Vážení přátelé,

jaro nám již delší dobu klepe na dveře a my si můžeme
konečně dopřát více slunečných a teplejších dnů.
V této předvelikonoční době přicházíme opět se zprávami o dění v naší obci. Kromě pozitivních zpráv, např.
že se nám podařilo úspěšně projít kontrolou Úřadu regionální rady NUTS Severovýchod v souvislosti s dotací na
akci „Revitalizace centra obce Výprachtice“, přinášíme
i zprávy negativní, ke kterým se dostaneme později. Obci
byla poskytnuta zbývající asi třímilionová dotace na akci
„Revitalizace centra obce Výprachtice“. Obec současně
ze svých prostředků zajistila potřebnou spoluúčast na tuto
akci s tím, že k dnešnímu dni je financování ukončeno,
a to bez jakéhokoliv zadlužení naší obce. Poděkování
v dané souvislosti patří zaměstnancům úřadu, účetní
a dalším pracovníkům, kteří odvedli při realizaci akce velmi dobrou práci.
Zaměstnanci údržby odstraňovali škody po zimě, připravovali dřevo na zimu, uklízeli veřejná prostranství
a vůbec konali vše, co je v naší obci potřebné. Mimochodem došlo ke dvěma haváriím na vodovodním řádu
ve Výprachticích. V prvním případě v důsledku zamrzání
a rozmrzání zeminy prasklo hlavní litinové potrubí v místě
za prodejnou potravin Magdy Vaníčkové, v druhém případě pak chatařům z čp. 299 ve Výprachticích praskl přívod
vody v objektu.
Jelikož situace s podzemními vodami rozhodně není
nejlepší (měsíc nepršelo a jarní tání se vlastně nekonalo),
musíme být všichni velmi opatrní. Rozhodně není rozumné odjet na několik měsíců mimo svoji nemovitost a zajistit uzavření vody pouze uvnitř v objektu. Před každým
domem bývá většinou uzávěr (jehla), který doporučujeme uzavřít. Není poprvé, kdy obsah vodojemu vytekl do
domu, či chalupy.
Důležitou událostí byla oslava 20. výročí založení Klubu důchodců ve Výprachticích. Přejeme našim důchodcům ještě dlouhá léta existence jejich klubu a za jejich
pomoc a podporu jim děkujeme.
V měsíci únoru proběhl rovněž ples SDH Koburk. Byla
zde již tradičně velmi vysoká účast, kterou je možné
odůvodnit hodnotnou tombolou, zajímavým programem
a dobrou hudbou.

Na sále KD „U Jana“ hostoval ochotnický divadelní
spolek „BOUDA“, který předvedl dílko z dílny Smoljaka
a Svěráka pod názvem „Posel Světla a Vizionář“.
V měsíci březnu proběhly schůze mysliveckého sdružení a schůze TJ Sokol Výprachtice. Obě organizace
působí v naší obci velice aktivně. Myslivci v tomto roce
hodlají měnit okna na své klubovně a TJ Sokol má v úmyslu dokončit rekonstrukci svého zázemí na volejbalovém
hřišti.
TJ Sokol je znám svými kvalitními sportovními a společenskými akcemi, které jsou v naší vesnici velice populární. Myslivci nás obvykle překvapí svými mysliveckými
specialitami.
Obec Výprachtice určitě podpoří úsilí obou organizací
a na jejich investice jim poskytne příspěvek. Rovněž Pardubický kraj podpoří dokončení zázemí TJ Sokol Výprachtice.
Na druhé straně, a nyní přijde to negativní, nás trápí
vandalismus některých dětí a mladistvých, kteří srdnatě ničí autobusové zastávky a další obecní majetek. Jsou
ničeny omítky, podlahy zastávek, na podlahy zastávek
jsou např. schválně sypány odpadky z celé vesnice. Chtěli
bychom touto cestou požádat rodiče, aby se více zajímali
o to, co jejich děti dělají ve volném čase. Do celé věci jsme
zasvětili i Policii ČR. V některých případech pak proběhne
kontaktování těchto dětí i rodičů pracovníky Policie ČR
s tím, že budeme žádat vysvětlení k jejich počínání.
Ve vesnici se nám opět rozmáhají krádeže železa a dalšího materiálu. Obci byly ukradeny litinové poklopy na
kanály, a to v úseku „Tírna“ až po zatáčku u Bednářových.
V době, kdy ke krádežím došlo, se po obci pohybovala
bílá dodávka z Olomouckého kraje, přičemž první čísla
v SPZ jsou 77. Kdo z Vás může k tomuto vozidlu, případně k osobám, které Vás kontaktovaly, zajímá je starší
nábytek, baterie z vozidel, železo apod., podat jakékoli
informace, abyste je předali Obecnímu úřadu ve Výprachticích, případně přímo Policii ČR Lanškroun.
Věříme, že se nám podaří ničení a krádeže majetku
nás všech zastavit. Závěrem Vám chci popřát, aby Vám
byl dopřán dostatek sluníčka, které mnohdy dokáže vrátit
dobrou náladu i dobrou mysl.
S pozdravem Zastupitelstvo obce Výprachtice

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice,
konaného dne 9. 2. 2011 v 18.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Přítomni: Ing. J. Falta, Ing. V. Indrová, V. Jandejsková,
Mgr. H. Katzerová, J. Koubek, J. Kulhánek, L. Merta, J. Pfeifer, JUDr. M. Stejskal
Hosté: K. Medková, P. Pfeifer, J. Lerch, R. Lerch, M. Hanyšová

c) o dotaci na veřejně prospěšná pracovní místa – 9
míst, poskytnuté dotace 9.000,- Kč na jedno místo
Schváleno: 9 – 0 – 0
4/ ZO schvaluje v souladu s ust. § 6 a § 18 odst. 3, zákona
číslo 137/2006 Sb., v platném znění, vyhlášení výběrového
řízení na akci: „ČOV Výprachtice, doplnění technologie“.
Jediným kritériem soutěže je nabídnutá cena.
K výběru zhotovitele se stanovuje komise ve složení:
Ing. Jiří Falta, Jiří Kulhánek, Věra Jandejsková
Starosta obce zajistí obeslání nejméně tří firem se specializací na technologii čištění odpadních vod.
Komise předloží protokol hodnotící komise nejpozději
do 28. 2. 2011.
ZO pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo
s firmou, která nabídne nejnižší cenu díla, vše na základě
návrhu komise k výběru zhotovitele.
Schváleno: 9 – 0 – 0
5/ ZO ruší OZV číslo 6/2010 „O místním poplatku
za užívání veřejného prostranství“ a současně schvaluje novou obecně závaznou vyhlášku obce Výprachtice
„O místním poplatku za užívání veřejného prostranství“
číslo 1/2011.
Důvod: na základě stanoviska orgánu dozoru MV ČR.
Schváleno: 9 – 0 – 0
6/ ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou
JAFIS s.r.o., Moravská 786, 570 01 Litomyšl, IČ: 25963244
za nabídkovou cenu 366.000,- Kč, to vše za předpokladu,
že obec bude mít v rozpočtu potřebné prostředky.
Předmětem díla je zhotovení dokumentace k provedení
stavby na akci kanalizační stoka A a kanalizační stoka B
(Malá Strana – Na Dole). Výběr zhotovitele této akce byla
zajištěn na základě posouzení další nabídky na realizaci
akce, a to sice firmy Ing. Jiří Adamec, projekční kancelář.
Výprachtice obdrží a výše uvedenou akci dotaci Pardubického kraje.
Schváleno: 8 – 0 – 1
7/ ZO souhlasí s přijetím dotace z Operačního programu přeshraniční spolupráce České republika – Polská
republika 2007-2013 – Fond mikroprojektů v Euroregionu
Glacensis.
Schváleno: 9 – 0 – 0
8/ ZO souhlasí s ukončením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v domě čp. 216 – Kulturní dům
Výprachtice, a to výpovědí bez udání důvodu.
ZO souhlasí s vypsáním nového výběrového řízení na
nového nájemce (provozovatele) předmětných nebytových prostor, a to dle předložených podmínek, které se
přikládají k tomuto usnesení. Výběrová komise stanovena
ve složení: předseda: Jan Koubek, členové – Jiří Pfeifer,
Luboš Merta.
Schváleno: 9 – 0 – 0
9/ ZO souhlasí s podáním výpovědi z nájmu nebytových prostor ordinace a čekárny praktického lékaře, které

Program:
1/ Projednání změny územního plánu číslo 2
2/ Žádost SDH Koburk o příspěvek na dětský maškarní
karneval
3/ Projednání žádostí o dotace
4/ Diskuse
5/ Usnesení
6/ Závěr
Veřejné zasedání zahájil starosta obce pan Miroslav
Stejskal, který přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání.
Předložený program jednání byl schválen.
Schváleno: 8 – 0 – 0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: Mgr. Hana Katzerová, Věra
Jandejsková
Schváleno: 8 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: Jiří Pfeifer, Jiří Kulhánek
Schváleno: 8 – 0 – 0
1/ Zastupitelstvo obce Výprachtice, příslušné podle
ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, (dále jen „stavební zákon“), za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, ustanovení
§ 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci
a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ustanovení
§ 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, vydává pro katastrální území Výprachtice, Valteřice a Koburk Změnu č. 2 územního
plánu obce Výprachtice formou opatření obecné povahy,
které je přílohou usnesení č. 1 ze dne 9. 2. 2011.
Schváleno: 8 – 0 – 0
2/ ZO schvaluje poskytnutí finančního transferu – daru
– SDH Koburk ve výši 2.000,- Kč, a to na výdaje spojené
s pořádáním Dětského karnevalu.
Schváleno: 8 – 0 – 0
Na zasedání se dostavil p. Jan Koubek
3/ ZO souhlasí s podáním těchto žádostí:
a) o dotaci na zateplení zbývající části Kulturního domu
Výprachtice prostřednictvím grantového programu Pardubického kraje – podpora rozvojových regionů a současně
souhlasí s dofinancováním celé akce.
b) o dotaci na pořízení projektu pro realizaci akce –
Kanalizace část „Malá Strana“ a „Na Dole“, kanalizační
stoka A a kanalizační stoka B



se nalézají v budově čp. 3 ve Výprachticích, firmě Mediclinic a.s., Žabovřesky, Minská 84/97, 616 00 Brno.
Schváleno: 9 – 0 – 0
10/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových
prostor ordinace praktického lékaře, které se nacházejí
v přízemí domu čp. 3 (obecní úřad), lékaři MUDr. Novotnému, vše za podmínek dle předložené smlouvy o nájmu
a pronájmu nebytových prostor, a to poté, co skončí nájem
se společností Mediclinic a.s, Brno, Žabovřesky, Minská 84/97, 616 00 Brno. To vše dle předloženého návrhu
nájemní smlouvy, která se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
11/ ZO ukládá předsedům finančního a kontrolního
výboru předložit do 7 dnů starostovi obce plán kontrol
na rok 2011. Současně ZO ukládá kontrolnímu výboru
prošetření předání a převzetí funkce ředitele školy, včetně
případných nesrovnalostí.
12/ ZO schvaluje převedení zlepšeného hospodářského výsledku Základní školy Jindřicha Pravečka Výprach-

tice, okres Ústí nad Orlicí za rok 2010 ve výši 29.501,27
do rezervního fondu roku 2011. Prostředky budou použity
na provoz v roce 2011.
Schváleno: 9 – 0 – 0
13/ ZO souhlasí se splátkovým kalendářem pro J. T.,
bytem Výprachtice čp. 3, 561 34 Výprachtice na uhrazení pohledávky za teplo v roce 2010 v celkové výši
2 775,- Kč, a to následovně: březen, duben, květen, červen, červenec 2011 splátka ve výši 555,- Kč, splátka je
splatná vždy do posledního dne příslušného měsíce.
Schváleno: 9 – 0 – 0
Zpráva návrhové komise: všechny body jednání byly projednány a jednotlivě schváleny.
Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 9
zastupitelů, zasedání je usnášeníschopné.
Závěr: Starosta obce poděkoval přítomným zastupitelům
a hostům za účast a veřejné zasedání ukončil.
Zapsala: Věra Jandejsková

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice,
konaného dne 23. 2. 2011 v 18.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Přítomni: Ing. J. Falta, Ing. V. Indrová, V. Jandejsková,
Mgr. H. Katzerová, J. Koubek, J. Kulhánek, L.Merta, J. Pfeifer,
JUDr. M. Stejskal
Hosté: M. Bašková, J. Lerch. R. Lerch, L. Skalický

a tyto oba výsledky budou převedeny na účet 432 – nerozdělený zisk z minulých let.
Schváleno: 9 – 0 – 0
17/ ZO schvaluje vystoupení obce Výprachtice z dobrovolného svazku obcí Pod Bukovou horou.
Schváleno: 9 – 0 – 0
18/ ZO schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č.j. UZSVM/HSZ/7468/2010-HSZR Sp
73/2010 Ji, kterou se převádějí pozemkové parcely číslo
1802/40 a 1802/41 v k.ú. a obci Výprachtice do vlastnictví obce Výprachtice, a to z vlastnictví České republiky
prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové
Město, 128 00 Praha 2, IČ: 69797111. (jde o pozemky
před bytovkami čp. 40 a čp. 42, a to o přístupové cesty,
ne o zahrady – za obecním úřadem).
Vše dle předloženého návrhu, který je nedílnou součást
tohoto usnesení ZO.
Schváleno: 9 – 0 – 0
19/ ZO v souladu se zák. zmocněním uvedeným v § 6
odst. 5, písm. a) stavebního zákona, souhlasí s pořízením
nového územního plánu pro obec Výprachtice – katastrální území Výprachtice, Valteřice a Koburk. Pořízení ÚP
bude realizováno na náklady žadatele.
Schváleno: 9 – 0 – 0
ZO souhlasí, aby nový územní plán pořídil v souladu
s ust. § 6 odst. 6 písm. b) a v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm.
c) stavebního zákona obecní úřad s rozšířenou působností
– Městský úřad Lanškroun.
Schváleno: 9 – 0 – 0
ZO určuje, aby v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. f) ve
vazbě na § 47 odst. 1 a 4, § 49 odst. 1 a § 53 odst. 1, stavebního zákona spolupracoval a jednal s pořizovatelem

Program:
1/ Schválení rozpočtu
2/ Projednání problematiky kompostování trávy, případně její další zpracování
3/ Ostatní
4/ Diskuse
5/ Závěr
Veřejné zasedání zahájil starosta obce pan Miroslav
Stejskal, který přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání.
Předložený program jednání byl schválen.
Schváleno: 9 – 0 – 0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: J. Kulhánek, Ing. J. Falta 		
Schváleno: 9 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: Ing. V. Indrová, J. Koubek 		
Schváleno: 9– 0 – 0
14/ ZO obce schvaluje rozpočet obce Výprachtice na
rok 2011 bez výhrad, a to dle předloženého návrhu, který
se zakládá k tomuto usnesení jako příloha.
Schváleno: 9 – 0 – 0
15/ ZO schvaluje celoroční hospodaření obce Výprachtice za rok 2010, a to bez výhrad, dle předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení jako příloha.
Schváleno: 9 – 0 – 0
16/ ZO schvaluje výsledek hospodaření z hospodářské
činnosti ve výši 1 378 692,92 Kč a výsledek hospodaření
z hlavní činnosti ve výši 2 524 318,90 Kč za rok 2010



nového ÚP za obec a za zastupitelstvo obce Výprachtice
starosta obce.
Schváleno: 9 – 0 – 0
20/ ZO schvaluje podmínky výběrového řízení na pronájem nebytových prostor v domě čp. 216 v k.ú. Výprachtice (kulturní dům), a to dle předloženého návrhu smlouvy, která se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
21/ ZO souhlasí se zveřejněním záměru na prodej stpč.
542 v k.ú. a obci Výprachtice.
Schváleno: 8 – 0 – 1
22/ ZO projednalo žádost zaměstnanců ZŠ Výprachtice - nepedagogičtí pracovníci - obec Výprachtice navýšila příspěvek škole na rok 2011 o 400 tis. Kč. Stanovení
platu je v kompetenci ředitelky školy a obec nemůže do
pravomocí ředitele školy zasahovat. Bylo by to v rozporu
s platnou právní úpravou. Škola nemá do současné doby
písemnou informaci, kolik prostředků od kraje na platy
obdrží. Z tohoto důvodu se ředitelka školy chová opatrně, což lze pouze a jen schvalovat. V případě, že budou
k dispozici takové prostředky, které zajistí možnost platy
dorovnat, jistě to paní ředitelka udělá.
23/ ZO bere na vědomí zprávu hlavní inventarizační
komise o výsledku inventarizace v roce 2010 a zároveň
souhlasí s vyřazením majetku dle návrhu likvidační komise.
Schváleno: 9 – 0 – 0
24/ ZO schvaluje uzavření smlouvy na odstraňování
odpadu na skládce TKO v Lanškrouně mezi obcí Výprachtice a Technickými službami Lanškroun s.r.o., Nádražní
822, 563 01 Lanškroun, IČ 259514559, a to v textu dle
předloženého návrhu smlouvy.
Schváleno: 9 – 0 – 0
25/ ZO vzalo na vědomí zprávu starosty obce o neplnění některých závazků ze strany nájemníků, kteří požádali
o splátky doplatku za vytápění apod. ZO souhlasí s postupem dle zákona, včetně výpovědí z nájmu bytu.
Schváleno: 9 – 0 – 0
26/ ZO schvaluje převedení zlepšeného hospodářského výsledku hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Výprachtice, představující částku 339,52 Kč, do
rezervního fondu této příspěvkové organizace s tím, že
rezervní fond bude sloužit pro provozní účely MŠ Výprachtice v roce 2011. Do fondu odměn se přiděluje 0.
Schváleno: 9 – 0 – 0
27/ ZO schvaluje plán činnosti kontrolního a finančního výboru, a to dle předložených návrhů, které se zakládají k tomuto usnesení.
28/ ZO vypouští z programu bod č. 2.
Schváleno: 9 – 0 – 0

zpracování nového uzemního
plánu výprachtice
Obec Výprachtice v současné době činí kroky k zadání
zpracování nového územního plánu Výprachtice.
Nový územní plán Výprachtice s potřebnými změnami bude zpracován dle současné platné právní úpravy.
Zpracování nového územního plánu proběhne v těchto
etapách:
I. etapa – doplňující průzkumy a rozbory – nad rámec
územně analytických podkladů
II. etapa – návrh územního plánu
III. etapa – upravený návrh a územní plán k vydání („čistopis“)
Každý z občanů, který má zájem o změnu charakteru
pozemků ve svém vlastnictví, může své připomínky a podněty předat Obecnímu úřadu Výprachtice. Jako příklad
změn uvádíme - má zájem pozemek, který není stavební,
zastavět stavbami, hodlá na pozemku zřídit cestu, hodlá
pozemek, který není určený k zalesnění zalesnit apod.
V současné době probíhá příprava podkladů pro podání
žádosti o dotaci na zpracování územního plánu a výběrové řízení na výběr zpracovatele nového územního plánu.
Realizace územního plánu se předpokládá až v roce 2012.
Nyní je nutné, abyste předložili návrhy, které mohou být
zapracovány do obsahu zadání ÚP.
Vypracování nového územního plánu bylo schváleno ZO Výprachtice, a to pod číslem usnesení 19, ze dne
23. 2. 2011.
Obecní úřad

SPOZ oznamuje

V březnu a dubnu má své jubileum
Jana Marešová

50 let

Ludmila Chaloupková 60 let
Jiřina Burešová
60 let
Marie Klimošová

75 let

Anna Skalická

96 let

Obecní úřad
upozorňuje,

Zpráva návrhové komise: všechny body jednání byly
projednány a jednotlivě schváleny.
Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 9
zastupitelů, zasedání je usnášeníschopné.

že termín úhrady poplatku (fyzická osoba
400,- Kč) za likvidaci komunálního odpadu
je nejpozději

Závěr: Starosta obce poděkoval přítomným zastupitelům
a hostům za účast a veřejné zasedání ukončil.

30. dubna 2011.

Zapsala: Věra Jandejsková



Zpráva o trestné činnosti za
uplynulý rok 2010 v okrsku „C”

Povinné roční kontroly komínů
Podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách
požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů
a spotřebičů paliv, bude každý, kdo doma topí pevnými
a kapalnými palivy nebo plynem, potřebovat minimálně
jednou ročně potvrzení o provedené kontrole komína. Tu
smí provádět jen kominík s osvědčením.
Pro kotle s výkonem do 50kW včetně to znamená, že
komín se musí čistit minimálně 2x nebo 3x ročně. To
záleží na délce provozu kotle v kalendářním roce. Pokud
provoz nepřesáhne v součtu 6 měsíců v roce, stačí je čistit
2x, jinak se musí čistit 3x s tím, že mezi čištěními musí
být pravidelné časové intervaly. Čištění komína provádí
osoba odborně způsobilá, kterou je držitel živnostenského
oprávnění v oboru kominictví (dále jen kominík), u kotlů
do 50kW je možné čištění provádět i svépomocí, a to za
podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné roční
kontroly kominíkem. Pokud se provádí čištění svépomocí,
musí se vést požární kniha, do které se provedené čištění
zapisuje a jednou ročně při kontrole se předkládá kominíkovi.
Kontrolu spalinové cesty může provádět jen kominík.
O této kontrole vydá kominík písemnou zprávu.
Revize komínů se provádí jen před uvedením komína
do provozu, při jeho stavebních úpravách, při změně druhu paliva, před výměnou nebo novou instalací spotřebiče
paliv, po komínovém požáru a při vzniku trhlin ve spalinové cestě.
Na žádosti občanů zveřejňujeme kontakty na nejbližší
kominíky:
Frank František
Bystřec
tel.: 728 975 969
Elner Pavel
Mistrovice
tel.: 603 846 151
Drahoš Oldřich
Lanškroun
tel.: 606 173 134
Havlena Libor
Rudoltice
tel.: 736 251 768

V roce 2010 bylo ve služebním obvodě Obvodního oddělení Policie České republiky
Lanškroun, do kterého včetně
města Lanškroun patří dalších
26 přilehlých obcí, spácháno
374 trestných činů a 1276 přestupků. Objasněnost u trestných činů za rok 2010 dosáhla
42,51%. Ze strany obvodního oddělení bylo dále zpracováno 861 čísel jednacích.
V obci Výprachtice, části Koburk a Valteřice bylo
v minulé roce řešeno osm přečinů. Jeden přečin byl ze
strany OO PČR Lanškroun odložen dle ust. § 159a odst.
1 tr. řádu, neboť se nejedná o podezření z přečinu a není
na místě vyřídit věc jinak. Sedm přečinů bylo odloženo dle
ust. § 159a ods. 5 tr. řádu, neboť se nepodařilo v zákonem
stanovené době ustanovit konkrétní osobu pachatele.
V obci Horní Heřmanice, části Dolní Heřmanice
a Rýdrovice bylo v minulém roce řešeno devět přečinů,
z toho se podařilo objasnit jeden přečin. U sedmi přečinů
byl spisový materiál odložen dle ustanovení § 159a odst.
5 tr. řádu, neboť se v zákonem stanovené době nepodařilo zjistit osobu pachatele. Jeden přečin byl ze strany OO
PČR Lanškroun řešen ve zkráceném přípravném řízení.
Jeden trestný čin byl odložen dle ust. § 159a odst. 1 tr.
řádu, neboť zde není dáno podezření ze spáchání tohoto
trestného činu.
V obcích je kladen důraz na pěší obchůzkovou činnost a dohled nad BESIP v obci. Dále je možné, v rámci
projektu Community Policing, využít kontaktu s územně
odpovědným policistou, který navštěvuje v obcích úřady.
Zde je možné se setkat s občany při pochůzkách, které
budou dostatečně včas ohlášeny. Dále se územně odpovědný policista účastní zasedání obecních zastupitelstev
k získání všeobecného přehledu o životě v obcích a plánů
do budoucna.

Desatero rad pro bezpečnost komínů
1. Komíny a kouřovody se musí udržovat v řádném stavebně technickém stavu.
2. Kouřovod vedoucí z topidla do komínového tělesa
musí být správně izolován.
3. Dbejte na řádné stabilní a těsné zaústění kouřovodu
do komínového tělesa.
4. Zajistěte pravidelné vymetání sazí v komíně
a vybírání nečistot z komínu.
5. Alespoň jednou ročně nechte komín zkontrolovat
kominářskou firmou.
6. Před instalací topidla nebo změně paliva provést revizi
komínu.
7. Dbejte na dostatečné zajištění vymetacích a vybíracích komínových dvířek.
8. V žádném případě nepoužívejte komíny u nichž byly
zjištěny závady.
9. Na půdě ukládejte hořlavé předměty nejméně
1 metr od komínového tělesa.
10. Do komínového zdiva nesmí zasahovat žádné hořlavé
stavební prvky.

Prap. Martin Mareš, inspektor

Nabídka služeb kominíka
Kominictví - Libor Havlena přijímá požadavky na
revize a čištění komínů, které se budou provádět v termínech:
pátek 13. 5. a sobotu 21. 5. 2011 od 8 – 17 hod.
Kominictví - Libor Havlena
Rudoltice 187
libor.havlena@gmail.com
Vodafone: 776 358 665, T-mobile: 736 251 768



FARMÁŘSKÁ UZENINA

CK MTM tour
Mor. Třebová,
pobočka LANŠKROUN

Každý čtvrtek od 9.00 do 12.00 hodin bude před
Obecním úřadem prodávat firma Jiří Rýznar farmářskou
uzeninu
prodejní sortiment
cena
Farmářčina klobása (Staročeská)
169,- Kč/kg
Farmářův delikates salám (zauzený šunk.) 149,- Kč/kg
Šunkový salám
139,- Kč/kg
Pálihuba
119,- Kč/kg
Farmářská podkova
169,- Kč/kg
Sedlácký salám (Karpatský)
139,- Kč/kg
Farmářské špekáčky
99,- Kč/kg
Baby farmář párečky
120,- Kč/kg
Čeledínské párky
99,- Kč/kg
Šunková klobása
110,- Kč/kg
Zvěřinová klobása
169,- Kč/kg
Zvěřinová klobása s brusinkou
169,- Kč/kg
Zvěřinová paštika s brusinkami v keramice 130,- Kč/kg
Zvěřinová paštika z obory
118,- Kč/kg
Uzená krkovice
169,- Kč/kg
Uzený bok
139,- Kč/kg
Uzená kýta
169,- Kč/kg
Hornostudénská uzená pečeně
180,- Kč/kg
Hornostudénský zauzený špek (vysoký)
118,- Kč/kg
Hornostudénská uzená žebra extra
105,- Kč/kg
Hornostudénský salám
99,- Kč/kg

CK s dvaadvacetiletou tradicí, člen asociace AČCKA,
specialista na Řecko – ostrovy Korfu, Rhodos, Kos,
Chorvatsko – Paklenica, SR – Podhájská, Turecko, Bulharsko, poznávací zájezdy
SLEVY:
za včasný nákup – do 15. 4. až 11%
máma a dítě – dítě do 12 let má slevu 20% z pevného
lůžka
novomanželé – sleva 3 000,- Kč pro dvě osoby na letecký zájezd
skupina přátel – slevy 12% z pevného lůžka, Řecko,
Chorvatsko
Novinky v katalogu:
Řecko, Korfu – pobyty s programem, autokarem+lodí
nebo letecky:
ZUMBA – tanec nebo cvičení?
PILATES – vyzkoušejte cvičení hollywoodských hvězd.
JÓGA – chcete obnovit nezbytnou energii, která je
motorem života?
KURZ PLAVÁNÍ PRO DĚTI – s radostí a hrou se kamarádíme s vodou!

ZAHRADNICTVÍ
Jindřich Helekal, Horní Čermná

Chorvatsko autokarem:
ŠKOLA SPORTOVNÍHO LEZENÍ - s odborným instruktorem i zapůjčení výstroje!
TÁBOROVÝ POBYT PRO DĚTI – po stopách Vinnetoua
soutěskami NP Paklenica

nabízí za příznivé ceny:
sadbu zeleniny a květin všeho druhu do skleníků
a na záhony
květiny do truhlíků – petunie, převislé petunie, surfinie,
muškáty aj.
květiny na hrob – voskovky, lobelky, kapradí aj.

Kompletní nabídka na www.mtmtour.cz
Kontakt: e-mail: lanskroun@mtmtour.cz
tel.: 465 391 191

Pracovní doba: PO - SO 8.00 - 19.00 hod.
tel.: 465 393 703

ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGIE (sobota, neděle, svátek 8 – 11 hodin)
pro oblast Letohrad, Žamberk, Lanškroun, Jablonné n. Orl.
2. – 3. 4. 2011
9. – 10. 4. 2011
16. – 17. 4. 2011
23. – 24. 4. 2011
25. 4. 2011
30. 4. – 1. 5. 2011
7. – 8. 5. 2011
14. – 15. 5. 2011
21. – 22. 5. 2011
28. – 29. 5. 2011
4. – 5. 2011

MUDr. Vítková Eva, Červená Voda 333, tel.: 465 626 460
MUDr. Vlasatá Lenka, Jablonné n.O., Na Dílech 622, tel.: 465 642 765
MUDr. Vojtková Eliška, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, 465 676 821
MUDr. Applová Hedvika, Dolní Čermná 222, 465 393 266
MUDr. Bílý Aleš, Lanškroun, Opletalova 567, 465 324 829
MUDr. Beranová Renata, Jablonné. n. O., U koupaliště 149, 465 642 267
MUDr. Filipová Jitka, Lanškroun, Strážní 151, tel.: 465 325 212
MUDr. Hrdinová Michaela,Lanškroun, Opletalova 17, tel.: 465 324 829
MUDr. Jáňová Radmila, Mladkov 133, tel.: 465 635 441
MUDr. Jaslovská Marie, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, tel.: 465 676 818
MUDr. Ježáková Daniela, Letohrad, U Dvora 815, tel.: 465 620 528



Zprávy ze školičky
Divadlo na zámku v Lanškrouně
Počátkem února uvedlo divadlo Mrak pohádku O kouzelné jehle. Děti z motýlkové třídy čekalo pohádkové
představení plné kouzel a převleků. Dozvěděly se, co umí
kouzelná jehla, kdo koho osvobodí a komu pomohla dobrá víla. A tak jako v každé pohádce bylo zlo po zásluze
potrestáno. Své divadelní zážitky děti výtvarně ztvárnily.

konečně nastal ten pravý karneval. Do mateřské školy
přišli princezny, víly, andílci, čertice, piráti, spaidrmeni
a další. Maminky si daly opravdu záležet, aby to dětem
slušelo a vypadaly co nejpřesvědčivěji. Touto cestou jim
děkujeme, že se nám ten den vydařil. Masky plnily různé
úkoly jak ve třídě, tak v tělocvičně. Pomáhaly Popelce třídit hrách a čočku v podobě PET víček, hrály kytičkovanou,
tancovaly podle hudby a projely se „maškarní mašinkou”
po MŠ. Konečnou odměnou jim byly bonbónové opičky,
které si samy vyrobily a musely je ve školce najít.
Tvořivé hry s geomagem
Magnetická stavebnice se skládá z barevných magnetických tyčinek, kovových kuliček a plastových geometrických tvarů.

Postřehy dětí z divadla: Kája - Líbil se mi Mrťafa. Pořád
říkal, já mám krátký nožičky. Když já takhle ponesu Kačenu, tak já ji neunesu, protože mám krátký nožičky. Matyášek - Líbil se mi hrad, protože se mohl přeměnit ve skálu.
Sárinka - Víla měla krásné třpytivé šaty a vždycky Jírovi
pomohla a poradila.
Karneval
25. února se konal ve školce maškarní bál. Děti se celý
týden připravovaly. Zdobily třídy, připomněly si tradice
spojené s masopustem a vyzkoušely různé hry. V pátek

S tímto materiálem nás navštívila paní Balvínová a půjčila ho dětem na celé dopoledne. Děti byly uneseny kouzlem magnetů a stavěly, co je napadlo, hlavně kluci dali
přednost kreativitě. Děvčata se odevzdala práci s plánky
a postavila různé mísy, hvězdičky, koruny, želvičky.
Dopoledne uteklo a nezbylo než najít všechny dílky,
pěkně je porovnat a spočítat. Moc se nám to líbilo a dopoledne rychle uteklo.

proběhne v úterý 3. května 2011
v době od 9.00 - 14.00 hodin.
Mateřská škola



ZŠ Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE
Gratulujeme!

Naše škola spolupracuje systematicky již několik let
s Krajskou hospodářskou komorou. Tato spolupráce
umožňuje našim žákům podívat se do nejrůznějších firem
a provozů v našem regionu a získat přehled o technických profesích. Usnadňuje jim tím pozdější rozhodování
při volbě povolání. Jednou z podmínek této spolupráce
je uspořádání školních kol soutěže o nejlepší výrobek
a soutěže literární. Následující text je vítěznou prací Adély
Seidelmannové, žákyně 6. třídy.

Tentokrát Veronice Poukové, žákyni 7. třídy naší školy.
Dokázala zvítězit v regionálním přeboru v sudoku, který
se konal koncem února ve Vysokém Mýtě.
Soutěže v Sudoku se zúčastnili i další žáci naší školy
– letos poprvé. Velkým úspěchem je nejen vítězství Veroniky, ale i umístění dalších soutěžících mezi desátým
a dvacátým místem.
Tuto hru vymyslel Howard Garns v roce 1979 a publikoval ji v pod názvem „Number Place“. Své velké obliby
se dočkala v Japonsku, odkud se později vrátila zpět pod
názvem sudoku. Vychází v novinách, magazínech, ale
rychlost, s jakou se šíří světem, je způsobena především
internetem.
Obtížnost sudoku není dána počtem nepředvyplněných
políček v tabulce o 9x9 políčkách, ale jejich vzájemnými
vazbami, které na první pohled nejsou vidět. Těžká sudoku mohou průměrně zkušenému luštiteli zabrat kolem 15
– 60 minut. Nejrychlejší na regionálním přeboru byla právě Veronika – s časem 2 minuty 54 sekund. O to cennější
vítězství, protože více než polovina soutěžících byli žáky
gymnázií.
Mistrovství České republiky v sudoku se pořádají již
od roku 2006. První oficiální titul mistra republiky získala
Jana Tylová z Ústí nad Labem. Ve stejném roce tato Češka
na prvním mistrovství světa v italském městě Lucca porazila všech 87 soupeřů z dvaadvaceti zemí a stala se tak
historicky první mistryní světa.

24 hodin dělnice
„Trr, trr, trr!!!“ zazvoní budík.
„Ach jo!“ povzdechnu si, když můj budík ukazuje 5:15.
To zase musím vstávat a jít do práce. Vstanu z postele
a jdu do kuchyně, kde uvařím čaj. A teď rychle se svým
psem na procházku. Když se vrátím, vyčistím si zuby,
umyji si obličej a učešu se.
V 5:40 jdu do práce, jdu skoro přes celou ves, když
náhle zahlédnu žlutou budovu. Tam je moje práce. Jsem
dělnice a pracuji ve fabrice OEZ, která se zaměřuje na
jištění elektrických obvodů a zařízení nízkého napětí. Do
práce dojdu kolem šesté hodiny. Nejdříve se převléknu do
pracovního oděvu. A teď rychle na své pracoviště. V mém
případě je to taková, u nás, tišší místnost.
A zase do práce. Od včerejška dělám světelnou signalizaci. Nejdříve si musím pokrátit nohy u doutnavky
a rezistoru. Pak si nabodnu kontakty ke zkráceným koncům.
A dlouhé konce rezistoru a doutnavky spájím a konec
zastřihuji. Pak to natvaruji a dám do krytu, zalepím vteřinovým lepidlem, aby se kontakty nehýbaly. Až druhý den
kontroluji, jestli doutnavka svítí a pak nalepím samolepku, zabalím do sáčku s návodem. Každý si rád zjednoduší práci a já to dělám tak, že si nejprve pokrátím nohy
u doutnavky a rezistoru asi na dvou set až tří set kusech.
Takto si postup rozdělím a mám to hotové rychleji.
V 11:30 máme pauzu na oběd, který se kuchařkám
vždy povede. Dnes jsem měla knedlíčkovou polévku, rýži
s houbovou omáčkou a čaj.
„Ne, to né!“ povzdechnu si, když se blíží dvanáctá
hodina, protože musím jít zase pracovat. Dělám zase světelnou signalizaci, která se dále využívá k různým upozorněním.
„Jupí!“ pomyslím si, když konečně uvidím na hodinách
14:27. Uklidím své pracoviště a jdu domů. Vracím se stejnou cestou, kterou jsem šla do práce. Tentokrát se však
zastavím v samoobsluze Konzum, koupím potraviny pro
své děti.
„To je tíha!“ říkám si, když jdu s nákupem domů. Jakmile dojdu, děti mi rozeberou tašky a já jdu odpočívat. Asi
v šest hodin přijde manžel domu a já se vrhnu do přípravy
večeře. Před osmou hodinou koukám na počasí a pak už
jen sleduji filmy, které pustí děti. Okolo desáté hodiny jdu
spát, abych byla zítra čilá.
Toto je mých 24hodin.

Svátek matek
oslavíme tradičně besídkou konanou dne 11. května.
Program připraví žáci školy se svými učiteli. Bližší informace najdete na pozvánkách.
Mgr. Hana Chládková, ředitelka ZŠ

Změna ordinačních hodin MediClinic
praktický lékař pro dospělé MUDr. Jakub Hejný
tel.: 465 391 138, mobil: 734 433 101
e-mail: jakub.hejny@ordinace.mediclinic.cz
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

10.15 - 10.45
10.45 - 13.15
6.30 - 6.45
12.30 - 14.00
14.00 - 14.30
10.15 - 10.45
10.45 - 13.15
10.15 - 10.45
10.45 - 13.15

prevence
ordinace
odběry
ordinace
prevence
prevence
ordinace
prevence
ordinace



Svátek matek - druhá neděle v květnu
Svátek matek vyjadřuje úctu k ženám, matkám a jejich
roli ve společnosti. Je slaven po celém světě, kvůli svým
různým kořenům v různé dny. Původ pro naši civilizaci
má zřejmě v antických oslavách bohyně matky. Ve starém
Římě se například slavil svátek zvaný Matronalia, zasvěcený bohyni Juno.
Novodobá historie svátku se datuje z let občanské války v USA. Sociální aktivistka Julia Ward Howeová vyzvala
ve svém Provolání ke dni matek z roku 1870 ženy ke sjednocení proti válkám, v pacifistické reakci jak na občanskou válku v USA, tak na válku Prusko - francouzskou
v Evropě. V Provolání vyzývá ke svolání kongresu žen světa, které by podpořily spojenectví různých národů a přispěly k přátelskému řešení mezinárodních otázek v zájmu
míru. Její následnicí byla Ann Jarvisová, která se od roku
1858 snažila prostřednictvím Pracovních klubů matek
o zlepšení sociálně - zdravotních podmínek a o snížení
dětské úmrtnosti. Po roce 1868 pracovala na usmiřování sousedů, kteří bojovali v občanské válce na opačných
stranách.
Poprvé byl slaven Svátek matek v upomínku na Ann Jarvisovou dne 10. května 1908 v městě Grafton, West Virginia. Některé státy USA prohlásily Svátek matek za oficiální
svátek roku 1912. V roce 1914 byl Svátek matek prohlášen za národní svátek USA presidentem Woodrowem Wilsonem. Dodnes je Svátek matek jedním z nejoblíbenějších
svátků v USA.
Jiný původ má britský Svátek matek. Jde zřejmě o zvyk
pocházející ze 16. století, kdy lidé navštěvovali ve čtvrtou
neděli velikonočního půstu svůj „domovský” kostel a kdy
byla tudíž příležitost pro rodiny strávit čas pohromadě.
Podle historiků v ten víkend posílali zaměstnavatelé své
mladé nádeníky a služebné domů, aby se setkali se svými
rodinami a matkami.
V souladu s tradicí a jejími různými kořeny se slaví Svátek matek převážně ve dva různé dny:
1) čtvrtou neděli velikonočního půstu, což je případ
Irska a Velké Británie, nebo
2) druhou neděli v květnu. Takto se slaví například v
následujících evropských zemích: Belgie, Česká republika, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Řecko, Rakousko, Island, Itálie, Lotyšsko, Malta, Nizozemí,
Slovensko, Švýcarsko, Turecko. Z mimoevropských zemí
jsou to například: Austrálie, Barbados, Bangladéš, Belize,
Bermuda, Brazílie, Kanada, Čína, Chile, Kolumbie, Kuba,
Ekvádor, Grenada, Honduras, Hong Kong, Jamajka, Japonsko, Malajsie, Nový Zéland, Peru, Filipíny, Portoriko, Jižní
Afrika, Surinam, Taiwan, Trinidad a Tobago, USA, Uruguay, Venezuela, Zimbabwe.
Pro zajímavost je možno podotknout, že např. v Rusku
se slaví Svátek matek poslední neděli v listopadu, ve většině Jižní Ameriky, v Indii, Pákistánu, Mexiku, Singapuru
10. května, v Polsku 26. května a v řadě arabských zemí se
slaví Svátek matek na první jarní den, tj. 21. března.
V demokratickém Československu byl zaveden Svátek
matek především díky Dr. Alici Masarykové, nejstarší dce-

ři prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue
Masaryka. Myšlenku Svátku matek šířily v nově vzniklém
Československu Československý červený kříž a organizace jako Čs. ochrana matek a dětí, Sokol a Orel, YWCA
(Asociace mladých křesťanských žen), křesťanské spolky
i některé ženské komise při politických stranách.
U nás byl poprvé Svátek matek slaven v roce 1923.
V roce 1924 zvaly noviny České slovo na jednu z prvních
oslav Svátku matek takto: „Maminku máme každý jen jednu a je jediná, která nás nesobecky milovala. Dětmi se
cítíme ve dvou stejně jako ve čtyřiceti letech....”
V předválečném Československu, ale i v prvních letech
po válce byl Svátek matek velmi oblíbeným svátkem. Ironicky se možná právě proto v našem zákonodárství poprvé
objevil v roce 1947. Bylo to díky komunistickými poslanci
Národního shromáždění navrženému zákonu č. 91/1947
Sb., o daru Československé republiky dětem k svátku matek
1947. Podepsali jej prezident Beneš s Gottwaldem a Nejedlým.
Znovu se u nás začal Svátek matek slavit na sklonku
20. století.
(Převzato z internetu)
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OMALOVÁNKY, doplňovačky
SUDOKU

Omalovánka

Pomozte najít zajíčkovi cestu ke košíku s vajíčky.
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