Vážení přátelé, sousedé, občané, lidé místní i přespolní,
jaro nás navštívilo velmi brzy a doufáme, že paní zima
se již nevrátí. S obavou očekáváme příchod letošního astronomického jara, které se, po mírné zimě, projevuje téměř
bezdeštivým a teplým počasím. Nedostatek sněhu a deště se
může následně výrazně projevit nedostatkem pitné vody.
Přesto nám dovolte, abychom Vás informovali o práci, kterou naši zaměstnanci vykonali ještě v únoru 2014.
Zaměstnanci obce odstranili zařízení staré kotelny v objektu bývalé mateřské školky. Zateploval se prostor nad sálem
a připravoval se materiál na zhotovení pochůzných lávek
nad zateplením stropu sálu.
Dále naši zaměstnanci spolu s firmou pana Chládka opravovali propustek (mostek) na místní komunikaci u hospody
U Mostu. Mostní konstrukce tohoto propustku (mostku) je
vyskládána z kamenů a není proto způsobilá k průjezdu
vozidel určených k převozu těžkých nákladů, kdy plně
naložená nákladní vozidla překračují mnohdy váhu 20 t.
V případě některých mostů, na základě odborného posouzení, požádáme o úpravu nejvyšší povolené hmotnosti pro
vozidla, která zde projíždějí, na nejvýše 10 tun.
Ve špatném stavu je také most u bývalé mlékárny a most
na pilu v části pod čistírnou odpadních vod. Bude nutné
prostředky z již naplánovaných akcí přesunout právě na
zhotovení nového mostu pod čistírnou odpadních vod
(dříve tam bydleli poblíž Menšíkovi) a příští rok pak postavit nový most u bývalé mlékárny. Předpokládané náklady
opravy takového mostu se pohybují od 0,5 do 1 mil. Kč.
V dubnu by měli nastoupit noví zaměstnanci. Úřad práce přispěje obci na jejich platy částkou 11.000,- Kč měsíčně, a to na každého z nich. Koordinátor pak bude dotován 13.000,- Kč. V těchto prostředcích jsou samozřejmě
zahrnuty i odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců. Proto je jejich plat výrazně nižší a činí 8,5 tis. Kč.
Takto získává obec dotaci na platy zaměstnanců, původně
evidovaných na úřadu práce, okolo 1 mil. Kč ročně. Tito
zaměstnanci konají v obci různé práce a vytvářejí tak pro
obec další hodnoty, například již tím, že uklízejí a udržují
pořádek v obci.
Na žádost občanů a na základě posudku znalce naši
zaměstnanci pokáceli 4 stromy u hřbitova. Podíleli se také
na těžbě v obecních lesích, údržbě objektů a jejich vytápění, malování a na celé řadě další drobné, avšak potřebné
práce v obci.
Vzhledem k tomu, že se nás někteří občané dotazují na
problematiku odpadů, dovolte nám, abychom se jim v tomto článku podrobněji věnovali. V poslední době se setká-

váme, byť jsou to názory ojedinělé, s tím, že není nutné
třídit odpad, protože se stejně neustále poplatky za odpad
zvyšují. Stejně tak se objevuje požadavek, že by každý měl
platit podle toho, kolik odpadu vyprodukuje.
V dané souvislosti je nutné říci, že „Výprachťáci” plastové odpady třídí dobře, ač jsme tomu zprvu nechtěli věřit.
Přesvědčila nás však konkrétní čísla. Lidé v obci vytřídili
v loňském roce 11 tun plastů, přičemž toto číslo má stoupající tendenci. V roce 2011 to bylo 9 tun plastů, v roce
2012 se vytřídilo 10 tun plastového odpadu a v roce 2013
pak 11,27 tun plastů. V tomto srovnání jsme na tom lépe
v přepočtu na osobu než některá okolní města např. Jablonné nad Orlicí. Totéž se týká skla a některých dalších
tříděných komodit.
Pokud např. obec Mladkov, která je o trochu menší,
vytřídila cca 4 tuny plastů, ve Výprachticích to bylo za stejné období 11 tun. Z dalších komodit bude určitě dobré se
zaměřit na sběr papíru. Zde máme určitě rezervy. Oproti
1,6 tunám papíru u nás jsou na tom ostatní obce výrazně
lépe. Nárazové akce zaměřené na sběr papíru, kdy se kontejner umístil na 3 týdny ke škole, situaci neřeší. Nyní jsme
kontejnery na papír umístili trvale naproti prodejně Magdy Vaníčkové, ke KONZUMu, na křižovatku U Kovárny
(u Formánkových) a k hasičárně do Koburku.
Pokud se týká směsných komunálních odpadů, pak
republikový průměr v produkci směsných komunálních
odpadů činí 250 kg na osobu. Ve Výprachticích to je 190
kg, což je výrazně méně, než činí republikový průměr. Ještě lepším tříděním plastů a dalších komodit, zejména pak
sběrem papíru, bychom se mohli dostat na nějakých cca
170 kg směsného komunálního odpadu na osobu.
Samozřejmě, že existuje řada dalších čísel, která by zde
bylo možné uvést. Je však jeden ukazatel, který byste měli
znát, protože je to z hlediska ekonomiky odpadů velmi
důležité. Tímto údajem je cena za odvoz jedné popelnice.
Pokud ve Výprachticích to je cca 16,- Kč, tak tam, kde to
vozí EKOLA a jiné firmy, je to kolem 20,- Kč za popelnici.
Pokud tedy kdokoliv z Vás má pocit, že systém likvidace
odpadu ve Výprachticích je nespravedlivý, má možná trochu pravdu. Je třeba si však uvědomit, že adresný systém
(kde se platí podle toho, kolik odpadu konkrétní domácnost vyprodukuje) bude v konečném důsledku pro většinu
občanů celkově dražší. Toto je prokázaná věc a vyplývá to
z údajů firem, které se likvidací odpadů zabývají (např.
KOS Jablonné nad Orlicí). Tam, kde zavedli žetony nebo
čárkové kódy (Bystřec), se někde nakonec vrátili k původnímu řešení. Nejenže se tyto značky ztrácely (kradly), ale
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mnohdy ani čtečky spolehlivě nerozlišily čárkový kód,
docházelo také k opomenutím a následně ke stížnostem.
Obec Lukavice má vyvážení v některých případech pouze 6 x ročně na určených svozových místech. Nechceme
domyslet, jak by takový domovní odpad, skladovaný 2 měsíce a vyvážený 1 x za dva měsíce z určených míst v obci,
vypadal. Pokud by se vyváželo v dalších případech 30
krát, případně 50 krát, byl by problém s vytížeností vozidla
a pokud by se vyváželo pouze 6 x ročně, možná odpad končil jinde, než bývá zvykem. Možná i to by šlo zvládnout.
Administrativní náročnost takového systému by však byla
větší. Cenu odpadů také zvyšují neustále hořící a opakovaně
opravované kontejnery na odpad na Malé Straně. Je potřeba si poctivě říci, že pokud někdo něco poškodí, zaplatíme
opravu, pokud se nechytí viník, všichni.
Je třeba ještě upozornit na to, že cenu odpadů zvyšují
daně vybírané státem (DPH), poplatky za uložení odpadu
apod. Odvody za uložení odpadu a daň z přidané hodnoty se přitom zvyšovaly. Pokud v roce 2002 vybíral stát za
uložení odpadu poplatek 200,- Kč v roce 2013 to již bylo
500,- Kč. Koncovou cenu za komunální odpad také zvýšila
daň z přidané hodnoty, která se z původních 5 % zvýšila
postupně na 15 %. Do nákladových cen za odpady se také
promítly zvyšující se ceny nafty a dalších energií.
Množství směsného komunálního odpadu v naší obci přitom zůstává přibližně stejné (rok 2009 – 197,41 tun, rok
2010 – 200,077 tun, v roce 2011 byl mírný pokles na 183,13
tun, ale u objemného odpadu došlo k mírnému navýšení
oproti roku předchozímu o cca 2 tuny, tj. na 17,34 tun).
Je proto jasné, že vyšší daně a poplatky vybírané státem zvyšují poplatky za odpady, které hradí občan, případně podnikatel. Pouze důsledné třídění veškerého odpadu
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povede ke snížení jeho celkového množství. Obojí má přitom jasnou spojitost, čím více toho vytřídíme, tím méně
toho odvezeme na skládku.
Další připomínka jednoho občana se týkala poplatků za
psy. Šlo o to, na co se prostředky z poplatků za psy používají. Celkový objem peněz vybraných z titulu poplatků za
psa činí 17.000,- Kč ročně. Naše obec má smlouvu s útulkem pro psy v Žamberku. Měsíčně hradí obec útulku částku
600,- Kč. Obec dále zakoupila a má v plánu pořídit další
odpadkové koše na psí extrementy v ceně cca 6 až 8 tis. Kč
za koš. Za odchyt psa a jeho umístění v útulku již v letošním
roce zaplatila obec částku přes 6 tis. Kč. Pokud by takovýto
pes strávil v útulku jeden rok, zaplatí obec za jeho umístění
částku okolo 60.000,- Kč. Vzhledem ke smlouvě s útulkem
by naše obec hradila útulku v Žamberku o cca 20 tis. Kč
méně. V těchto nákladech za umístění psa v útulku nejsou
zahrnuty např. veterinární prohlídky, léčení psa apod. Jelikož se nám již podařilo několik psů za posledních pár let
v obci odchytit a řešit v rámci možností obce s tím, že si
psa nakonec vzal místní občan, nebylo nutné vynakládat
zvýšené prostředky. Další výdaje v dané souvislosti se týkají úklidu psích extrementů na území obce. Z výše uvedeného vyplývá, že obec Výprachtice rozhodně na výběru
poplatků, které jsou vlastně daní a vyplývají ze zákona,
nebohatne. Poplatek ze psa je vlastně daň. V případě daňových příjmů pak platí, že rozdělení výnosů z těchto daní je
v kompetenci toho, komu tato daň ze zákona přísluší.
Přejeme Vám všem, abyste si užili příchodu jara. Věříme, že nám jaro přinese také trochu deště, aby se tak alespoň trochu vyrovnal srážkový deficit, který nám zima bez
sněhu nadělila.
To Vám srdečně přejí zastupitelé obce Výprachtice.

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝPRACHTICE,
KONANÉHO DNE 26. 2. 2014 V 18.00 HOD.
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU.
Přítomni: Ing. J. Falta, V. Jandejsková, Mgr. H. Katzerová,
J. Koubek, K. Medková, L. Merta, J. Pfeifer, JUDr. M. Stejskal
Omluveni: J. Kulhánek
Hosté: L. Kašparová, J. Formánek, L. Kaplan, J. Lerch, M.
Bašková, P. Pfeifer, R. Lerch, M. Kopecká
Program:
1/ Zahájení
2/ Schválení složení mandátové a návrhové komise
3/ Schválení programu
4/ Schválení čerpání rozpočtu za rok 2013
5/ Projednání a schválení rozpočtu na rok 2014
6/ Schválení účetních závěrek zřízených příspěvkových
organizací
7/ Schválení kalkulace vodného a stočného dle nákladů
r. 2013
8/ Projednání a schválení nájmu prostor pro podnikání
v domě čp. 175
9/ Schválení záměrů prodeje
10/ Schválení prodeje garáže na pozemku stpč. 102/2
11/ Schválení plánu kontrol finančního a kontrolního výboru
12/ Různé
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13/ Diskuse
14/ Zpráva mandátové a návrhové komise
15/ Závěr
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: H. Katzerová, J. Koubek
Schváleno: 7 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: J. Falta, J. Pfeifer
Schváleno: 7 – 0 – 0
1/ ZO schvaluje čerpání rozpočtu obce Výprachtice za
rok 2013 bez výhrad, a to dle předloženého návrhu, který
se zakládá k tomuto usnesení jako příloha.
Schváleno: 7 – 0 – 0
2/ ZO obce Výprachtice schvaluje rozpočet obce
Výprachtice a závazné ukazatele rozpočtu dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích, poskytnutí transferů, peněžitých a věcných darů fyzickým a právnickým
osobám pro rok 2014 bez výhrad, a to dle předloženého
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návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení jako příloha
a součást usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
3/ ZO schvaluje směrnici k vyhlášce č. 220/2013
o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek – pro obec Výprachtice. Směrnice má číslo 1/2014. Směrnice se schvaluje
v textu dle předloženého návrhu směrnice, která se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
4/ ZO schvaluje účetní závěrku Základní školy Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí a Mateřské školy Výprachtice, a to dle předložených výkazů
založených k tomuto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
5/ ZO schvaluje rozpočtový výhled na období let 2016
až 2020, a to dle návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení jako jeho příloha a nedílná součást.
Schváleno: 7 – 0 – 0
6/ ZO schvaluje převedení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Výprachtice, který představuje částku 2.363,15 Kč do rezervního
fondu této organizace. Do fondu odměn se přiděluje 0.
Schváleno: 7 – 0 – 0
7/ ZO schvaluje převedení části provozního příspěvku
příspěvkové organizace Mateřská škola Výprachtice, konkrétně pak částku 5.000,- Kč, z neinvestičního příspěvku
této organizace do mzdových prostředků. Předmětná částka bude použita pro doplacení mzdy osobní asistentky za
měsíce leden a únor 2014, asistentka se stará o dítě se
specielními vzdělávacími potřebami.
Schváleno: 6 – 0 – 1
8/ ZO schvaluje převedení zlepšeného hospodářského
výsledku Základní školy Jindřicha Pravečka, Výprachtice,
okres Ústí nad Orlicí za rok 2013 ve výši 43.786,38 do
rezervního fondu této organizace pro rok 2014. Prostředky budou použity na provoz. Do fondu odměn se přiděluje 0.
Schváleno: 7 – 0 – 0
9/ ZO schvaluje cenu vodného pro rok 2014 ve výši
24,- Kč za 1 m3 a cenu stočného pro rok 2014 ve výši 33,Kč za 1 m3. Ceny jsou stanoveny včetně DPH 15 % dle
skutečných nákladů roku 2013.
Schváleno: 7 – 0 – 0
10/ ZO schvaluje vnitřní směrnici k vyhlášce č. 220/2013
o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých
vybraných účetních jednotek – konkrétně pro příspěvkové
organizace zřízené obcí. Směrnice se schvaluje dle předloženého návrhu, označuje se číslem 2/2014 a zakládá se
k tomuto usnesení jako jeho nedílná součást.
Schváleno: 7 – 0 – 0
Dostavil se pan Luboš Merta.
11/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostorů sloužících k podnikání dle ust. §§ 2201, 2302 a násl.
ust. Zák. číslo 89/2012 Sb. Konkrétně se jedná o prostory
v domě čp. 175, nacházející se 1. NP.
Jedná se o tyto prostory:
a) Provozovna masáží o výměře 8,9m2 + příslušenství
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5,79m2, nájemné 3 144,- Kč za rok
b) Provozovna kadeřnictví o výměře 11,2m2 + příslušenství 5,79m2, nájemné 3 636,- Kč za rok
c) Provozovna manikúry a pedikúry o výměře 21,2m2 +
příslušenství 6,84 m2, nájemné 6 000,- Kč a rok
Prostory kadeřnictví se pronajímají Denise Kopecké.
Prostor pro masáže se pronajímá Jitce Dostálkové.
Prostor pro manikúru a pedikúru se pronajímá paní Lence
Kašparové.
Nájemní smlouvy se uzavírají dle předložených návrhů
smluv, které se zakládají k tomuto usnesení. .
Schváleno: 8 – 0 – 0
12/ ZO schvaluje záměr prodeje těchto pozemků, části
ppč. 1779/14 a ppč. 1779/5 v k.ú. Koburk, dále záměr
prodeje pozemků zaměřených Gp číslo 710-327/2013
pro k.ú. Výprachtice a označených jako 3148/76 a 3166/3
v k.ú. Výprachtice.
Schváleno: 8 – 0 – 0
13/ ZO schvaluje prodej pozemků ppč.1779/2 v k.ú.
Koburk a dále pozemků zaměřených GP číslo 117103/2013 v k.ú. Koburk a označených jako ppč. 1779/16
a ppč. 1779/14 v k.ú. Koburk. Pozemky se prodávají
manželům Lerchovým, Na pozemek ppč. 1779/15 zřizuje prodávající ve prospěch obce Výprachtice služebnost
obsahující věcné právo spojené s právem vyhrnování
a ukládání sněhu ve prospěch oprávněné obce Výprachtice. Kupní cena za prodej pozemků bude stanovena znalcem. Věcné břemeno pro obec Výprachtice se zřizuje
bezplatně. Náklady spojené s převodem uhradí kupující.
Prodej se schvaluje za podmínek uvedených v návrhu
kupní smlouvy, která je součástí tohoto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
14/ ZO schvaluje prodej ideální poloviny stavebního
pozemku stpč. 102/2 v k.ú. Výprachtice spolu se stavbou
jedné ideální poloviny garáže v k.ú. Výprachtice Prof.
MUDr. Janu Wechslerovi Csc. Ideální polovina pozemku
stpč. 102/2 se prodává (stavba garáže je součástí stavebního pozemku 102/2 v k.ú. Výprachtice) za 1,2 násobku ceny stanoven stanovené znalcem. Náklady spojené
s převodem nese kupující. Prodej se dále schvaluje za
podmínek dle přiložené kupní smlouvy, která se zakládá
k tomuto usnesení. Kupující bude oprávněn užívat vrchní
garáž. Cena garáže byla sjednána s ohledem na její stav.
Spodní část stavby garáže je podmáčená, což se odráží na
celkovém stavu stavby.
Schváleno: 8 – 0 – 0
15/ ZO ruší své usnesení číslo 49 ze dne 23. 6. 2010.
Schváleno: 8 – 0 – 0
16/ ZO schvaluje prodej pozemku ppč. 2420/2 zaměřeného GP číslo 631-180/2010 pro k.ú. Výprachtice panu
Milanu Špičákovi. Prodej se schvaluje za cenu stanovenou znalcem. Náklady prodeje nese kupující. Prodej se
schvaluje za podmínek uvedených v přiloženém návrhu
kupní smlouvy.
Schváleno: 8 – 0 – 0
17/ ZO schvaluje prodej pozemků stpč. 534/5 v k.ú.
Výprachtice firmě AGROSPOL Výprachtice s.r.o., se
sídlem: Výprachtice čp. 288, 561 34 Výprachtice, IČ:
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25297091. Prodej se schvaluje za 1,2 násobek ceny stanovené znalcem. Náklady spojené s převodem zaplatí kupující. Prodej se schvaluje za podmínek dle předloženého
návrhu kupní smlouvy.
Schváleno: 8 – 0 – 0
18/ ZO schvaluje prodej pozemku ppč. 3308 v k.ú.
Výprachtice manželům Vaníčkovým. Prodej se schvaluje
za cenu stanovenou znalcem. Náklady spojené s převodem zaplatí kupující. Prodej se schvaluje dále za podmínek dle předloženého návrhu kupní smlouvy.
Schváleno: 8 – 0 – 0
19/ ZO obce schvaluje odpisový plán na rok 2014 pro
vymezený majetek příspěvkové organizace Základní škola
Jindřicha Pravečka Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí, a to
v textu dle předloženého návrhu.
Schváleno: 8 – 0 – 0
20/ ZO obce schvaluje začlenění území obce Výprachtice do územní působnosti Místní akční skupiny ORLICKO
pro období 2014 až 2020.
Schváleno: 8 – 0 – 0
21/ ZO obce schvaluje vyřazení majetku obce, se kterým hospodaří příspěvková organizace Základní škola
Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí,
a to dle návrhu inventarizační komise, přičemž se jedná
o majetek specifikovaný v přiloženém seznamu.
Schváleno: 8 – 0 – 0
22/ ZO schvaluje nákup osobního automobilu Škoda FABIA (případně dvou automobilů Škoda Fabia) nejvýše za částku 100 tis. Kč. ZO pověřuje starostu obce
k uzavření kupní smlouvy. Podmínkou je, aby se jednalo
o prověřené vozidlo.
Schváleno: 8 – 0 – 0
23/ ZO schvaluje nájem části pozemku ppč. 386/6
v k.ú. a obci Výprachtice firmě Dimatex CS, spol. s.r.o.,
Stará 24, 46303 Stráž nad Nisou, IČ: 43224245, za účelem umístění kontejneru na textil. Nájem se schvaluje za
podmínek uvedených ve smlouvě. Cena pronájmu činí
1.500,- Kč bez DPH.
Schváleno: 8 – 0 – 0
24/ ZO schvaluje poskytnutí finančního transferu ve
výši 3.000,- Kč SDH Koburk na pořádání dětského karnevalu.
Schváleno: 8 – 0 – 0
25/ ZO schvaluje prominutí nájemného nebytových
prostor kadeřnictví, masáží a kosmetiky za období leden
až březen 2014. Pohledávka představuje částku 2.425,Kč. Jedná se o pohledávku vůči nájemci Kateřině Medkové. Důvodem prominutí jsou stavební úpravy objektu.
Schváleno: 7 – 0 – 1
26/ ZO schvaluje provedení opravy mostu na silnici v lokalitě „Na Dole“. Opravu provede firma Martina Chládka, místo podnikání: Cotkytle čp. 119, PSČ 561 34, IČ: 75272831,
předpokládané náklady opravy budou činit, včetně dodávek
materiálu a použití techniky, cca 60.000,- Kč.
Schváleno: 8 – 0 – 0
27/ ZO schvaluje podání žádostí o tyto dotace:
1) Na vybavení SDH Výprachtice 101 tis. Kč – Pardubický kraj
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2) Na opravu hřiště a herní prvky před MŠ Výprachtice
159 tis. Kč (spolúčast 30 %) - MMR ČR (Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR – dále jen MMR ČR).
3) Na běžeckou dráhu na školním hřišti 153 tis. Kč (spoluúčast 30 %) - MMR ČR (Ministertsvo pro místní rozvoj
ČR)
4) Na dokumentaci pro výstavbu vodovodu do částky 400
tis. Kč (spolúčast obce 100 tis. Kč) – Pardubický kraj
5) Na nový vodovod směrem na spodní část lokality Hoblovna 2 mil. Kč – Pardubický kraj
6) Na 2 nové upravitelné byty v domě čp. 13 ve Výprachticích 1,2 mil.Kč – MMR ČR
Schváleno: 8 – 0 – 0
28/ ZO souhlasí s pokračováním výstavby 2 b.j.
Výprachtice, včetně financování této akce v souladu se
schváleným rozpočtem obce.
29/ a) ZO neschvaluje podání žádosti o dotaci v rámci
Svazku obcí Severolanškrounsko na akci „Protipovodňová opatření“. Předpokládané náklady akce činí 1,6 mil.
Kč, obec Výprachtice se zavazuje zaplatit 200 tis. Kč, což
představuje cca 10 až 15 % nákladů akce.
b) zadání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, pořízení nového bezdrátového rozhlasu v rozsahu 20 ks venkovních přijímačů osazených dvěma až třemi reproduktory. Předmět díla nesmí překročít částku dle
schváleného rozpočtu. Zakázka se zadává dle zadání, které
tvoří přílohu tohoto usnesení. Ovládání systému bude řešeno
počítačem. Systém musí být schopen vysílat zprávy ze záznamu. Zadávací kritéria jsou: 1. cena, 2. záruka. Při rozhodování komise přihlédne ke kalkulovaným nákladům na údržbu
a opravy díla.
Komise: předseda - Petr Skalický, členové: Jiří Pfeifer, Jan
Koubek
Schváleno: 8 – 0 – 0
30/ ZO schvaluje zadání výběrového řízení na zakázku malého rozsahu odvodnění objektu čp. 175 v k.ú.
Výprachtice. Součástí zadání bude provedení opatření
k odvodnění základů, konkrétně pak výkop až pod základ
se zajištěním proti sesunutí zeminy (pažením), dvojitá svislá izolace suterénu včetně základu, položení drenážních
hadic apod. zaštěrkování, odvoz zeminy a její uložení,
další práce, jako je rozebrání zámkové dlažby a následně
uvedení do původního stavu apod. Kritéria jsou: 1. cena,
2. záruka, komise přihlédne rovněž k návrhu řešení problému odvodnění stavby.
K výběru zhotovitele díla se určuje komise ve složení:
předseda: Ing. Vendula Indrová – projektant, Výprachtice
čp. 252, členové: Luděk Skalický, Jiří Falta – člen ZO
Schváleno: 8 – 0 – 0
31/ ZO schvaluje zadání opravy podlahy v učebně
a kabinetu ZŠ Výprachtice. ZO pověřuje starostu obce
k výběru zhotovitele díla, rozhodujícím a jediným kritériem bude cena. Starosta je povinen obeslat tři firmy z okolí.
Výměnu dřevotřískových desek zajistí zaměstnanci obce.
Zhotovitel díla musí dodat zátěžové PVC a zvolit takovou technologii pokládky, která bude garantovat, že dílo
si uchová své vlastnosti nejméně po dobu 5 let. Kontrolu
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zadání zakázky provede kontrolní výbor.
Schváleno: 8 – 0 – 0
32/ ZO schvaluje zadání rekonstrukce autobusových
zastávek Kovárna a Škola (naproti faře). Zhotovitel díla
musí dodržet provedení zastávek dle projektu. K výběru
zhotovitele, rozhodujícím ukazatelem bude cena a dále
kvalita použitých stavebních materiálů, se určuje komise
ve složení: předseda: Věra Jandejsková, členové: Ing. Vendula Indrová, Luboš Merta
Schváleno: 8 – 0 – 0
33/ ZO schvaluje proplacení části nákladů za pořízení etapy II.a a etapy II.b díla v souvislosti se zpracováním územního plánu obce Výprachtice, dle smlouvy o dílo č. 862/2011,
ve znění dodatku SOD - úprava návrhu územního plánu
Výprachtice - po projednání a vyhodnocení URÚ.
Schváleno: 8 – 0 – 0
34/ ZO schvaluje zpracování dokumentace – Výprachtice
– dostavba vodovodu (část Hoblovna). ZO současně schvaluje zadání projektové dokumentace firmě OHGS s.r.o., 17.
listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí. Na náklady spojené
s pořízením dokumentace bude zažádáno o dotaci. Firma
OHGS Ústí nad Orlicí řešila úspěšně potíže s nedostatkem
vody ve Výprachticích a spolupracovala při řešení obecního vodovodu. Firma má dostatek zkušeností s „výprachtickou lokalitou“ a je tedy záruka, že navrhne kvalitní projekt,
který bude vycházet z možností a požadavků obce.
Schváleno: 8 – 0 – 0
35/ ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na výstavbu 2
b.j. - upravitelné byty v objektu čp. 13 - 2. nadzemní podlaží. Zpracováním žádosti ZO pověřuje firmu Hudeček
s.r.o., Husova 888, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 25922319,
tato firma zajistí rovněž provedení výběrového řízení.
Sjednaná cena zakázky do 20.000,- Kč.
Schváleno: 8 – 0 – 0
36/ ZO pověřuje starostu obce, aby zadal k vypracování projektovou dokumentaci na opravu havarijního stavu
dvou mostů přes potok Moravská Sázava (pod bývalou
mlékárnou a u čistírny odpadních vod). Vše za cenu v místě
a čase obvyklou. Před zadáním zakázky budou předloženy
podklady k zakázce kontrolnímu výboru ZO.
Schváleno: 8 – 0 – 0
37/ ZO schvaluje přijetí střednědobého úvěru ve výši 1
mil. Kč od České spořitelny a.s., pobočka Pardubice. Úvěr
úročený sazbou 1,75 p.a. s dobou splácení 3 roky bude
sloužit pro financování investičních akcí.
Přijetí úvěru je vázáno na podmínku, že bude doplacen současný úvěr ve stejné výši tak, jak bylo rozhodnuto
usnesením ZO číslo 184, ze dne 18. 12. 2013. Důvodem
je skutečnost, že v minulosti přijatý úvěr má vyšší úrokovou
sazbu a delší dobu splácení. Jde tedy o to nově zajistit lepší
úvěrové podmínky pro obec s kratší dobou splácení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
38/ ZO schvaluje prominutí pohledávky ve výši 6.932,Kč, kterou má obec vůči nájemci Drahoslavu Nýdeckému
za topnou sezonu 2012-2013. Pohledávka představuje
náklady za vytápění bytu v době, kdy si nájemce nainstaloval (bez souhlasu pronajímatele) vlastní systém vytápění
bytu. Prominutí pohledávky se schvaluje za předpokladu,
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že současně zaplatí dluh, který má vůči obci Výprachtice
z předchozích pohledávek.
Schváleno: 8 – 0 – 0
Odešla paní K. Medková
39/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene ve prospěch oprávněného z věcného břemene
K energo s.r.o., Nádražní 346, 563 01 Lanškroun (služebnost vedení inženýrské sítě) přes pozemek ppč. 3240/1
v k.ú. Výprachtice, Rozsah věcného břemene byl vymezen GP číslo 711-458/2013 pro k.ú. Výprachtice. Věcné
břemeno se zřizuje za jednorázovou úplatu 1000,- Kč.
Náklady spojené se zřízením VB nese oprávněný.
Schváleno: 7 – 0 – 0
40/ ZO souhlasí s předloženou zprávou hlavní inventarizační komise o výsledku inventarizace v roce 2013
a zároveň schvaluje vyřazení a prodej nepotřebného
majetku dle návrhu likvidační komise.
Schváleno: 7 – 0 – 0
41) ZO souhlasí s podáním žádostí o dotaci na 10 zaměstnanců VPP, kteří budou vykonávat práci pro obec Výprachtice v době od 1. 3. 2014 do 31. 12. 2014. Zaměstnanci
budou podřízeni starostovi obce s tím, že jsou na ně alokovány prostředky. Příspěvek od úřadu práce pro zaměstnance činí 11.000,- Kč, pro koordinátora pak 13.000,- Kč.
Současně se navyšuje odměna vyplácená koordinátorovi
dle dosahovaných výsledků až do výše 9.000,- Kč.
Schváleno: 7 – 0 – 0
42) ZO schvaluje navýšení počtu zaměstnanců údržby
o jedno tabulkové místo se zařazením - domovník ve 4.
platové třídě - CZ-ISCO 51530, současně se ruší usnesení
č. 36 ze dne 16. 3. 2012.
Schváleno: 7 – 0 – 0
Diskuse:
p. Kaplan – možnost zohlednění výše poplatku za komunální odpad občanům, kteří třídí odpad.
Zpráva návrhové komise: všechny body jednání byly projednány a jednotlivě schváleny.
Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 8 zastupitelů, zasedání je usnášeníschopné.
Závěr: Starosta obce poděkoval přítomným zastupitelům
a hostům za účast a veřejné zasedání ukončil.
Zapsala: Věra Jandejsková

Obecní úřad
upozorňuje,
že termín úhrady poplatku
(pro fyzické osoby 530,- Kč)

za likvidaci komunálního odpadu
je nejpozději

30. dubna
2014.
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VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍHO
PLÁNU OBCE VÝPRACHTICE
Vážení občané, upozorňujeme Vás na skutečnost, že
dne 18. 3. 2014 v 16.00 hod. v budově obecního úřadu proběhlo veřejné projednání územního plánu (ÚP).
V dané souvislosti každý z občanů může do 45 dnů ode
dne vyvěšení (formou veřejné vyhlášky) územního plánu podat připomínky do návrhu územního plánu obce
Výprachtice. Lhůta pro podávání připomínek k územnímu plánu obce Výprachtice končí dnem 18. 4. 2014.
Vzhledem k tomu, že na veřejném projednání ÚP bylo
velmi málo místních občanů, dovolte nám, abychom Vás
o průběhu projednání ÚP informovali.
1. Pořizovatelka ing. arch. Jarmila Filipová seznámila přítomné s průběhem projednání územního plánu, vysvětlila další postup dle stavebního zákona a podala informaci
o způsobu projednání SEA.
2. Komplexní informace o přijatém řešení konceptu územního plánu Výprachtice podal projektant ing. arch. Michal
Hadlač. Podrobně přítomné seznámil s koncepcí návrhu,
informoval o dokumentaci SEA a o vyhodnocení vlivů
koncepce na udržitelný rozvoj území.
3. Úředníci MěÚ Lanškroun, odboru životního prostředí,
podrobněji probírali jednotlivé části ÚP z hlediska zájmů
ochrany životního prostředí, zemědělského půdního fondu,
ochrany vod, souladu textové části a grafické části územního plánu v oblasti ochranných pásem vodních zdrojů.
Po projektantovi požadoval vysvětlení vymezení některých ploch pro rekreaci, zajištění odkanalizování dešťových vod v navrhovaných plochách, zakreslení několika
vodotečí v území.
V textové části nenašel odkazy na lokality s výskytem
bledulí.
Projektant konstatoval, že zdrojem informací byly
územně analytické podklady, v nichž se takové údaje
nevyskytly. Všechny nedostatky budou shrnuty do stanoviska dotčených orgánů k návrhu ÚP Výprachtice.
Občané byli podrobněji seznámeni s procesem vyvěšování veřejných vyhlášek, projednávání územních plánů
a bylo odpovězeno na několik samostatných konkrétních
dotazů ohledně vysvětlení použitých zkratek ve výkresech
a orientace v textových částech ÚP.
Závěr: Obec Výprachtice nemá zájem nikoho omezovat ve svých záměrech výstavby na území obce. Na druhé
straně je obec omezena tzv. územím NATURA 2000, kdy
na větší části našeho území platí přísná pravidla ochrany přírody právě z důvodu výskytu zvláště chráněných
živočichů (Chřástal polní). Tato skutečnost má dopad na
omezení rozsahu výstavby, což jsme byli nuceni na základě studie SEA a NATURA, kterou vypracovali pověření
odborníci, akceptovat. Územní plán proto balancuje mezi
rozsahem výstavby, který vyplývá z Vašich požadavků,
a rozsahem výstavby, který nám byl dotčenými orgány
a zpracovateli SEA a NATURA umožněn. Pokud tedy
někdo tvrdí, že obec nechce povolit výstavbu, je pravda
taková, že obec může pouze to, co je jí zákonem z hlediska ochrany přírody a krajiny dovoleno.
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OBEC VÝPRACHTICE
561 34 Výprachtice č.p. 3
Tel.: 465 391 132, fax.: 465 391 219, e-mail:
ou.vyprch@tiscali.cz

Starosta obce Výprachtice v souladu se zákonem
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005
Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních
komisích vyhlašuje

konkurz
na pracovní místo ředitele/ředitelky

Základní školy Jindřicha Pravečka,
Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
Předpokládaný nástup na pracovní místo – 1. srpen 2014
Požadavky:
- odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti
ředitele/ředitelky v souladu s § 5 zákona č. 563/2004
Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- znalost školských předpisů a školské problematiky
- občanská a morální bezúhonnost
- dobrý zdravotní stav
- organizační a řídící schopnosti
K přihlášce přiložte:
- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém
vzdělání
- přehled o průběhu předchozích zaměstnání
- strukturovaný životopis v českém jazyce
- koncepce dalšího rozvoje základní školy (max. 5 stran
strojopisu A4) v českém jazyce
- výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon
činnosti ředitele/ředitelky základní školy (ne starší 2
měsíců)
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro
účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh zašlete
nejpozději do 18. dubna 2014 na adresu:
Obec Výprachtice
561 34 Výprachtice 3
Obálku označte heslem „KONKURZ – Základní škola Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí“

ZAHRADNICTVÍ Jindřich Helekal
Horní Čermná
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.
Pracovní doba: Po - So 8.00 - 19.00 hod.
tel.: 465 393 703
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ZPRÁVY Z MATEŘINKY
Karneval
Už tradičně před masopustním obdobím pořádáme
ve školce karneval. Znakem masopustu a karnevalu je
nevázané veselí, tanec, zpěv a hudba. V tomto duchu se
snažíme dětem zpestřit sváteční den společnými hrami,
soutěžemi a různými tanečky. Maminkám děkujeme za
jejich vstřícný přístup a kreativitu, se kterou připravily
svým dětem kostýmy.

Taneční školička
V měsících únoru a březnu probíhala v naší mateřince
Taneční školička pod vedením lektorky paní Hany Michaličkové. Děti absolvovaly 6 lekcí, při kterých prošly průpravnými cvičeními pro správné postavení páteře, cvičením jemné motoriky ruky, tanečky ve dvojici pro odstranění
ostychu ze vzájemného dotyku, rytmickými a melodickými hrami pro rozvoj hudebnosti. V neposlední řadě si děti
vyzkoušely jednoduché choreografie na dětské písničky pro
trénink pohybové paměti. Poslední lekce byla také ukázková pro rodiče, kteří tak mohli ocenit talent svých ratolestí.
Kolektiv MŠ

Pejsek, náš kamarád
4. března se uskutečnila v MŠ přednáška pro děti se
vzdělávacím programem, zabývajícím se tématikou společného soužití psa s dítětem, ať už v domácím prostředí, či na veřejných prostranstvích. Cílem bylo naučit děti
správnému chování ke psu a porozumění „psí řeči”. Fenka
Rína, která nás navštívila, má canisterapeutickou zkoušku
a děti tak mohly získané informace vyzkoušet přímo na ní.
Zjistily tak, zda by se dokázaly před psem ubránit a jestli
by ho uměly nakrmit.

ZÁPIS DĚTÍ
DO MŠ VÝPRACHTICE
na školní rok 2014 - 2015 proběhne ve středu
21. května 2014 v době od 15.00 - 16.30 hodin.
Přiveďte své dítě a vezměte s sebou jeho rodný list.
Formuláře k vyplnění je možné vyzvednout
od 12. května v MŠ.
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ZŠ JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
Ještě ke školnímu stravování
Co je nového? Školní jídelna zareagovala na připomínky
a přání strávníků, které se objevily při vyhodnocení ankety
z konce minulého roku. Došlo k následujícím změnám:
- pitný režim: každý den je k dispozici voda (s plátky citrónu), nabízíme mošty, džusy a nízkokalorický sirup se stévií
- častěji se objevuje čerstvá zelenina, zeleninové saláty
1-2 x týdně
- v nabídce je více čerstvého ovoce (kompoty v některých
týdnech nahrazeny čerstvým ovocem)
- nakupujeme nové druhy ryb: hoki filety, losos, tilápie
- vaříme také z méně běžných druhů masa: jelení kýta,
krůtí prsa
- do jídelníčku jsme zařadili jogurty, tvarohy
- dětmi oblíbené houskové knedlíky jsme omezili, takže
nejsou pravidelně každý týden
- místo obyčejného octa používáme jablečný, místo citrónového koncentrátu přírodní citrónovou šťávou
- zařadili jsme nové potraviny: tarhoňu, bulgur, špaldové
kroupy, pohankové a hrachové vločky (na zahuštění polévek), stévii (tekutý nízkokalorický přírodní cukr )
Některé požadavky strávníků v anketě bohužel není
možné z finančních nebo časových důvodů splnit. Například potraviny zdravé výživy jsou o dost dražší, a pokud
by se jimi měly nahradit stávající suroviny trvale, cena
obědů by podstatně stoupla, což by dle výsledků ankety
uvítal málokdo.
Samozřejmě klademe důraz na výběr kvalitních potravin určených pro děti, hlídáme také obsah přídatných
látek v nich. Všichni naši dodavatelé jsou povinni předkládat certifikáty a mezi nimi upřednostňujeme regionální
producenty potravin. Mezi hlavní dodavatele školní jídelny dlouhodobě patří:
Bocus, a.s. Letohrad - maso, uzeniny
Zemědělská a.s. Bystřec - brambory
Kouba - Veselá, s .r.o. Vysoké Mýto - ovoce, zelenina
Bidvest Czech Republic s.r.o. Kralupy nad Vltavou
(bývalé Nowaco) - největší velkoobchod mražených, chlazených a čerstvých potravin v ČR (držitel mezinárodních
certifikátů kvality IFS, BRC a HACCP)
Gebauer Gemi SE Šumperk - velkoobchod potravin,
který se specializuje na prodej gastro potravin převážně
pro kuchyně, školy, mateřské školky, závodní jídelny, lázně, nemocnice.
Při sestavování jídelníčku je důležité brát v úvahu
spoustu věcí. Mezi ně patří pestrost stravy, závozové dny
jednotlivých druhů zboží, nepřekročení finanční normy
a hlavně plnění spotřebního koše. K tomu nám může
pomoci doporučení, vypracované Ministerstvem zdravotnictví, týkající se měsíční frekvence pokrmů. Toto doporučení není však závazné. Není možné zařadit např. hovězí
maso 5x měsíčně, když na to nejsou finanční prostředky.
Vaříme z čerstvých surovin a rozhodně nepoužíváme
takové polotovary jako např. bramborové těsto či bramborovou kaši v prášku apod., což mnohé jídelny dělají. Našim kuchařkám patří velké poděkování za jejich
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kuchařské umění a náročnou práci. Oceňuji i snahu
o zpestření jídelníčku novými recepturami. Bohužel se stává, že nová zdravější jídla jako např. brokolicový nákyp,
tarhoňa s masem a zeleninou se u dětí nesetkává s úspěchem a téměř všechno jídlo končí ve zbytcích.
Školní jídelna se snaží i o lepší vybavení, problémem
je ale nedostatek financí. Většina nového vybavení byla
pořízena převážně z výdělku školní jídelny na vánočním
jarmarku. V loňském roce se do jídelny z těchto prostředků zakoupily nové tácy, skleničky, kompotové misky, jídlonosiče. V letošním roce jsou to prozatím talíře, konvice
na vodu, v plánu jsou také misky na polévku.
Nakonec bych ráda touto cestou poprosila strávníky
o dodržování pravidel stravování, včasné odhlášení obědů,
tj. den předem do 13.30 hodin. Pouze u dětí a zaměstnanců školy v případě nemoci je možné oběd odhlásit daný
den do 7.30 hodin. Pokud dítě onemocní, má na dotovaný
oběd nárok pouze 1. den nemoci, poté musí obědy odhlásit nebo doplatit do plné ceny (věcné a mzdové náklady
dle platné kalkulace cen obědů, v současné době toto činí
30,- Kč/1 oběd navíc).
Pokud má někdo zájem dozvědět se o školním stravování více informací, doporučuji navštívit stránky www.
rodiceaskolnijidelny.cz, např. v odkazu Průvodce rodiče
je spousta zajímavých článků.
Na závěr recept na zdravé mlsání, které jsme si přivezli
ze semináře „Zdraví na talíři“:
Jáhlové kuličky
Suroviny: 1 hrnek jáhel, 4 hrnky vody, špetka soli, půl
hrnku rozinek, med, strouhaný kokos
Jáhly nejprve důkladně properte ve vodě. Potom je vařte se špetkou soli asi 20 minut. Pak je nechte ještě pod
pokličkou dojít a vychladnout. Konzistence by měla být
kašovitá. Pak vmíchejte namočené rozinky, med podle chuti a kokosem zahustěte. Z hmoty tvarujte kuličky
a obalujte je v kokosu.
Do těsta můžete přidat i jiné sušené ovoce, semínka či
nasekané mandle nebo oříšky. Kokos můžete obarvit kapkou šťávy ze syrové červené řepy.
J. Skalová, vedoucí ŠJ
Mgr. H. Chládková, ředitelka ZŠ

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA
& OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA
Před Vánoci jsme ve škole uspořádali školní kola olympiád z českého jazyka a z dějepisu. Celkem se jich zúčastnilo 6 žáků. Dějepisnou olympiádu si letos vyzkoušela
Tereza Jandejsková, olympiádu z českého jazyka řešily
Romana Vaníčková, Alexandra Tosto z 8. třídy a Natálie Chládková, Hanka Chládková a Adéla Seidelmannová
z 9. třídy. Do okresního kola se probojovaly Hanka Chládková a Adéla Seidelmannová. Zde se umístily na pěkném
11. a 14. místě.
Všem moc děkuji za účast, za odvahu a v neposlední
řadě za reprezentaci naší školy ☺
Mgr. Radka Kohoutová, vyučující ČJ, D
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Zápis do 1. třídy
„Kéž by se mohla dětská radost a nadšení zavařit do
sklenic a v případě nouze otevřít!” Přesně takový dojem
na mně zanechal letošní zápis, který proběhl v příjemné
atmosféře dne 5. února 2014.

Na budoucí první třídu se přišlo podívat a do první třídy
se zapsat přes dvacet předškoláčků. Na jednotlivých stanovištích, kde bez váhání plnili všechny úkoly, je doprovázeli učitelé naší školy. To vše s podporou paní učitelek
místní mateřské školky.
A tak mě napadá otázka: „Co bychom mohli udělat pro
to, aby k nám děti chodily vždy s úsměvem na tváři?”
Děkuji dětem, rodičům i kolegům za nevšední zážitek.....

Díky panu instruktorovi Danu Žáčkovi si většina účastníků mohla během výcviku několikrát projít výukou snowboardingu.
V rámci kurzu byli žáci obeznámeni s technikou sjezdového a běžeckého lyžování a snowboardingu. Žáci byli
dále seznámeni se základní údržbou lyžařské výzbroje,
učili se základní pravidla chování na horách a pravidla
FIS platných na sjezdových tratích.
V závěrečných dnech kurzu žáci jezdili na větších sjezdovkách v Čenkovicích.
Vzhledem k horším sněhovým podmínkám ve čtvrtek
a v pátek se neuskutečnil plánovaný slalom, ale žáci si
vyzkoušeli jen krátké dovednostní cvičení na čas.
Musím poděkovat Danu Žáčkovi za vstřícný přístup,
dopravu a bezplatné zapůjčení snowboardů pro naše
žáky. Také bych chtěl ocenit žáky za vynaložené úsilí
a pokroky, kterých během výcviku dosáhli.

Mgr. Martina Grusová, vyučující I. stupně

Krajské kolo Školského poháru České pojišťovny
ve florbale
Krásný turnaj prožily dívky z prvního stupně ve čtvrtek
6. února v Přelouči. Pro devět dívek to byl první velký

Lyžařský kurz žáků sedmé a osmé třídy
Lyžařský kurz proběhl ve třetím únorovém týdnu za celkem slušných sněhových podmínek. Vzhledem k nedostatku přírodního sněhu se kurz konal na sjezdovkách v Čenkovicích. Probíhal na umělém sněhu, který vždy během
dne zrosolovatěl, protože počasí bylo téměř po všechny
dny toho týdne dosti teplé.
Žáci docházeli každý den do školy a po hodině teorie jsme odjížděli na sjezdovku. Ke kurzu se přihlásilo
13 žáků. Někteří se nemohli zúčastnit pro nemoc, jiní se
kurzu nezúčastnili kvůli finančním obtížím. Ostatní pod
vedením Bc. Petra Grossmanna a instruktora Dana Žáčka
prošli kurzem bez větších problémů.
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turnaj, kterého se mohly zúčastnit. Po náročnější cestě
čekala na dívky celkem čtyři utkání. Postupně se potkaly
s týmem z Pardubic-Ohrazenic, Jablonného nad Orlicí,
České Třebové a Lubné. Po dvou porážkách a dvou krásných vítězstvích se umístily na třetím místě. Dívky dostaly
pohár a medaili. Cestou domů jsme jeli s medailemi na
krku a pohár jsme naplnili šampaňským (samozřejmě dětským). Turnaj se dívkám moc povedl a odvezly si hodně
krásných zážitků.

březen - duben 2014
3. 2014 v Pardubicích. V něm s námi v kategorii Junior
soutěžilo dalších 72 projektů. Ani v tak těžké konkurenci se náš projekt neztratil. I když jsme letos hlavní cenu
nezískali, tak cena děkana Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, kterou byl náš projekt oceněn,
je velkým povzbuzením do další práce pro všechny, kteří
chtějí rozvíjet své tvůrčí schopnosti.
Za vzornou reprezentaci ZŠ Jindřicha Pravečka a obce
Výprachtice děkujeme.
Mgr. J. Formánek

Turnaje se zúčastnily: Táninka Fišerová, Simonka Jandejsková, Terezka a Kája Grossmanovy, Sára Holubcová,
Eliška Kuttichová, Natálka Ullrichová, Valentýnka Šebrlová, Zuzka Mertová
Další foto na: www.zsvyprachtice.cz
Bc. Petr Grossmann

VII. ročník soutěže Festival vědy a techniky pro děti
a mládež Pardubickém kraji
Již tradičně se naše škola účastní soutěže Festival vědy
a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji, jehož
cílem je podněcovat odhodlání žáků k odhalování a rozvíjení tvůrčích schopností prostřednictvím řešení konkrétních vědeckých a technických projektů. Do soutěže
jsme přihlásili projekt Krystalografické soustavy Kristýny
Stejskalové, Terezy Jandejskové a Romany Vaníčkové (8.
třída). Náš projekt úspěšně absolvoval školní kolo a 7. 2.
2014 ho čekala konkurence 66 projektů v okresním kole
v Lanškrouně. Zde obdržel cenu firmy SOMA spol. s. r. o.
a postoupil do krajského kola, které se konalo 20. a 21.

strana 10

BYT PO REKONSTRUKCI
Nabízíme k prodeji slunný byt 2+1, v obci Výprachtice, v OV o velikosti 51,9m2. Byt se nachází ve 2.NP
zděného domu o 6 bytových jednotkách. Dům stojí
v klidné lokalitě s výhledem do okolní zeleně. Byt je po
celkové rekonstrukci v roce 2008. Nové rozvody vody,
elektřiny, odpadů. Nová koupelna se sprchovým koutem a samostatné WC, kuchyňská rohová linka na míru
s vestavnými spotřebiči (myčka, sklokeramická deska,
horkovzdušná trouba a digestoř), nové podlahy (keramická dlažba, plovoucí podlaha a linoleum). Vytápění
je novým kotlem na pevná paliva ve sklepě a el. přídavnými přímotopy na noční proud, teplá voda z el. bojleru. K bytu náleží ještě komora, lodžie 3,3m2, 2x sklep
o velikosti 7,6m2 a 5,8m2 a zahrádka před domem.
Cena 650 000,- možná dohoda!
Tel: 606 499 566, lenka.kasparova01@email.cz
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VÁŽENÍ ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA
OBCE!
V zápise z veřejného zasedání zastupitelstva obce
(VZZO) ze dne 30. 9. 2013 je pod číslem 142 uveden text
tohoto znění: „ZO schvaluje vystoupení obce Výprachtice
ze svazku Lanškrounsko se sídlem náměstí J. M. Marků
12, 563 01 Lanškroun a pověřuje starostu obce k podání
písemné výpovědi.“
Žádné důvody k tomuto závažnému rozhodnutí z vaší
strany nejsou uvedeny.
V zápise z následujícího VZZO ze dne 18. 12. 2013 je
pod č. 189 uveden následující text: „ZO projednalo otázku vystoupení ze svazku obcí Lanškrounska s tím, že ZO
ruší usnesení č. 142/2013.“
Opět bez uvedení alespoň stručné informace pro občany k tak závažnému rozhodnutí ze strany ZO.
Pro oživení základních informací o vytvoření a účelu
Dobrovolného svazku obcí Lanškrounsko (DSO) uvedu
základní údaje.
Smlouva o vytvoření Dobrovolného svazku obcí Lanškrounsko byla podepsána 12. prosince 2000 na Městském úřadě v Lanškrouně. Členy svazku tvoří 21 obcí
Lanškrounska: Albrechtice, Anenská Studánka, Cotkytle,
Čenkovice, Damníkov, Dolní Čermná, Horní Čermná,
Horní Heřmanice, Horní Třešňovec, Krasíkov, Lanškroun,
Lubník, Luková, Petrovice, Rudoltice, Sázava, Strážná,
Tatenice, Trpík, Výprachtice, Žichlínek.
Hlavním smyslem a cílem obecně je prohlubovat spolupráci mezi obcemi, řešit společné problémy a tím přispívat k rozvoji celého regionu.
Předmětem činnosti je zejména:
 Řešení systému veřejné dopravy k zajištění dopravní
obslužnosti v zájmovém území obcí - členů svazku.
 Společný postup při řešení zaměstnanosti v zájmovém
území svazku.
 Společný postup při řešení úkolů v oblasti zdravotnictví.
 Společný postup při řešení otázek rozvoje v oblastech
cestovního ruchu a využití volného času.
 Společný postup při shromažďování a odvozu
komunálních odpadů a jejich nezávadného
zpracování, využití nebo zneškodnění.
 Řešení úkolů ochrany životního prostředí.
 Společné řešení úkolů v oblasti informatiky a propagace.
 Poradenská a finanční pomoc členům svazku.
Veškerou historii o založení DSO včetně stanov najdete
v únorovém vydání Výprachtických novin z roku 2001.
Tehdejší zastupitelstvo schválilo dne 18. 12. 2000 na
svém veřejném zasedání vznik DSO a zároveň vstup obce
Výprachtice do tohoto svazku.
Předsedou DSO od založení do současnosti byl vždy
starosta Lanškrouna. Výjimkou jsou roky 2006 – 2010,
kdy byl v čele čtyři volební období starosta Výprachtic
JUDr. Miroslav Stejskal (funkční období předsedy DSO je
pouze jednoroční).
O činnosti svazku po roce 2002 není ve Výprachtických novinách uvedeno moc informací.
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Zajímaly by mne podrobnější informace zastupitelů
obce k následujícím bodům:
a) jaké byly důvody pro vystoupení a ukončení členství
dle usnesení č. 142/2013
b) co vedlo zastupitele ke zrušení usnesení č. 142/2013,
čímž bylo prakticky usnesením č. 189/2013 obnoveno
členství v DSO.
Ladislav Chládek, Výprachtice 58

ZAMYŠLENÍ NAD PŘÍRODOU
Dobrý den, čtenáři tohoto příspěvku. V říjnu 2013
o víkendu jsem jela po silnici od Valteřic do Výprachtic.
Místo krásného výhledu do výprachtického údolí a přilehlého okolí se nám však naskytl pohled na bílou mlhu,
kterou nezpůsobily klimatické podmínky ani nevybuchlá
munice, ale občané Výprachtic, kteří v krásném slunném
dni, jichž je koncem října poskrovnu, pálili mokré listí
a jiné rostlinné odpady. Celkem tři „hnízda“ na Hoblouni, v centru obce u hasičárny a na Haldě. Tato tři místa
zastínila slunce a vytvořila páchnoucí mlhu, jež obtěžovala celou obec. Zápach se dostal do příbytků a venku
na zahradě byli všichni radostí bez sebe, že po návratu
z „čerstvého“ vzduchu jsou cítit jak Trepifajxl. Proto se
ptám všech „paličů“, nešlo by listí kompostovat nebo ho
odvézt někam, kde v klidu zetlí? Co těmto lidem říká slovo „ohleduplnost“ k ostatním obyvatelům, vztah k přírodě
a ochrana přírody vůbec.
Existují i zákony o ochraně přírody, jejichž dodržování
je sankcionováno. A co na to říkají ochránci přírody, kteří
tu žijí? Nebo že by i oni byli z řad paličů, kteří na rozhoření vlhkého odpadu neváhají použít i pneumatiku. Cožpak to nikomu nevadí?? Jsou však i jiné nešvary, kterých
jsem si v této obci všimla, jedná se o mytí aut v blízkosti
potoka. Nevím, jak je to s vypouštěním odpadních vod do
potoka, soudě podle toho jak páchne, tak to asi také bude
problém.
Cožpak nikomu nevadí mytí aut vedle zdejšího potoka,
vypouštění odpadních vod do potoka apod.
Apeluji na zdejší zastupitele, aby se touto problematikou zabývali.
Není mnoho míst v naší republice, kde máme pěknou
přírodu, čistou říčku, čistý vzduch a kde se nachází oblast
nezasažená průmyslem. Pár nezodpovědných lidí však
dokáže průmyslovou škodlivost, přičítanou pouze některým výrobám, svým počínáním zcela nahradit. Nechť se
nad tím zamyslí všichni, kterých se to týká.
Děkuji Vám všem, kteří dočetli až do konce, za trpělivost i pozornost, kterou tomuto námětu věnovali.
Také věřím, ale hlavně doufám, že se původci mlhovin
a dalších škodlivin zamyslí a s touto činností ustanou. Přeji Vám všem čistý vzduch, vodu i mysl.
S pozdravem A. Pražská.

Daruji starší jízdní kola, novější prodám
za 100,- Kč. Bližší informace u pana Ježka
tel.: 734 122 543.
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ORDINACE PRO DĚTI A DOROST MUDR. RADMILA JAREŠOVÁ

Dětská ordinace je nestátní zdravotnické zařízení, které
vzniklo v únoru 2014 předáním praxe MUDr. Stanislavy Veselé, která se s pečlivostí a láskou starala o několik
generací vašich dětí. Pro vaše děti poskytujeme komplexní lékařskou péči v oboru praktického lékařství pro děti
a dorost, a to od jejich narození až po dovršení 19 let.
Ordinace v Jablonném nad Orlicí je přesunuta do
nových prostor v ulici ČESKÝCH BRATŘÍ č. 86 (nad drogerií TETA). Telefon do ordinace je 465 642 430, e-mail:
ordinace.jaresova@gmail.com, web: www.doktorka-jaresova.cz. Na našich webových stránkách najdete veškeré
informace o provozu, kontakty, ordinační hodiny a bude
zde vždy uveřejněna dovolená, zastupující lékař.
Ordinace v Bystřeci tel.: 465 642 990, ordinace ve
Výprachticích tel.: 464 620 433.
Maminka po porodu děťátka nás kontaktuje nejlépe
telefonicky a domluví se na první návštěvě doma, během
které lékařka dítě vyšetří, sestra poradí mamince s kojením, s péčí o novorozence a založí novému pacientovi
zdravotní dokumentaci. První návštěva novorozence má
proběhnout nejpozději do 48 hod od propuštění z porodnice. Další preventivní prohlídky probíhají již v poradně
v naší ordinaci.
Kojenecká poradna probíhá od 0 do 18ti měsíců,
dále preventivní prohlídky ve věku 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,
17, 19 let.
Očkování vašich dětí zajišťujeme podle očkovacího
kalendáře a o termínech vakcinace budete vždy včas
informováni pomocí sms zpráv či e-mailu. Zároveň také
poskytujeme širokou škálu nepovinného očkování pro
bezpečnější život vašich dětí. Konzultace na toto téma je
u nás samozřejmostí.
Starší děti jsou k povinným očkováním (tj. očkováním
hrazeným pojišťovnami) a preventivním prohlídkám zvány e-mailem nebo telefonicky formou sms. Po sdělení
vašeho e-mailu nabízíme možnost zasílání informačních
e-mailů.
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Do poradny pro zdravé je nutné dítě vždy objednat.
Nemocné děti se neobjednávají, léčebná péče je poskytována v ordinačních hodinách pro nemocné. Snažíme se
dětem návštěvy u nás zpříjemnit, a proto jsou pro malé
pacienty v čekárně připraveny nové hračky, knihy, leporela, obrázky. Děti se snažíme léčit podle nejnovějších medicínských poznatků. Složité případy vždy konzultujeme se
specialisty na daný obor. Odběry provádíme v ordinaci
v Jablonném denně kromě úterý od 7.00 do 8.00. Spolupracujeme s laboratoří Medila, takže v případě závažnějšího nebo nejasného onemocnění dítěte máme potřebné
laboratorní výsledky v den odběru k dispozici. Veškerou
léčebnou péči, preventivní prohlídky a povinná očkování
hradí pojišťovny.
Pro rychlé a co nejlepší řešení léčby vašich dětí používáme přímo v naší ordinaci moderní testy např. CRP
(odběr kapky krve z prstu k zjištění nutnosti použití antibiotik pro léčbu) a Uricult (kultivace moči při podezření na infekci močových cest a ledvin). Používáme otoskop k zjištění zánětu středního ucha. Máme zakoupený
Streptest (přímo v ordinaci zjistíme do 5ti minut z výtěru
v krku přítomnost bakterie Streptococcus pyogenes, který je příčinou spálové angíny a musí být léčen Penicilínem). Odpadá tím čekací doba 3-4 dnů na výsledek výtěru z krku z laboratoře a léčba může být zahájena ihned.
Streptest bohužel není hrazen pojišťovnami, cena vyšetření je 100,-Kč. Provádíme aplikace náušnic pomocí nastřelovací technologie.
MUDr. Jarešová Radmila
Sestřička: Macháčková Iveta

NYNÍ JE VHODNÁ DOBA ZAHÁJIT OČKOVÁNÍ
PROTI KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDĚ
Toto očkování vás ochrání proti velice zákeřné nemoci
s častými trvalými následky, jakou je zánět mozku způsobený klíšťaty. Bohužel se nacházíme v oblasti, kde klíšťata mohou být infikována, proto doporučujeme očkování.
Základní očkovací schéma je ve třech dávkách. První dávka, druhá za jeden měsíc a třetí za šest měsíců od druhé
dávky. První přeočkování se doporučuje po třech letech od
základního schématu, jednou dávkou. Další přeočkování
jednou dávkou stačí vždy po pěti letech. Očkuje se celoročně, v letní sezóně v zrychleném schématu, kdy je interval
mezi první a druhou dávkou pouze dva týdny. Třetí dávka
se aplikuje již standardně za šest měsíců od druhé dávky.
Pokud máte o očkování zájem, přihlaste se u nás v ordinaci,
domluvíme se na termínu očkování. Vakcíny máme běžně
v ordinaci. Cena dětské dávky, která je možná aplikovat od
1 – 15 let je cca 700,- Kč (vakcína + aplikace). Dospělá
dávka je přibližně za 800,- (vakcína + aplikace). Ceny se
mohou mírně měnit podle aktuálního ceníku.
Iveta Macháčková, dětská sestra
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HOSPODA
Vážení občané,
jelikož v současné době opět zaznívá kritika ohledně
hospody, dovolte, abych se k tomu vyjádřil. Víte sami, že
s hospodou ve Výprachticích jsou potíže již od doby, kdy
z ní odešel pan Jandejsek. Poté, co slečna Uhrová podala
výpověď, nezbylo nám nic jiného než buď hospodu zavřít,
nebo vypsat výběrové řízení na nového nájemce. Do výběrového řízení se přihlásil pouze jediný zájemce, a to pan
Kozel. Pan Kozel měl svoji představu o provozování hospody. Zastupitelstvo muselo rozhodnout, zda jeho představy o vybavení kuchyně naplní, nebo hospodu nepronajme.
Kuchyň v době provozování restaurace děvčaty Uhrovými
byla vybavena ještě starým bazarovým zařízením, starším
cca 12 let. Stoly v kuchyni byly v různých výškách, různého stáří, kvality i úpravy, vše rovněž něco pamatující.
Nakonec bylo rozhodnuto na zastupitelstvu, že se do hospody pořídí nová kuchyň za cca 200 tis. Kč a pizza pec
za 60 tis. Kč. Pro Vaši informaci, pouze konvertomat do
restaurace, který již většina moderních restaurací má, stojí
od 200 tis. až do milionu korun. Zde se ohledně vybavení
hospody velmi šetřilo. Investice do restaurace dále spočívaly v provedení úprav rozvodů teplé vody s ohledem na
potřebu snížit náklady za odběr elektrické energie. Byly
pořízeny dva kombinované bojlery a napojeny na teplovodní kotle, kterými je objekt vytápěn. Původní elektrické
bojlery vymontované z hospody jsme vyměnili postupně
za porouchané bojlery v obecních bytech. Některá el. zařízení byla vyřazena z provozu a do kuchyně byl pořízen
rozvod plynu. Tyto náklady byly opravdu velmi nízké. Až
na rozvod plynu za cca 20 tis. Kč to vše dělali naši zaměstnanci, případně místní lidé.
To, že se dnes hospodu někteří z Vás kritizují, zřejmě
u nás trochu patří k věci. Domnívám se, že ZO v dané chvíli
udělalo vše pro to, aby hospoda fungovala. Stejně tak se ZO
zasadilo o to, aby fungovala dětská ordinace, zubní ordinace, lékárna a celá řada dalších věcí. Pokud se kritizuje to, že
v hospodě topí zaměstnanci obce, je to pravda pouze částečná. Zaměstnanci v objektu, kde je i hospoda, topí, jelikož
nejméně polovinu tohoto objektu provozuje obec, je zde
dílna, sociálky pro zaměstnance, šatny, garáž, Výprachtické Kukátko, knihovna apod. Každý, kdy v hospodě byl, ví,
že hospodský si hospodu vytápí pizza pecí a radiátory uvnitř hospody jsou proto většinou studené. Hospodský se na
nákupu paliva podílí, což je sjednáno v nájemní smlouvě.
Restaurace funguje a řada lidí si ji pochvaluje, pravda, je to
tam pro některé dražší, ale ceny se od podobných zařízení
výrazně neliší. Menu se dá pořídit za cca 70,- až 80,- Kč.
Je tam čisto a pořádek. Kritizoval se penzion na Haldě,
dětské hřiště u školy a celá řada dalších věcí. Patří ke koloritu některých lidí, že kritizují vše, aniž by přišli s nějakým
vlastním řešením.
Určitě mne i zastupitele to mrzí, ale každý měl možnost se přihlásit a odpovědnost za provozování hospody
převzít, to se však nestalo, byť tady v obci vyučené číšníky
i kuchaře máme.
S pozdravem Miroslav Stejskal, starosta obce,
Jiří Pfeifer, Luboš Merta, Jan Koubek, Hana Katzerová - zastupitelé

VELIKONOCE
Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanů
a podle jejich pojetí se váží k ukřižování a zmrtvýchvstání
Ježíše Krista. Svůj původ mají s největší pravděpodobností
v pohanských tradicích a oslavách jara, ačkoli si jejich
počátky mnohé společnosti vykládají různě.
Podle katolické tradice jsou Velikonoce vyvrcholením
40denního postního období. Jejich termín je pohyblivý
a určuje se podle prvního jarního úplňku, jelikož slunce
a měsíc měly od pradávna rozhodující vliv na určování
času.
Velikonoce připadají na první neděli po jarním úplňku,
po rovnodennosti. Mohou tedy proběhnout kdykoli mezi
22. březnem a 25. dubnem. Vlastním svátečním velikonočním dnům předchází šest postních týdnů a každá ze
šesti nedělí má své jméno podle dříve udržovaných specifických rituálů příchodu jara: Pučálka, Pražná, Kýchavá,
Družná, Smrtná a poslední Květná neděle.
Také jednotlivé dny pašijového (svatého) týdne mají
svá pojmenování.
Zatímco na Modré pondělí bylo v minulosti zvykem
neuklízet, o Žlutém úterý se muselo výhradně uklízet. Na
Škaredou středu, kdy Jidáš zradil Ježíše, pálili kněží snítky kočiček, které byly posvěceny předcházejícího roku na
Květnou neděli. Lidé by se ten den neměli mračit, aby jim
to nezůstalo po zbytek roku. Zelený čtvrtek je spojován
s Kristovou poslední večeří. Jelikož se tento den traduje, že
zvony odletěly do Říma, jejich zvuk na vesnicích nahradily hrkačky, jimiž obvykle malí chlapci zaháněli Jidáše.
Na Zelený čtvrtek by se měly jíst pouze zelené pokrmy.
Velký pátek připomíná ukřižování Krista a ten den by se
měl držet největší půst. Nesmělo se prát prádlo, nesmělo
se pracovat v sadu, nesmělo se nic půjčovat. Bílá sobota
se nese v duchu příprav na slavnost Vzkříšení a Boží hod
velikonoční přináší velké hodování po dnech hladovění.
Tradičními velikonočními pokrmy jsou jidáše, mazance
a velikonoční beránci.
Tradice
Velikonoce se pojí s řadou tradic, z nichž některé jsou
již dávno zapomenuté a jiné se uchovaly dodnes. V české
tradici se vžilo jako klíčový den oslav Velikonoc pondělí
po Božím hodu velikonočním, které se označuje jako Červené pondělí.
Podle zvyků muži pomocí pomlázek, tatarů či žil šlehají ženy, aby neuschly. Ty je mohou na oplátku polévat vodou (k tomuto účelu dříve v některých oblastech
sloužil následující den, takzvané odplatné úterý, kdy děvčata oplácela pomlázkou hochům). Dívky obvykle hochy
obdarovávají zdobenými vajíčky.
Ať už se jedná o jakékoli pojetí Velikonoc, vždy jsou
spojené s vítáním jara. Toto roční období se lidé snažili
odpradávna přenést různými způsoby i do svých domovů, například v podobě obilí zasazeného v miskách a talířích. Zvykem bývalo také nosit do kostela vrbové a lískové
proutky a pučící jívové větve - kočičky - které si lidé ozdobené a posvěcené vystavovali doma za svatými obrázky.
převzato z www.novinky.cz
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Celkové vyúþtování všech položek výpoþtu ceny podle
cenových pĜedpisĤ pro vodné a stoþné
Za kalendáĜní rok: 2013, DPH 15.0 %
Jednotné odbČratelské vyúþtování ceny

Provozovatel: obec Výprachtice (Iý 00279765)
Výprachtice
Tabulka þ.1
Náklady pro výpoþet ceny pro vodné a stoþné
Nákladové položky
MČrná
Voda pitná
Voda odpadní
ěádek
jedn. Skuteþnost Kalkulace
Rozdíl Skuteþnost Kalkulace
Rozdíl
1.
Materiál
mil.Kþ
0.210605 0.112629 0.097976 0.000173 0.031941 -0.031768
1.1
- surová voda podzemní + povrchová
mil.Kþ 0.105612 0.090000 0.015612 0.000000 0.000000 0.000000
1.2
- pitná voda pĜevzatá+odpadní voda pĜedaná
mil.Kþ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
1.3
- chemikálie
mil.Kþ 0.019525 0.002625 0.016900 0.000000 0.000000 0.000000
1.4
- ostatní materiál
mil.Kþ 0.085468 0.020004 0.065464 0.000173 0.031941 -0.031768
2.
Energie
mil.Kþ
0.068950 0.069095 -0.000145 0.088861 0.095714 -0.006853
2.1
- elektrická energie
mil.Kþ 0.068950 0.069095 -0.000145 0.088861 0.095714 -0.006853
2.2
- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)
mil.Kþ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
3.
Mzdy
mil.Kþ
0.110637 0.103022 0.007615 0.049369 0.055311 -0.005942
3.1
- pĜímé mzdy
mil.Kþ 0.080566 0.073420 0.007146 0.035912 0.041153 -0.005241
3.2
- ostatní osobní náklady
mil.Kþ 0.030071 0.029602 0.000469 0.013457 0.014158 -0.000701
4.
Ostatní pĜímé náklady
mil.Kþ
0.744184 0.511537 0.232647 0.414486 0.427093 -0.012607
4.1
- odpisy a prostĜedky obnovy infr. majetku
mil.Kþ 0.126346 0.126346 0.000000 0.313476 0.313476 0.000000
4.2
- opravy infrastrukturního majetku
mil.Kþ 0.508018 0.294959 0.213059 0.003884 0.003820 0.000064
4.3
- nájem infrastrukturního majetku
mil.Kþ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4.4
- poplatky za vypouštČní odpadních vod
mil.Kþ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
4.5
- ostatní provozní náklady externí
mil.Kþ 0.104042 0.084454 0.019588 0.078387 0.091058 -0.012671
4.6
- ostatní provozní náklady ve vlastní režii
mil.Kþ 0.005778 0.005778 0.000000 0.018739 0.018739 0.000000
5.
Finanþní náklady
mil.Kþ
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
6.
Výrobní režie
mil.Kþ
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
7.
Správní režie
mil.Kþ
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
8.
Úplné vlastní náklady
mil.Kþ
1.134376 0.796283 0.338093 0.552889 0.610059 -0.057170
A
Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME
mil.Kþ
8.48
8.48
0.00
18.20
18.20
-0.00
B
PoĜizovací cena provozního maj.
mil.Kþ
6.41
6.41
0.00
17.17
17.17
-0.00
C
Poþet pracovníkĤ
osob
2.00
2.00
0.00
2.00
2.00
0.00
D
Voda pitná fakturovaná
mil.m3 0.054772 0.052806 0.001966
E
- z toho domácnosti
mil.m3 0.038572 0.029122 0.009450
F
Voda odpadní odv. fakturovaná
mil.m3
0.013210 0.014262 -0.001052
G
- z toho domácnosti
mil.m3
0.011500 0.012221 -0.000721
H
Voda srážková fakturovaná
mil.m3
0.005755 0.005755 0.000000
I
Voda odpadní þištČná
mil.m3
0.000000 0.000000 0.000000
J
Pitná nebo odpadní voda pĜevzatá
mil.m3 0.000000 0.000000 0.000000
K
Pitná nebo odpadní voda pĜedaná
mil.m3
0.000000 0.000000 0.000000
9.
JEDNOTKOVÉ NÁKLADY
Kþ/m3
20.71
15.08
5.63
29.15
30.48
-1.32

Vyúþtování všech položek výpoþtu cen pro vodné a stoþné

Tabulka þ.2a
Kalkulovaná cena pro vodné a stoþné
Text
MČrná
Voda pitná
Voda odpadní
ěádek
jedn. Skuteþnost Kalkulace
Rozdíl Skuteþnost Kalkulace
Rozdíl
10.
Úplné vlastní náklady - ÚVN
mil.Kþ 1.134376 0.796283 0.338093 0.552889 0.610059 -0.057170
11.
Kalkulaþní zisk
mil.Kþ -0.308414 0.000000 -0.308414 0.025164 0.000000 0.025164
11.a
- podíl z ÚVN
%
-27.19
0.00
-27.19
4.55
0.00
4.55
11.b
- z Ĝ.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku
mil.Kþ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
11.c
ProstĜedky v plánu obnovy a skuteþ. jejich þerpání
mil.Kþ 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
12.
Celkem ÚVN + zisk
mil.Kþ 0.825962 0.796283 0.029679 0.578053 0.610059 -0.032006
13.
Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková
mil.m3 0.054772 0.052806 0.001966 0.018965 0.020017 -0.001052
14.
CENA pro vodné, stoþné
Kþ/m3
15.08
15.08
0.00
30.48
30.48
0.00
15.
CENA pro vodné, stoþné + DPH
Kþ/m3
17.34
17.34
0.00
35.05
35.05
0.00
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DUBEN V ORLICKÝCH HORÁCH
A PODORLICKU
Orlické hory a Podorlicko budou cílit na ženy, přidejte
se!
Od června letošního roku spouští destinační společnost
Orlické hory a Podorlicko další marketingovou kampaň,
která by měla každých 5 měsíců představit turistické veřejnosti nové téma.
Jako první přijde na řadu cílová skupina něžného pohlaví, která je specifická tím, že povětšinou doma rozhoduje o trávení volného času, vybírá místa na výlety, jezdí
na ně ve skupinách, strašně ráda si vyměňuje zkušenosti
a nakupuje.
Ženám bude region
Orlických hor a Podorlicka představen jako
místo, kde žily a žijí
mnohé zajímavé dámy,
které měly a mají vliv
na krásné Orlické hory
a
jejich
podhůří.
Můžete se tak těšit
na turistické produkty jako jsou Dobroty
paní Dobromily, Příběhy šlechtických rodů
a další zajímavé pobídky
k návštěvě Orlických
autor Jan Vilímek hor, putování s princeznou Kačenkou či Orlickou cyklo a inline královnou a mnohé další.
Vyzýváme tímto všechny poskytovatele služeb, kteří
mají dámám, ale samozřejmě také dětem, které k životu žen neodmyslitelně patří, co nabídnout - zapojte se!
Neslibujeme nikomu zázraky zdarma, ale nabízíme kvalitní dlouhodobou spolupráci při budování atraktivní turistické destinace a zajímavých produktů. Společně se snažíme
přesvědčit české výletníky, aby neodjížděli na dovolenou
do zahraničí a aby navštívili naše Orlické hory.
Osobní schůzky pro více informací sjednávejte na
info@dsohp.cz, 725 921 969

Výprachtické noviny
ZELENÝ TUNEL
Na dětském hřišti uprostřed obce Výprachtice „vyrostl“
zelený tunel pro děti. Je dlouhý osm metrů, má okénka
i střechu a stavebním materiálem je vrbové proutí. S myšlenkou vytvořit přírodní stavbu přišla společnost Flowerbed a stavět ho pomáhalo i několik dětí z Výprachtic.
„Zelené stavby se poslední dobou začínají ukazovat, je
to vynikající nápad. Vrbové proutí snad zakoření a rostlá
zelená stavba se stane přírodní součástí hřiště,“ říká majitel firmy Flowerbed Martin Rubeš.
převzato lanskrounsko.cz

ROZDĚLENÍ ORDINAČNÍCH HODIN
U PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DOSPĚLÉ
Ordinace – Výprachtice:
Po 12:30 – 15:00
Út
6:15 – 6:45 (odběr krve)
St
10:30 – 13:00,
13:00 – 15:00 (objednání + návštěvy)
Čt 15:00 – 18:00
Pá 10:30 – 13:00,
13:30 – 14:30 (objednání + návštěvy)
MUDr. K. Novotná – pondělí, úterý
MUDr. R. Novotný – středa, čtvrtek, pátek

POHOTOVOSTNÍ ZUBNÍ SLUŽBY PRO BOLESTIVÉ PŘÍPADY
Jedná se o soboty, neděle a svátky od 8 do 11 hodin
5. – 6. 4. 2014
MUDr. Ulman Jaroslan, Tatenice 268, tel. 465 381 212
12. – 13. 4. 2014
MUDr. Vacková Jana, Lanškroun, Hradební 227, tel.: 465 322 348
19. – 20. 4. 2014
MUDr. Vebrová Zdeňka, Žamberk, Raisova 814, tel.: 465 613 441
21. 4. 2004
MUDr. Vítková Eva, Červená Voda 333 (MOVIOM), tel.: 465 626 460
26. – 27. 4. 2014
MUDr. Vlasatá Lenka, Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622, tel.: 465 642 765
1. 5. 2014
MUDr. Appl Martin, Dolní Čermná 222, tel.: 465 393 266
3. – 4. 5. 2014
MUDr. Bílý Aleš, Lanškroun, Opletalova 567, tel.: 465 324 829
8. 5. 2014
MUDr. Beranová Renata, Jablonné nad Orlicí, U koupaliště 149, tel.: 465 642 267
10. – 11. 5. 2014
MUDr. Filipová Jitka, Lanškroun, Strážní 151, tel.: 465 325 212
17. – 18. 5. 2014
MUDr. Hrdinová Michaela, Lanškroun, Opletalova 17, tel.: 465 324 829
24. – 25. 5. 2014
MUDr. Jaslovská Marie, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, tel.: 465 676 818
31. 5. – 1. 6. 2014 MUDr. Ježáková Daniela, Letohrad, U Dvora 815, tel.: 465 620 528
7. – 8. 6. 2014
MUDr. Jedličková Zuzana, Bystřec 182, tel.: 465 642 990
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březen - duben 2014
Honzík chtěl mamince utrhnout kytičku.
Najdeš kterou?

OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY
SUDOKU

Vybarvi obrázek podle návodu:
oranžová, žlutá, zelená

modrá,

červená,
Doplň správné samohlásky a vybarvi obrázek: I, Í = hnědá,
Y, Ý = červená, OU = modrá, Ů = žlutá, Ú = zelená
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