
MUDr. Valentová Hana, Lanškroun, Strážní 151, 465 322 907
MUDr. Strnadová Blanka, Žamberk, Raisova 814, 465 613 441
MUDr. Strnadová Marie, Jablonné n. Orlicí, Na Dílech 622, 465 642 765
MUDr. Špička Jan, Králíky 414, 465 613 154



Zprávy z MŠ
I když se počasí příliš nevydařilo, nemohlo nám pokazit
náladu z krásných dojmů.

Den dětí

Den dětí jsme oslavili společným úsilím získat za splněné úkoly obrázky, které byly doplněny do „malovaného
čtení”. Odměnou byla sladká medaile, diplom a tajuplný
košík, ze kterého si děti vytáhly překvapení.

Návštěva v ZŠ

Před koncem školního roku jsme byli pozváni do školy na pohádku O dvanácti měsíčkách, kterou si pro nás

Výlet do Potštejna

14. června jsme společně s MŠ Albrechtice vyjeli na
zámek v Potštejně. Zde nás přivítaly krásné služebné
a provedly nás celým zámkem. V jedné komnatě čekala
„francouzská” hraběnka a předvedla nám tehdejší šaty.
Pan hrabě děti přivítal ve velkém hudebním salónku, kde
si mohly prohlédnout staré hudební nástroje a za doprovodu paní učitelky na jeden z nich si také zazpívaly.

připravili žáci dramatického kroužku pod vedením paní
učitelky Jindrové. Představení a krásné kostýmy děti natolik zaujaly, že vše sledovaly bez hnutí. V tento den se také

budoucí prvňáci opět setkali s paní učitelkou Obručovou
a zahráli si na opravdovou školu.
Na závěr celé prohlídky děti zhlédly pohádku „Sněhurka”. Před odjezdem domů jsme navštívili místní restauraci, kde si všichni pochutnali na řízku a bramborové kaši.



Vystoupení kouzelníka

Školní rok jsme ukončili vystoupením kouzelníka na
zahradě mateřské školy. Po společném zpívání a kouzlení

a květinu. Budoucím prvňáčkům přejeme mnoho úspěchů
v jejich další životní etapě.
Přejeme všem krásné léto a dětem mnoho hezkých
prázdninových zážitků, kolektiv MŠ.

proběhlo rozloučení s předškoláky a jejich pasování na
školáky. Na památku si děti odnesly knihu, pamětní list

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE
Výlet 7. třídy

Cestou zpět jsme se zastavili na zámku Bruntál v Rýmařově. Dále jsme pokračovali opět linkovým autobusem.
Do chaty jsme přišli okolo šesté hodiny, takže jsme si
museli na večeři počkat ještě hodinku. Na hodinku jsme
si tedy zahráli stolní fotbálek, šipky a kulečník v klubovně.
Dneska byly k večeři špagety. A jako včera jsme se bavili
opět po svém.
Poslední den jsme se ráno sbalili a o půl desáté odjeli
směrem domů. V Šumperku jsme si dali nějaký oběd a pak
už konečně domů!
Myslím si, že se všem výlet líbil, tedy až na to neustálé
pršení.

Dne 17. 5. 2010 jsme jeli v šest hodin od školy linkovým autobusem do Heřmanic. Dále jsme pokračovali do
Štítů a poté do Šumperka, kde jsme si dali v čínské restauraci oběd. Pokračovali jsme autobusem do Rýmařova
a nakonec do Nového Města. K chatě jsme šli asi jeden
kilometr.
Ubytovali jsme se a v jednu hodinu jsme vyrazili
k Rešovským vodopádům, asi čtyři kilometry vzdáleným
od chaty. Cesta zpět na ubytovnu byla vážně hrozná, šli
jsme dva kilometry do prudkého bahnitého kopce a poté
asi další dva kilometry v mrholení po asfaltové silnici na
autobusovou zastávku. Na ubytovnu jsme dojeli asi v šest
hodin. Před večeří jsme si ještě stihli trochu vyčistit úplně
špinavé oblečení. K večeři jsme měli řízky a bramborovou
kaši. Po večeři jsme měli už volno, takže každý se do noci
bavil po svém.
V úterý jsme šli v osm hodin na snídani a pak jsme
jeli do Karlovy Studánky. V restauraci jsme si dali oběd,
a pak jsme asi dvě hodiny chodili a kochali se okolím.

Michaela Chládková

Výlet 8. třídy

Žáci 8. třídy odjeli na třídenní výlet s paní učitelkou
třídní Jindrovou a p. uč. Grossmannem dne 25. 5. Jejich
cílem byla vodní nádrž Rozkoš u České Skalice.



Výlet 6. třídy

Šestá třída byla na výletě na Vranově ve dnech 26. - 28.
května. Počasí se tentokrát vydařilo.

2. Filip Dvořák
3. Kristýna Hloupá

100 %
99,88 %

75,4
80,5

9. třída
1. Vojtěch Šilar
2. Sára Šedivá
3. Eva Kulhánková

99,65 %
99,46 %
99,42 %

85
130,7
138,4

Dne 31. 5. se žáci 9. třídy v rámci předmětu praktické
činnosti zúčastnili exkurze ve firmě Pila Petr.

Výlet 1. stupeň

Dne 15. 6. se uskutečnil výlet 1. stupně do Adršpachu
a Nového Města nad Metují.

Školní družina se vydala na výlet na Hedeč dne 9. 6.
Výlet to byl vydařený, počasí pravé výletové.....

Předávání „štafety”

Dne 21. 6. proběhlo na Obecním úřadě ve Výprachticích již tradiční předávání štafety žáků 9. třídy budoucím
prvňáčkům.

Soutěž „Rychlé prsty”

Dne 8. června soutěžili žáci 8. a 9. třídy v psaní na stroji. V desetiminutovém opisu dosáhli nejlepších výsledků
tito žáci:
8. třída
procento přesnosti
počet úhozů/min.
1. Lucie Cinková
100 %
90,9



Přírodovědná vycházka

tady před Vámi a snažím se z úst vypustit idiotská moudra
a věty, které postrádají smysl... A přesto jsem chtěla právě
já zde stát a mluvit...
Ta naše devítka se pro mě stala něčím jako rodinou...
Ne vždycky jsme se shodli, často jsme si vjížděli do vlasů
a nenávistně na sebe křičeli, ale teď mi přijde, že jsme se
jako kolektiv neuvěřitelně výborně sešli. Protože Vy všichni jste moc úžasní človíčci, po kterých se mi bude nehorázně stýskat... Každý z Vás má v sobě svou jedinečnost a na
osobnost, co je uvnitř Vás, budu vzpomínat ještě strašně
dlouho... Začínali jsme od nuly (všichni si pamatujeme
na první třídu, kdy jsme seděli poslušně v lavicích a kývali
na paní učitelku Katzerovou, která je neuvěřitelně milá,
hodná a laskavá)...a došli až sem.... do devítky... a všichni
najednou máme opustit to známé...milé a blízké místo...
Tolikrát si každý z nás musel říct: „Já se na to vykašlu“
(zvlášť při prověrkách z matematiky). Ale zvládli jsme to..!
Jsme zde... došli jsme hrdě až sem! Školní rok nezadržitelně končí... A my stojíme na prahu další kapitoly, ale proč
je tak obtížné zavřít tu, co teď končí..?
Prožili jsme spolu devět let, a to je doopravdy už nějaký
ten pátek, kdy jsme měli možnost se poznat.. A ať už odděleně nebo pospolu zažili jsme toho doopravdy hodně...
a já nikdy nezapomenu...
Ale samozřejmě to není jenom devátá třída, která mně
znesnadňuje opustit navždy tuhle budovu. Je to všechno,
co tvořilo moje dětství zde... Kuchařky, uklízečky, školník,
osmička a dnešní prváci, kteří mi zvlášť přirostli k srdíčku,
a nesmím zapomenout na lidi, kteří s námi měli neuvěřitelnou trpělivost...na Vás...učitele... Svěřili jsme Vám naši
budoucnost a Vy jste z nás dokázali udělat skvělé spolupracující kreativní lidičky... A teď je jenom na nás, jak
toho využijeme, ale Vám patří obrovský dík...
Víte, dlouho jsem přemýšlela, jestli se zmiňovat
o lidech, kteří mi zvlášť zpříjemnili devítiletou docházku.
Snažila jsem se najít radu právě u nich samých a teď vím,
že chci zmínit alespoň letmo jejich jména. Ráda bych
věnovala chvilku kamarádce, která se mnou byla a nebyla
od malička. Jani, děkuji za to, že jsi při mně vždycky stála.
Pár slov musím věnovat i Kamče... Kami, právě Ty jsi mi
změnila život a naučila mě žít... Škoda, že už to není jako
dřív... Potom bych ráda zmínila Moničku... Moni, Ty víš,
jak moc Tě mám ráda... bude se mi stýskat.. Kájo...Tobě
bych chtěla poděkovat za další rozměr svého pohledu na
svět. Jsi skvělá, že jsi tak dokonale jiná... A děkuji Vám
všem, co mě vždycky podrželi...
V neposlední řadě je nutné zaměřit se na kantorský
kolektiv... Řeknu opět to obehrané klišé, které je ale pravdivé. Bude se mi po Vás strašně stýskat, myslím, že nám
všem... Byli jste až neuvěřitelně skvělí a doufám, že se zase
brzy v dobrém sejdeme a budeme si pořád mít co říct...
Jsou ale právě dva učitelé, které jsem si strašně oblíbila.
Paní učitelka Jindrová... paní učitelko, právě Vy jste můj
osobní vzor, právě Vám bych se chtěla aspoň v nejmenším
podobat. Jste strašně hodná a děkuji Vám za Vaše chápání
a za to, že jsem se s Vámi mohla bavit o čemkoli... A tím
druhým člověkem byl právě náš třídní učitel... Myslím, že
můžu mluvit za celou devítku, když s přehnanou sebevě-

Dne 22. 6. 2010 podnikli žáci 2. stupně spolu se svými třídními učiteli přírodovědnou vycházku na Bukovou
horu. Počasí se vcelku vydařilo, sluníčko svítilo, i když
bylo poměrně chladno.

Výlet 9. třídy - vodácký kurz

23. - 25. června absolvovali žáci 9. třídy se svým panem
učitelem třídním Petrem Grossmannem a p. uč. Jindrovou
vodácký kurs - sjížděli řeku Moravu v oblasti Litovle.

Výlet 4. a 5. třídy

V pátek 25. 6. 2010 se vydali na výlet do hlavního města žáci 4. a 5. třídy s paní učitelkou Fiebigerovou a panem
učitelem Formánkem. Viděli spoustu zajímavého, mimo
jiné navštívili Parlament ČR.

Loučení

Nejdřív bych ráda všem popřála úspěšné ukončení
školního roku... Všichni si užijte nadcházející prázdniny
a pořádně si odpočiňte od povinností...
A teď bych ráda hovořila o těch prožitých letech právě
zde... Snad mi odpustíte, že jsem si ta slova předem připravila a budu je číst... mám strach z toho, že bych se rozplakala a ztratila veškerou řeč...Víte, já vlastně ani nevím,
o čem mluvit, a tak bych ocenila dávku vlastní fantasie na
doplnění nedomyšlených a útržkovitých vět...
Tak kde začít..? Dívám se na Vaše tváře a přeji si, abych je mohla opět potkávat každý den. Je neuvěřitelné,
jakou rychlostí se ten rok přehoupnul a najednou stojím
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Počty podpisů na peticích nezávislých
kandidátů a sdružení nezávislých kandidátů
pro volby do zastupitelstev obcí, konané
ve dnech 15. a 16. 10.2010

domostí řeknu, že jste ten nejlepší učitel na světě!... Jsme
nesmírně rádi, že právě Vy jste byl naším třídním, že právě Vy jste nás učil krásám a strastem života... Děkujeme,
že jste se staral, že jste se občas zeptal, jestli je všechno
v pořádku... Ceníme si toho, že jste tak neobyčejně
mimořádný. Samozřejmě naše díky patří i Vám ostatním.
Vypínali jste svoje veškeré síly, abyste nás něco přiučili...
A nebudu lhát, bude se mi po vás nehorázně stýskat... po
všech... Po Vašich úsměvných gestech, po pohledech paní
učitelky Chládkové, po úsměvech paní učitelky Langerové, po slovech paní učitelky Jindrové, po úšklebcích pana
učitele Grossmanna...po jeho: “Chceš, nechceš“, nazdar,
po hláškách pana učitele Formánka... a po spoustě dalších
maličkostí, které tvořily náš svět... Navždycky Vás všechny budu mít v srdíčku a doufám, že se zase brzo všichni shledáme..připijeme si spolu sklenkou vína a budeme
společně vzpomínat na to, jak bylo...Nebrečme, protože
to končí, smějme se, neboť přijde opět shledání...
Ještě nedávno jsme si všichni přáli, aby to konečně
skončilo a teď...teď se všichni marně modlíme pro to,
aby takhle chvíle trvala věčně... Ale to nejde... musíme jít
dál... stejně jako šli ti před námi... Loučení je prý chvíle,
kdy je potřeba stát se hrdinou, překonat bolest, potlačit
slzy, vysmát se snům a s úsměvem říct sbohem. Tak tedy
zatněme pěsti, objevme v sobě skrývanou sílu, vysmějme
se všem snům o věčnosti, nechme ukápnout pár bolestivých slziček a řekněme si poslední sbohem!!

Městský úřad Lanškroun jako registrační úřad pro volby
do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16.10.2010
podle ustanovení § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje potřebný počet podpisů voličů na peticích, který je povinen
připojit ke kandidátní listině nezávislý kandidát nebo
sdružení nezávislých kandidátů.
Obec

pro nezávislé
kandidáty
Albrechtice
24
Anenská Studánka
11
Cotkytle
22
Čenkovice
10
Damníkov
29
Dolní Čermná
54
Horní Čermná
41
Horní Heřmanice
25
Horní Třešňovec
25
Krasíkov
17
Lanškroun
600
Lubník
17
Luková
29
Ostrov
25
Petrovice
13
Rudoltice
65
Sázava
25
Strážná
6
Tatenice
34
Trpík
4
Výprachtice
40
Žichlínek
36

Eva Kulhánková

Ukončení školního roku

Ve středu 30. 6. proběhlo slavnostní ukončení školního
roku 2009/2010 v tělocvičně školy. Malými pozornostmi
byli odměněni žáci se samými jedničkami a žáci s vyznamenáním, nejlepší sběrači léčivých bylin, nejlepší v soutěži
v psaní na stroji. Byl vyhlášen i „Skokan roku“ – vlastně
skokanka – tj. žákyně, která dosáhla největšího zlepšení
oproti l. pololetí. Na prvním místě v této kategorii se umístila Daniela Horáková z 5. třídy, na druhém místě s úplně shodným zlepšením 2 žákyně 8. třídy – Lucie Cinková
a Kamila Kašparová. Byla představena budoucí působiště
žáků 9. třídy - střední školy a střední odborná učiliště.
Slavnostního ukončení se zúčastnil i pan starosta, který
na závěr popřál všem, žákům i zaměstnancům školy, pěkné prožití volných dnů.

pro sdružení nezáv.
kandidátů
33
15
30
14
50
94
72
36
42
23
722
23
50
44
18
113
40
8
59
6
69
63

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení
nezávislých kandidátů, připojí volební strana ke kandidátní
listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu. V záhlaví petice a na každé její další straně musí být
uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do
kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení,
datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu,
jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat.
Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých.

Jana Langerová

Bc. Marcela Štrauchová, vedoucí odboru vnitřních věcí

Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 15. a 16. 10. 2010 se musí odevzdat na
MÚ Lanškroun do 10. 8. 2010 do 16.00 hodin.
ZO stanovilo počet zastupitelů na volební období 2010
– 2014 tak, že počet zastupitelů v tomto volebním
období bude 9 (slovy: devět)
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Omalovánka

OMALOVÁNKY, doplňovačky
SUDOKU

Najděte všechna slova podle obrázků a zbylá písmenka
dají dohromady tajenku.

V lese začínají růst houby a hlemýždí slečna už na ně dostala
chuť. Podaří se vám najít houbu, na které si pochutná nejdřív?
Nakonec si můžete obrázek vybarvit.
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