Vážení přátelé, sousedé, občané, lidé místní i přespolní,
„zdravíme Vás v období, kdy teploty dosahují 30°C
a deště je zoufale málo, doufejme, že se situace umoudří
a nějaká vláha nám z nebes spadne“, takto nějak začínal
článek do novin ve stejné době v loňském roce. Nyní je
však situace ještě horší, teploty přesahují třicítku a také
již dva měsíce téměř neprší. Těch pár kapek, co spadlo,
nemůže zachránit kritickou situaci, která na mnoha místech naší země vznikla. Česko postihlo nejhorší sucho za
12 let, uvádí ve svém vyjádření Český hydrometeorologický ústav. Naše obec sice má vodojemy zatím plné, ale tento stav se může ze dne na den zhoršit, což nakonec předvídají i hydrometeorologové. Podle jejich předpovědi se
vydatný déšť zatím nečeká. Dosavadní sucho má podobný
průběh jako v roce 2003, kdy bylo suché a horké léto.
Tehdy také rychle vyschla půda, klesly hladiny řek, což se
s určitým zpožděním projevilo i na podzemních vodách.
V té době naše obec zažila také potíže spojené s nedostatkem pitné vody. Bylo nutné zavést opatření k šetření
pitnou vodou a v dalších letech jsme se snažili, abychom
vodu pro obec zajistili (např. nové zemní vrty apod.) Ráz
počasí se má v budoucnu měnit spíše ve prospěch tropických dnů s výrazným obdobím beze srážek. Prosíme touto cestou občany, aby vodou šetřili. Zatím jsme nevydali
sice žádný zákaz, věříme však, že chápete, že situace do
budoucna za těchto podmínek dobrá zřejmě nebude.
Pranostiky na srpen pak na takovýto průběh léta trošičku pamatují. Např. co říkáte na takovouto: „I když
ze strnišť občas fučí, horko nás přece mučí“, nebo např.
„V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje“. My bychom však raději, aby platily pro nynější srpen
pranostiky jiné. Např.„Srpen k zimě hledí a rád vodu
cedí“ nebo „Srpen a únor tepla a zimy úmor“. Pro září
pak pranostiky opět pamatují na déšť a ochlazení: „Zářijové pršení prospívá osení“, nebo také: „Září, na léto jde
stáří“. Navzdory všem pranostikám se však asi trvalejšího
deště a významnějšího ochlazení jen tak brzy nedočkáme.
Nezbývá nám tedy nic jiného než věřit, že matka příroda nakonec nepříjemnou situaci nějak zvládne. Již nyní
se problémy okolo nedostatku pitné vody zabývá i vláda. Řešením je zadržet vodu, která od nás odtéká. Stavba nových nádrží a přehrad bude snad mít do budoucna
více zelenou, i když s výstavbou přehrad a nádrží mnohdy

ochránci přírody a ekologické organizace nesouhlasí.
Vraťme se však k dění v naší obci, byť situace okolo
počasí je skutečně závažná.
11. 6. se konala ve Výprachticích Valná hromada svazku obcí Severo – Lanškrounsko za účasti senátora Petra
Šilara. Důležité z tohoto setkání obcí je to, že začala příprava na strategickém plánu, který by měl jako rozvojový
dokument sloužit pro další rozvoj svazku. Tento dokument
je také potřebný vzhledem k žádostem o dotace, o které
má svazek v budoucnosti v úmyslu žádat. Dokument bude
k dispozici na webové adrese naší obce a na webu svazku
Severo – Lanškrounsko.
12. 6. se konal ve výprachtickém kostele Proměnění
Páně v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad koncert, na který přišlo 60 našich občanů, což je na
naše místní poměry poměrně velká návštěvnost.
Koncem června také skončil školní rok a odcházející
„deváťáci“ dne 25. 6. uvítali nastávající prvňáčky a předali
jim již v tradičním ceremoniálu na obecním úřadě svou
štafetu. Dětem se letošní prázdniny s ohledem na teplo
a sluníčko vydařily, takže jim přejeme, aby se odpočaté
spolu se svými kantory vrátily po skončení prázdnin do
naší školy. Zde se pro ně připravují učebny a zaměstnanci
obce opravují schodiště u vstupu do budovy školy. Jedná
se vlastně o generální opravu, protože bylo nutné zcela
rozbourat a odklidit stávající schodiště, přičemž na jeho
místě vznikne schodiště zcela nové.
27. června se uskutečnilo tradiční „Setkání na pomezí Čech a Moravy“. Vystoupení Wabiho Daňka, Xindla X
a dechové hudby Mistříňanka přilákalo již tradičně řadu
návštěvníků, kteří mimo kvalitní zábavy mohli ochutnat
mysliveckou kuchyni a další speciality. Pořadem provázela Vanda Rajnochová. Tento den byl bez deště, takže většina lidí zůstala do konce. Mši Svatou celebroval pan farář
Ireneusz Szocinski. Pan starosta Vogel se svým týmem,
jakož i zaměstnanci obce Výprachtice tradičně odvedli
dobrou práci v souvislosti s přípravou celé akce a patří jim
za to veliké poděkování.
Z dalších akcí je nutné zmínit Myslivecké hody, které
mají již dlouhodobě velice dobrou úroveň a kvalita jídel
se může poměřovat s mnoha vyhlášenými gastronomickými špičkami. Je vidět, že se ve Výprachticích vaří s láskou
a nešetří se na kvalitních ingrediencích.
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Luboš Merta také zorganizoval ve dnech 26. - 28. 6.
setkání tuningových automobilů. Je to zatím první ročník,
takže příště zveme všechny na tuto akci.
4. 7. pořádal TJ Sokol letní Karneval na svém hřišti.
Hrála skupina Herrgott, která přilákala značné množství
mladých i dříve narozených. 610 platících hovoří za vše.
Velké poděkování patří všem, kteří se o přípravu celé akce
zasloužili. TJ Sokol následně zorganizoval další ročník
memoriálu Viléma Chládka, kde v úmorném vedru soutěžilo 8 volejbalových družstev. Poděkování patří činovníkům TJ Sokol a všem sportovcům. Vilda si takovou sportovní akci, spojenou s jeho jménem, za celé své působení
v TJ Sokol a obětavost, se kterou zajišťoval chod zázemí
organizace TJ Sokol Výprachtice, určitě zaslouží.
Dne 1. 7. se uskutečnila kontrola naší obce orgány Státního fondu životního prostředí ČR. Kontrola se týkala již
poskytnuté dotace na kontejnery a podvozek na kontejnery za traktor. Kontrola konstatovala, že nebylo zjištěno žádných závad. Kontrola také proběhla u svazku obcí
Severo – Lanškrounsko, kde se kontrolní orgány zaměřily
na dotace na kompostéry a štěpkovače, určené pro obce
svazku.
Na obci byla zřízena bezplatná Wi-fi pod názvem
Veřejnost. V praxi to znamená, že v dosahu signálu bude
možné se bezplatně připojit na internet, což se mnohým
z nás může hodit.
Zaměstnanci obce zřídili nový přístřešek před vchodem
do penzionu U Jana. Ohlasy na uvedený počin jsou zatím
většinou pozitivní.
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Zaměstnanci obce dále prováděli těžbu dřeva v obecních lesích, sekali trávu a zajišťovali svoz bioodpadu. Na
Haldě začala oprava křížku vedle kapličky. Obec s ní nejen
pomáhá, ale také celou akci, která představuje cca 130 tis.
Kč, financuje za podpory Pardubického kraje, kterému za
poskytnutí 50 tis. dotace patří poděkování. Zaměstnanci
obce rovněž prováděli údržbu objektů a nátěr dřevěných
prvků staveb a zařízení.
Obec zajistila rozmístění nádob na olej. Je to určitě
potřebné, neboť ropné látky dokážou znečistit jak vodu,
tak zeminu s tím, že škody takto vzniklé jsou mnohdy
nedozírné. Proto prosíme všechny občany, aby použitý
olej ukládali do těchto nádob a nelikvidovali jej pálením
v kamnech apod.
V současné době také probíhá příprava výstavby nového přístřešku na techniku, palivové dřevo a další materiál, který obec potřebuje uskladnit na čistírně odpadních
vod.
V závěru nám dovolte, abychom Vás všechny i Vaše
blízké a známé odjinud pozvali na Výprachtickou pouť,
a to zejména na sobotu dne 8. 8. 2015, kde odpoledne proběhnou soutěže pro děti a večer pak zábava pro
dospělé. Akce bude včas plakátována a oznámena prostřednictvím infokanálu, kde najdete potřebné informace. Přejeme Vám rovněž více vláhy pro Vaše zahrádky,
pole a celou naši okolní přírodu a také Vám přejeme, aby
konečně ustala vlna velkých veder, která nikomu z nás již
nesvědčí.
S pozdravem zastupitelstvo obce Výprachtice

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝPRACHTICE,
KONANÉHO DNE 17. 6. 2015 V 18.00 HOD.
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU.
Přítomni: Ing. J. Falta, L. Junek, Mgr. H. Katzerová, L. Merta,
L. Skalický DiS., P. Skalický, JUDr. M. Stejskal, P. Tomiška
Omluveni: Bc. M. Jandejsek, J. Kollert, J. Koubek
Hosté: J. Lerch, M. Bašková, R. Lerch, I. Blažková
Program:
1/ Zahájení
2/ Schválení programu jednání ZO
3/ Schválení složení mandátové a návrhové komise
4/ Schválení přijetí dotací (oprava křížku, hřiště ZŠ)
5/ Schválení postupu ohledně ukončení úvěrové smlouvy
6/ Schválení smlouvy na likvidaci bioodpadu
7/ Rozpočtové změny
8/ Schválení výjimky z počtu žáků ZŠ Výprachtice
9/ Projednání a schválení záměrů prodeje
a pronájmu pozemků
10/ Schválení podání žádosti o dotaci od Pardubického
kraje na dostavbu vodovodu, zadání výběrového řízení
11/ Schválení smluv na zřízení věcných břemen
- služebnosti
12/ Uzavření příkazní smlouvy na investorskou činnost
- dostavba vodovodu Výprachtice
13/ Různé
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14/ Diskuze
15/ Návrh usnesení
16/ Závěr
Starosta obce Luděk Skalický, DiS. zahájil schůzi zastupitelstva, přivítal zastupitele a přítomné hosty.
Předložený program jednání byl schválen.
Schváleno: 7 – 0 – 0
Volba komisí:
Navrhuji, aby mandátová komise pracovala ve složení: J.
Falta, P. Skalický
Schváleno: 7 – 0 – 0
aby návrhová komise pracovala ve složení: M. Stejskal,
L. Junek
Schváleno: 7 – 0 – 0
40) ZO Výprachtice schvaluje přijetí dotace od Pardubického kraje z programu podpory stavební obnovy a restaurování kulturních památek a drobných objektů památkového
charakteru v Pardubickém kraji pro rok 2015, konkrétně na
projekt: „Výprachtice, restaurování litinového kříže u čp.
31“. Výše poskytnuté dotace činí 40 tis. Kč.
Schváleno: 7 – 0 – 0
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41) ZO Výprachtice schvaluje uzavření smlouvy o dílo
na projekt: „Výprachtice, restaurování litinového kříže
u čp. 31“ se zhotovitelem Hynkem Bláhou sochařem,
restaurátorem, se sídlem 517 71 Vysoký Újezd 1, IČ:
64216764. Smlouva se schvaluje v textu dle předloženého návrhu smlouvy, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
42) ZO Výprachtice schvaluje přijetí dotace od Ministertsva pro místní rozvoj ČR na akci „Naše hřiště“ (hřiště
u ZŠ Výprachtice), identifikační číslo EDS 117D815003577.
Výše dotace činí 204.000,- Kč. ZO současně schvaluje dofinancování akce z vlastních prostředků částkou
87.661,- Kč.
Schváleno: 7 – 0 – 0
Dostavil se pan L. Merta
43) ZO obce Výprachtice schvaluje zadání zakázky
malého rozsahu na akci „Naše hřiště“, a to postupem dle
ust. § 18 odst. 5 a v souladu s ust. § 6 zál. číslo 137/2006
Sb. v platném znění s tím, že budou osloveny nejméně
3 firmy. Zadání zakázky se schvaluje v textu dle předloženého návrhu výzvy, který se zakládá k tomuto usnesení. K provedení výběrového řízení se určuje komise ve
složení: Ing. Jiří Falta, Petr Tomiška, Libor Junek. ZO pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy s uchazečem, který
předloží nejvýhodnější nabídku.
Schváleno: 8 – 0 – 0
44) ZO obce Výprachtice pověřuje starostu obce k jednání o ukončení úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou a.s.,
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 14000, IČ 45244782,
číslo úvěrové smlouvy je 0394917419. Starosta je oprávněn podepsat dokument, kterým bude úvěrová smlouva
ukončena. Důvodem ukončení je nečerpání prostředků
v roce 2014, což smlouva původně předpokládala.
Schváleno: 8 – 0 – 0
45) ZO schvaluje uzavření smlouvy o odběru a ukládání
bioodpadu s firmou Okrasné ovocné školky, se sídlem Dobrovského 1158, 56301 Lanškroun, IČ 49316184. Smlouva
se schvaluje za podmínek dle předloženého návrhu smlouvy a zakládá se jako příloha k tomuto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
46) ZO schvaluje rozpočtové změny dle předloženého
návrhu č. 2 rozpočtových změn.
Schváleno: 8 – 0 – 0
47) Zastupitelstvo obce Výprachtice projednalo žádost
Základní školy Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí
nad Orlicí o udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve
třídě a tuto výjimku schvaluje podle § 23 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na
školní rok 2015/2016.
Obec Výprachtice povoluje výjimku z nejnižšího počtu
žáků v souladu se školským zákonem a prováděcím právním předpisem za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje
na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem.
Schváleno: 8 – 0 – 0
48) ZO schvaluje záměr prodeje těchto pozemků:
a) Ppč. 3122 v k.ú. Valteřice u Výprachtic, a to na zákla-
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dě žádosti Stanislava a Ivy Svobodových.
Schváleno: 8 – 0 – 0
b) Ppč. 1518/1 v k.ú. Koburk na základě žádosti Libora
a Simony Helbichových.
Schváleno: 8 – 0 – 0
c) Ppč. 3150/2 a část 208/1 v k.ú. Výprachtice na žádost
B. Vardanové a T. Zámečníka.
Schváleno: 8 – 0 – 0
d) Ppč. 260/2 vzniklé z částí původních ppč. 260/2
a 3148/22 vše v k.ú. Výprachtice zaměřené GP č. 75946/2015 na žádost Jany Cedrové, bytem Výprachtice
391.
Schváleno: 8 – 0 – 0
49) ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 3271/4 v k.ú.
a obci Výprachtice, zaměřeného GP číslo 736-58/2014,
manželům Vladimírovi a Lence Kašparovým. Pozemky se
prodávají za cenu stanovenou znalcem. Náklady spojené
s převodem pozemku hradí kupující.
Schváleno: 8 – 0 – 0
50) ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 1779/18
v k.ú. Koburk manželům Stanislavu a Marii Lerchovým.
Pozemky se prodávají za cenu stanovenou znalcem.
Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující,
dle GP 122-30/2014.
Schváleno: 8 – 0 – 0
51) ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 3153/3
v k.ú. Valteřice, zaměřeného GP číslo 176-46/2015, panu
Bc. Jiřímu Vogelovi. Pozemky se prodávají za 1,8 násobek
ceny stanovené znalcem. Náklady spojené s převodem
pozemku hradí kupující. Současně bude řešen přístup pro
spoluvlastníka na stavební parcele 78 v k.ú. Valteřice
Schváleno: 8 – 0 – 0
52) ZO ruší své usnesení číslo 6 ze dne 25. 2. 2015.
Schváleno: 8 – 0 – 0
53) ZO souhlasí se zveřejněním záměru směny pozemků ve vlastnictví obce Výprachtice, a to pozemků ppč.
2397/8, ppč. 2386/1 a ppč. 2397/10 v k.ú. Výprachtice za pozemky ppč. 1998/1, ppč. 1997/1 a zastavitelnou
část ppč. 1994/1 v k.ú. a obci Výprachtice, které jsou ve
vlastnictví pana Aleše Matějky. Důvodem směny pozemků je zajištění území pro výstavbu a související potřeby
(příjezdová komunikace a inženýrské sítě) s předmětnou
výstavbou v lokalitě Hoblovna.
Schváleno: 8 – 0 – 0
54) ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z prostředků Pardubického kraje (rozvoj vodovodu a kanalizací) na
akci „Výprachtice – dostavba vodovodu“. Jedná se o akci
o předpokládaném objemu do 6 mil. Kč.
Schváleno: 8 – 0 – 0
55) ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene o zřízení služebnosti vedení splaškové kanalizační přípojky přes zatížené pozemky ppč. 404 a ppč. 405
v k.ú. a obci Výprachtice. Povinnými ze zřízení skužebnosti jsou Simona Pelzlová a pan Ivo Pelz. Obec Výprachtice má na základě předmětné smlouvy právo umístit
a vést kanalizační přípojku přes zatížené pozemky ppč.
404 ppč. 405 v k.ú. a obci Výprachtice, včetně práva vstupu a vjezdu na zatížené pozemky ppč. 404 a ppč. 405
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v k.ú. Výprachtice. Rozsah věcného břemeno vymezuje
GP číslo 760-47/2015 pro k.ú. Výprachtice. Věcné břemeno se schvaluje za jednorázovou úplatu 2 000,- Kč.
Schváleno: 8 – 0 – 0
56) ZO schvaluje zadání veřejné zakázky malého
rozsahu postupem dle ust. § 6 a § 18 odst. 5 zák. číslo 137/2006 Sb., v platném znění na akci „Výprachtice
– dostavba vodovodu“. Veřejná zakázka se zadává v rozsahu a za podmínek dle předloženého návrhu, který se
zakládá k tomuto usnesení.
Za účelem provedení výběrového řízení na základě
výzvy učiněné 5 vybraným zájemcům se stanoví komise ve složení: Bc. Martin Jandejsek, Petr Skalický a Luboš
Merta.
Schváleno: 8 – 0 – 0
57) ZO obce Výprachtice schvaluje uzavření příkazní
smlouvy s firmou Hudeček s.r.o., Husova 888, 56201 Ústí
nad Orlicí, IČ: 25922319. Předmětem díla je administrace
výběrového řízení a další práce spojené s podáním žádosti o dotaci prostřednictvím Pardubického kraje na akci
„Dostavba vodovodu Výprachtice“. Smlouva se uzavírá
za podmínek dle předloženého návrhu příkazní smlouvy.
Schváleno: 8 – 0 – 0
58) ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí individuální
dotace s příjemcem MAS Orlicko, z.s. Divišova 669, 56401
Žamberk, IČ: 27034186. Dotace se poskytuje za účelem
realizace akce „Financování hlavní činnosti MAS Orlicko
v roce 2015. Výše dotace činí 9.890,- Kč. ZO ukládá starostovi obce uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
individuální dotace s příjemcem MAS Orlicko.
Schváleno: 8 – 0 – 0
59) ZO souhlasí s provedením výkopu v šířce 30 cm
a hloubce 50 cm v prostoru křižovatky na sídlišti Koburk
– naproti domu pana Martina Jandejska, a to na základě
žádosti pana Stanislava Helbicha, to vše za podmínky, že
práce budou provedeny až na základě uzavření smlouvy
ve které se žadatel zaváže, že uhradí náklady nutné pro
uvedení asfaltové komunikace do původního stavu.
Schváleno: 8 – 0 – 0
60) ZO souhlasí s napojením pozemku ppč. 441/3
v k.ú. Výprachtice na obecní komunikaci. Souhlas se vydává na základě žádosti manželů Jany a Jiřího Hegerových.
Schváleno: 8 – 0 – 0
61) ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s firmou ČEZ Distribuce a.s., se
sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502,
IČ 24729035. Předmětnou smlouvou se zatěžuje pozemek 3228/1 v k.ú. Výprachtice. Na základě předmětné
smlouvy se zřizuje nové odběrné místo pro vlastníka ppč.
1866 v k.ú. Výprachtice. Oprávněný z věcného břemene
je oprávněn umístit na předmětný pozemek zařízení distribuční soustavy a za daným účelem má právo oprávněný
ze služebnosti vstupovat a vjíždět na zatížený pozemek za
účelem umístění, údržby a oprav předmětného zařízení.
Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou úplatu 1000,Kč. Smlouva se uzavírá dále za podmínek uvedených
v návrhu smlouvy, která se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
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62) ZO schvaluje celoroční hospodaření obce Výprachtice a závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Výprachtice za rok 2014, včetně dalších příloh 2, 3, 4,
které tvoří výkazy obce a dává souhlas s celoročním hospodařením obce Výprachtice bez výhrad.
Schváleno: 8 – 0 – 0
63) ZO souhlasí s prominutím 50% nákladů na vytápění prostor lékárny v čp. 175 za rok 2014 MUDr. Václavu
Kmentovi ve výši 4 018,- Kč. MUDr. Kment zaplatí náklady na vytápění lékárny v čp. 175 za rok 2014 v celkové
výši 4 018,- Kč.
Schváleno: 7 – 1 – 0
64) ZO schvaluje smlouvu o užití databáze ZABAGED
se společností GEPRO, spol. s r.o., se sídlem Štefánikova
77/52, 150 00 Praha 5, IČ 44851529. Smlouva se schvaluje v textu dle předloženého návrhu smlouvy.
Schváleno: 8 – 0 – 0
65) ZO schvaluje vypovězení smlouvy s firmou EKOLAB Žamberk spol. s r.o., IČ: 13582488 na veškeré rozbory pitných i odpadních vod. Současně ZO schvaluje
uzavření nové smlouvy na výše uvedené s firmou Orlická
laboratoř, s.r.o. se sídlem Lhotka 219, 560 03 Česká Třebová, IČ: 60912677. Důvodem je lepší cenová nabídka
Orlické laboratoře.
Schváleno: 8 – 0 – 0
66) ZO schvaluje ceny za prodej dřeva ze samotěžby za
1m3 ve výši 200,- Kč měkké a 300,- Kč tvrdé a za připravené dřevo v metrech na ČOV za 1 prmr ve výši 700,- Kč
měkké a 900,- Kč tvrdé. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Schváleno: 8 – 0 – 0
67) ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce
Výprachtice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Výprachtice, zároveň se ruší Obecně závazná vyhláška obce Výprahtice č. 1/2001, ze dne 13. 12. 2001.
Schváleno: 8 – 0 – 0
68) ZO souhlasí s pořízením videospotu o obci Výprachtice firmou Vydavatelství P+R, Fakta Press, se sídlem: Kpt.
Nálepky 59, 568 02 Svitavy, IČ: 45559040 v ceně do 5
000,- Kč za cca 5-10 minutový spot.
Schváleno: 8 – 0 – 0
69) ZO schvaluje plán kontrol Finančního a Kontrolního výboru na rok 2015
Schváleno: 8 – 0 – 0
70) ZO schvaluje navýšení příspěvku příspěvkové organizaci Mateřská škola Výprachtice o částku 5 000,- Kč
Schváleno: 7 – 1 – 0
71) Zastupitelstvo obce Výprachtice v souladu s § 72, §
77, odst. 3, písm.a) a § 84 odst. 2 písm.n) zákona o obcích
stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva takto:
místostarosta
7 091,- Kč
předseda výboru nebo komise 694,- Kč
člen výboru nebo komise
533,- Kč
člen ZO bez dalších funkcí
238,- Kč
Zastupitelstvo obce Výprachtice v souladu s § 77 odst. 2
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a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat od 1. 7. 2015.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát
bude odměna náležet ode dne složení slibu.
Členům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva, náleží měsíční odměna ve výši 533,- Kč
Schváleno: 8 – 0 – 0
Zpráva návrhové komise: jednotlivé body zasedání byly
projednány a jednotlivě schváleny.
Zpráva mandátové komise: veřejného zasedání se zúčastnilo 8 členů zastupitelstva, schůze je usnášeníschopná.
Závěr: starosta obce poděkoval přítomným zastupitelům
a hostům za účast a veřejné zasedání ukončil.
Zapsala: Hana Katzerová

ENERGIE
Sdružení obcí Orlicko a svazek obcí Lanškrounsko
snížily svým členům náklady na energie meziročně o téměř
2 miliony korun
Sdružení obcí Orlicko a svazek obcí Lanškrounsko, které od roku 2012 společně nakupují pro své členské obce
energie na Českomoravské komoditní burze Kladno, pořídily elektřinu a zemní plyn na příští rok s meziroční úsporou 1 a tři čtvrtě milionu korun.
„Jedná se o jednu z největších úspor za čtyřleté období
nákupů. Poptávali jsme dodávku téměř 23 tisíc megawatthodin (MWh) zemního plynu a 12 tisíc MWh elektřiny
na rok 2016. U zemního plynu jsme dosáhli úspory přes
1 a čtvrt milionu a u silové elektřiny téměř půl milionu
korun,“ uvedl předseda Sdružení obcí Orlicko Petr Fiala.
Největší pokles byl zaznamenán u zemního plynu v režimu
velkoodběr, kde se cena meziročně sníží o 9 procent na 620
Kč za MWh. Zemní plyn v maloodběru zlevní o 8 procent,
stejně jako silová elektřina v hladině vysokého napětí. Elektřina v nízkém napětí meziročně klesne o 4,5 procenta.
Do společného nákupu Orlicka se letos zapojila města Lanškroun, Jablonné nad Orlicí, Letohrad, Žamberk
a Králíky, městys Dolní Čermná a obce Albrechtice, Čenkovice, Červená Voda, Dlouhoňovice, Dolní Morava, Dolní
Třešňovec, Helvíkovice, Kameničná, Krasíkov, Klášterec
nad Orlicí, Kunvald, Líšnice, Lubník, Lukavice, Luková,
Mladkov, Mistrovice, Nekoř, Pastviny, Písečná, Tatenice,
Těchonín, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Výprachtice,
Záchlumí a Žichlínek.

V pátek 18. září 2015 bude
očkování psů
proti vzteklině
14:30 – 15:00 hod. u OÚ ve Výprachticích
15:00 – 15:15 hod. na Haldě u kravína
15:15 – 15:30 hod. v Koburku u hasičárny

NOVÝ PORTÁL POMŮŽE ŘIDIČŮM
ZORIENTOVAT SE V DOPRAVĚ
26. května byl oficiálně spuštěn provoz internetového portálu www.dopravapk.cz. Motoristé v Pardubickém
kraji tak mají možnost přímo ve svých tabletech či mobilech sledovat aktuální dopravní situaci v regionu a mají
šanci včas se vyhnout komplikacím na silnici.
Dopravní portál je společným projektem Pardubického
kraje, jeho organizace Správa a údržba silnic Pardubického kraje a dalších spolupracujících subjektů, například
ministerstva dopravy, Státního fondu dopravní infrastruktury, Ředitelství silnic a dálnic jeho organizační složky
Jednotný systém dopravních informací, dále Správy železniční dopravní cesty, Českých drah i složek integrovaného záchranného systému, tedy policie, hasičů i záchranné
služby. Cílem projektu je vytvoření přehledného dopravního portálu, který bude poskytovat ucelené informace
o dopravní situaci v Pardubickém kraji. „Projekt Dopravního portálu Pardubického kraje vnímáme jako službu pro
občany našeho kraje, jde nám o poskytování užitečných
informací zejména pro motoristy,“ říká hejtman Pardubického kraje Martin Netolický s tím, že projekt je zaměřen
především k využití prostřednictvím mobilních zařízení.
„V současné době významně stoupá podíl uživatelů, kteří vyhledávají informace na chytrých telefonech, proto
i zobrazování informací je optimalizováno právě pro
mobily a tablety,“ dodává hejtman.
Součástí dopravního portálu je interaktivní mapa, která zobrazuje dopravní události z několika různých informačních zdrojů a která zároveň umožňuje vybrat zobrazení jen vybraných typů dopravních událostí. Jedná se
o uzavírky, nehody, hustotu dopravy apod. „Naší snahou
je nezahltit uživatele přílišným množstvím informací, spíše
chceme informace roztřídit a zobrazovat pouze ty potřebné
a vyžadované. Chceme motoristům nabídnout okamžitou
orientaci v dopravě,“ vysvětluje princip dopravního portálu náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný
za dopravu Jaromír Dušek. Dopravní portál nabízí snadné
ovládání, intuitivní orientaci na portálu či zjednodušení
takových úkonů, jako je například možnost přímého vytočení klíčových kontaktů v době nouze. „Události se automaticky aktualizují. Informace portál čerpá z již ověřených
informačních systémů a třídí je podle potřeb území Pardubického kraje,“ doplňuje ředitel Správy a údržby silnic
Pardubického kraje Miroslav Němec. O spolupráci budou
požádány také obce v Pardubickém kraji, aby na svých
webových stránkách zveřejnily odkaz na dopravní portál.
Součástí portálu Dopravapk.cz je také desatero řidiče
s návodem jak předcházet krizovým situacím, případně
jak si s nimi poradit. Portál nabízí také odkazy k autobusové a železniční dopravě, třeba sledování vlaků nebo
výluk na trati.
www.dopravapk.cz
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ZPRÁVY Z MATEŘINKY
Výlet do Častolovic
Letošní rok jsme naplánovali výlet do Častolovic na zámek a do zooparku. Sluníčko a teplé počasí nám opravdu

přály. Čekala nás příjemná procházka parkem, kde jsme
obdivovali a poznávali zajímavé rostliny a různá zákoutí.
U pokladny ke zvířátkům si každý nakoupil krmení a mohl
se potom s nimi potěšit a nakrmit je. Následovala prohlíd-

Ve středu 17. 6. za námi přijela paní Hradecká s pohádkou „Vyprávění šamanského bubnu”. V příběhu byly
dětem nabídnuty netradiční hudební nástroje, které představovaly přírodní živly, rozličná zvířata a indiány. Celé
představení bylo propojeno tancem. Děti se mohly do děje
aktivně zapojit (zpěv, rytmické pohyby, tanec). V pohádce
děti slyšely a viděly neobvyklé etnické a lidové nástroje
z různých částí světových kultur. Děti z oddělení Koťátek
i Motýlků si celé představení spokojeně užily.

Divadlo JÓJO

ka zámku spojená s plněním úkolů. Viděli jsme nádherné
prostory, prohlíželi obrazy a seznamovali se s tím, jak se
na zámku žilo. Některé děti za splněné úkoly dostaly od
paní průvodkyně odměnu. Domů jsme odjížděli s krásnými zážitky.

Muzikoterapie
Divadélko JÓJO přijelo s pohádkou Sarka a Farka – dobrodružství ze Safari.

Poděkování rodičům za sponzorské dary
Děkujeme rodičům Čestmírka Smejkala a rodičům
Polinky a Káji Novotných za poskytnutí finančních darů.
Tyto prostředky budou využity na vybavení mateřské školy.

Kolektiv MŠ
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ZŠ JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
Hodnocení cyklistického kurzu 2015
Cyklistického kurzu na Pastvinách ve dnech 25. – 29.
5. 2015 se zúčastnilo 18 žáků ze sedmé a osmé třídy. Žáci
byli tradičně ubytovaní v pensionu LESANKA v Pastvinách.

velmi úspěšní. Jednou z cen, kterými byli oceněni Jan Šponiar, Veronika Krobotová a Nikola Šebrlová, byla krátkodobá studijní stáž ve Francii.
Na cestu jsme se vydali 24. 5. 2015, kdy jsme nastoupili
do autobusu ve Svitavách a vydali se vstříc zážitkům, které
na nás na této cestě čekaly. Cesta utíkala rychle, a protože
s námi cestovalo dalších asi třicet oceněných z tohoto ročníku soutěže, měli jsme dostatek času se s nimi seznámit.
Do Paříže jsme dorazili v pondělí 25. 5. ráno. Město
nad Seinou nás přivítalo zataženou oblohou a nutno říci,
že to bylo naposledy, kdy jsme zataženou oblohu viděli,
protože brzy zpoza mraků vykouklo sluníčko a provázelo
nás celým naším studijním pobytem. Ale zpět na začátek.
Vystoupili jsme na Place de la Concorde (náměstí Svornosti), což je největší náměstí v Paříži.

Kurz probíhal v oblasti Orlických hor v malebném prostředí pastvinské přehrady na Divoké Orlici.
Hlavní náplní kurzu bylo osvojení si základních pohybových dovedností, jízdy na kole ve volném terénu a na
méně frekventovaných komunikacích. Dále si žáci osvojili základní znalosti a dovednosti v pravidelné údržbě
a opravách jízdního kola. Žáci byli také seznámeni s pravidly silničního provozu.
Mezi doplňkové činnosti na kurzu patřila kopaná, stolní tenis, jízda zručnosti a táborák. Během kurzu se žáci
chovali velmi disciplinovaně a nemuseli jsme řešit žádné
vážnější problémy.
Protáhli si po dlouhé cestě ztuhlé kosti a vydali se Tuilerijskými zahradami do jednoho z největších muzeí na světě – Louvre. Po prohlídce tam vystavených skvostů jsme šli
na oběd do restaurace Flunch. Výběr z několika jídel stejně jako množství a volbu příloh dle vlastní chuti jsme si
rychle oblíbili, ale naše omezené jazykové vybavení nám
zpočátku situaci příliš neulehčilo. Po obědě jsme se prošli
městem. Navštívili jsme Notre Dame a odjeli se ubytovat
do hotelu Formule F1 v Evry, což je útulný hotýlek s noclehem za pouhých 40 eur, kde k pokoji místo klíče dostanete šestimístný číselný kód.
Druhý den jsme navštívili Cité des Sciences et de
l‘Industrie (Město věd a průmyslu), Palais de la Decouvert
V rámci kurzu se žáci zúčastnili exkurze do vodní elektrárny Pastviny a nahlédli i do pracovní štoly v přehradě.
Žáci měli v rámci každodenních vyjížděk do okolí možnost zhlédnout hraniční opevnění, Zemskou bránu, Pašeráckou lávku, pomník Jana Ámose Komenského, Vejdovu
lípu a další přírodní a kulturní zajímavosti.
Celkem jsme najeli 183 km.
Počasí v průběhu celého kurzu bylo, až na úterý, velice
příznivé.
Petr Grossmann

Byli jsme ve Francii
V krajském kole Festivalu vědy a techniky pro děti
a mládež v Pardubicích byli žáci ZŠ Jindřicha Pravečka
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(Palác objevů), Sacre-Coeur a zapomenout jsme nemohli ani známou Eiffelovu věž. Nevynechali jsme ani oběd
a večeři v restauraci Flunch, kde jsme se již pomalu zdomácněli.
Ve středu, tedy třetí den naší studijní cesty, jsme zamávali hlavnímu městu Francie a rozjeli se na jih. Po cestě
jsme se zastavili na zámku v Ambois, což je jeden z roztomilých zámečků ležících na řece Loiře. Naším cílem bylo
město Poitiers. Zde jsme se ubytovali a strávili poslední
den naší cesty. Navštívili jsme evropský park obrazů Futuroscope. Je plný rozmanitých atrakcí, které jsme nemohli
ponechat bez povšimnutí, a tak zážitky z dynamických
projekcí či tance s roboty, kde většinu času trávíte nohama
nahoru, v nás ještě dlouho zůstanou. Večer, kdy jsme si
dosyta atrakcí užili a nakoupili poslední suvenýry, jsme
nasedli do autobusu a vydali se směrem k domovu. Ve
Francii se nám líbilo, ale protože doma je doma, byli jsme
rádi, když jsme 29. 5. 2015 odpoledne opět stanuli na
půdě našich rodných Výprachtic.

Nakonec závodili v brankách, jezdili rovněž nejen na
kánoích, ale i na kajaku a na raftu. Zopakovali si také, jak
zachránit tonoucího. To vše za krásného letního počasí,
které přispělo ke zdárnému průběhu kurzu.
Petr Grossmann

Vybíjená
je všeobecně oblíbenou míčovou hrou především žáky
I. stupně. Rychlost, postřeh, obratnost, rychlé rozhodování – tyto vlastnosti rozvíjí. Vyučující I. stupně naší školy
uspořádaly dne 16. června pro žáky okolních škol okrskové kolo. Zúčastnili se ho kromě našeho ještě družstva
z Bystřece a z Horní Čermné.

Mgr. Jiří Formánek

Vodácký kurz,

Utkání byla napínavá od začátku do konce. Našim klukům a děvčatům se podařilo všemi zápasy projít úspěšně,
a tak ocenění za 1. místo zůstalo na domácí půdě. Děkuji
vyučujícím za organizaci turnaje a gratuluji ještě jednou
vítězům.
Mgr. Hana Chládková

Krajské ocenění
kterého se zúčastnili letošní deváťáci, se konal ve dnech
10. - 12. června na řece Moravě. Novopečení vodáci se
naučili nejprve ovládat loď na klidné, pomalu tekoucí vodě, poté se vydali po řece z Moravičan do Litovle.

za 1. místo v soutěži „O nejlepší výrobek“ získala žákyně IX. třídy Romana Vaníčková. Převzala ho v Pardubicích
na slavnostním vyhlášení dne 16. června z rukou předsedy Krajské hospodářské komory. Romaně děkujeme za
výbornou reprezentaci školy a přejeme jí, aby se jí stejně
dobře dařilo na střední škole, kam v září nastupuje.
Mgr. Hana Chládková
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 31. 5. 2015 proběhlo na Obecním úřadě vítání nových občánků. Zastupitelka obce paní Mgr. Hana
Katzerová přivítala do života 4 nové občánky – Jana
Grosskopfa, Amálii Marešovou, Valerii Churavou a Vla-

dislava Vaníčka. Kulturní vystoupení připravila s dětmi MŠ ředitelka paní Květa Smejkalová. Za hudebního
doprovodu paní Jany Štefanové zazpívala děvčata Karolínka Chládková, Viktorka Štefanová a Valerka Pfeiferová. Po podpisu do kroniky byl novým občánkům předán
dárek a maminkám květiny. Následovalo fotografování,
které zajistil pan Jan Skalický. Malí občánci se vyfotografovali v kolébce, ve které byli před léty možná přivítáni
i jejich rodiče. Při fotografování to všem náramně slušelo a ani se moc neplakalo. Novým občánkům přejeme
hodně zdraví a šťastné dětství, jejich rodinám zase hodně
radosti při jejich výchově.

JAK ZLIKVIDOVAT OLEJ A TUK
PO SMAŽENÍ? A KAM S NÍM?
Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte
si tím odpad.
S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako
s odpadem. Občané je mohou nalévat do použitých PVC
obalů (PET lahve atd.) a ukládat do určených separačních nádob. Tyto označené nádoby (240l zelené plastové
popelnice) najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu – U Kovárny, u obchodu Magdy, u hasičárny
Výprachtice a hasičárny Koburk.
Pokud bude tento odpad končit tím, že vysmažený olej
a tuk bude vyléván do WC, výlevek a dřezů v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve či
později havarijní stav na domovní kanalizaci. Kanalizace
bude neprůchodná!
DO TÉTO NÁDOBY PATŘÍ:
použité oleje a tuky z domácností, např. fritovací oleje,
ztužené jedlé tuky
DO TÉTO NÁDOBY NEPATŘÍ:
technické oleje (převodové, motorové, tlumičové), maziva a kapaliny
TUKY A OLEJE VHAZUJTE DO NÁDOBY V UZAVŘENÝCH PET LAHVÍCH.
Předejdete tak vylití oleje do nádoby a jeho znehodnocení!
obec Výprachtice

Za SPOZ Marie Bašková

vstupné dobrovolné
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AKTUÁLNĚ Z MAS ORLICKO, Z.S.
Kolektiv zaměstnanců MAS ORLICKO, z.s. nepřetržitě, od loňského roku
pracuje na zdárném splnění požadovaných standardů pro získání Standardizace pro nové programové období 2014
– 2020, díky kterým prokážeme, že jsme
schopni se podílet na realizaci programů
financovaných z evropských fondů. Velkou část požadavků již máme splněnou
a v současnosti již dolaďujeme drobné nedostatky. Koncem
srpna bychom se měli dozvědět, jak jsme byli úspěšní. Vzhledem k těmto okolnostem a časové prodlevě schvalování programů Evropskou komisí nejsou v současné době vyhlášeny
nové výzvy pro žadatele. Dá se ale předpokládat, že v druhé
polovině letošního roku budeme již schopni podat zájemcům
bližší informace.
Přesto nezahálíme a nabízíme služby v oblasti poradenství prostřednictvím seminářů pro NNO.
MAS ORLICKO, z.s. v minulém roce uspořádala 6 seminářů na pomoc spolkům (dříve občanská sdružení) při přizpůsobení jejich základních dokumentů novému občanskému
zákoníku. V návaznosti na to v současné době připravujeme
další semináře, které se budou zabývat tématy - nezisková
organizace uzavírá smlouvy, nezisková organizace jako
nájemce/ pronajímatel, v roli spotřebitele, pořadatel akcí pro
veřejnost nebo jako žadatel o dotace. Na první semináře se
budete moc těšit již v červnu 2015. Přednášejícím těchto
seminářů bude paní Mgr. Miroslava Bednářová. Podrobnější
informace budou zveřejněny na webových stránkách MAS
ORLICKO, z.s., facebookových stránkách, rozeslány emailem na všechny obce v území MAS ORLICKO, z.s. a neziskovým organizacím.
V rámci příprav podpor pro neziskové organizace aktuálně
vyzýváme neziskové organizace k předkládání projektových
záměrů na investice do zázemí a technického vybavení v souvislosti s technickým a přírodovědným vzděláváním. Potřebujete vybavit zázemí pro Váš včelařský kroužek nebo pro dílnu
modelářů? Zašlete své projekty na strategie@mas.orlicko.cz,
nebo si sjednejte konzultaci u slečny Alice Brožkové.
Uvedené projekty budou využity také pro agendu místních akčních plánů, kterou bude MAS ORLICKO realizovat
ve spolupráci s ORP Žamberk a Ústí nad Orlicí a která přinese mimo jiné více služeb pro školy v území (doučování,
vzdělávání, asistenty, výměna zkušeností a další aktivity).
Aktuálně přijímáme také projektové záměry na pořízení vybavení pro rozvoj mikropodniků do 10 zaměstnanců
s méně než 3letou historií. Předběžnou výzvu k předkládání projektů vyhlásila agentura CzechInvest a MAS ORLICKO
nabídne zájemcům konzultační podporu a pomoc při zpracování projektů ve spolupráci s Agenturou. Bližší informace
podá Ing. Tomáš Vacenovský.
V rámci aktivit projektu „MAS jako nástroj spolupráce
obcí pro efektivních chod úřadů“ probíhá aktuálně práce
na tvorbě dodatku strategie komunitně vedeného místního
rozvoje MAS. Tématem tohoto dodatku je spolupráce obcí
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navzájem a kooperace s místní akční skupinou. Tento dokument by měl být dokončen v průběhu měsíce června.
Následovat bude druhý kulatý stůl pro starosty obcí, na
němž budou dodatky strategií všech zapojených MAS projednány včetně tzv. Paktů spolupráce obcí v regionu MAS.
Dodatky i Pakty o spolupráci budou poté schváleny na nejbližší valné hromadě.
Stejně jako loni - v rámci projektu Jedeme všichni – projela další cyklojízda naším územím.
O státním svátku 8. 5. vyrazil peloton cyklojízdy z Opavska a 10. 5. dorazil na naše území v oblasti pod Králickým
Sněžníkem. Z dalších akcí na tento rok chystáme dvě představení cyklotrenažeru.
Realizace projektů žadatelů úspěšně pokračuje. Do
posledního termínu podání žádosti o proplacení (30. 6. 2015)
zbývá dokumenty podat pouze posledním 5 žadatelům. Tím
bude minulé období v realizační fázi ukončeno. Stále ještě
máme v kanceláři několik volných výtisků Knihy všech podpořených projeků. Máte-li zájem, můžete si je u nás zdarma
vyzvednout.
Pro více informací sledujte naše webové stránky www.
mas.orlicko.cz.
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NA KRÁLICKO SE VRÁTÍ PRAVIDELNÉ
PARNÍ VLAKY
Na železniční trať Letohrad – Dolní Lipka – Hanušovice
se v létě vrátí historické parní vlaky. Hejtman Pardubického
kraje Martin Netolický inicioval dohodu s Českými drahami
na pravidelném sobotním provozu na trati v okolí Králického
Sněžníku, v jejíž blízkosti se nachází mnoho historických, ale
také přírodních památek.

„Cílem této akce je především další zatraktivnění turistické oblasti, kde se nachází nejen Králický Sněžník, dominanta
našeho kraje, ale taká tvrz Bouda, Vojenské muzeum Králíky,
Dolní Morava nebo pěchotní srub K – S 14. Inspiraci jsme
hledali nejen u nás, ale také v zahraničí. Například ve Skotsku
jezdí parní lokomotivy pravidelně a zájem mezi cestujícími je
obrovský,“ uvedl Martin Netolický. „Pevně věřím, že si i u nás
najde tato víkendová atrakce velké množství příznivců nejen
železniční historie, ale všech, kteří rádi nostalgicky vzpomínají na časy minulé,“ dodal hejtman.
Historické vlaky budou v provozu každou sobotu od 13.
června do 19. září. V provozu budou hned tři lokomotivy.
Na zahájení provozu, ale také například v rámci akce Cihelna
2015 bude nasazena parní lokomotiva 464.008 Bulík, která
v minulosti obsluhovala trať z Pardubic do Liberce. V běžné
soboty se pak budou pravidelně střídat dvě lokomotivy, jedna
parní a druhá motorová. V prvním případě se jedná o lokomotivu 423.009 Velký Býček, která je momentálně součástí depa
v České Třebové. „V ostatních sobotách budou nasazeny
motorové lokomotivy M286.0 Krokodýl,“ vysvětlil hejtman.
20016
12:20
12:27
12:36
12:50
12:58
13:05
13:51
13:58
14:05
14:14
14:32

12:29
12:38
12:54
12:59
13:43
13:53
13:59
14:06
14:18

Stanice
Hanušovice
Vlaské Podlesí
Podlesí
Červený Potok
Prostřední Lipka
Dolní Lipka
Lichkov
Mladkov
Těchonín
Jablonné nad Orlicí
Letohrad

11:32
11:22
11:05
10:59
10:20
10:00
9:52
9:43
9:30
9:15

20017
11:40
13:34
11:25
11:10
11:01
10:53
10:10
9:55
9:46
9:35

Ceník jízdného se bude řídit platným tarifem Českých
drah, který bude navíc opatřen jednorázovým příspěvkem na
obnovu a údržbu historických lokomotiv v hodnotě 15 korun.
„Jednorázový příplatek poslouží k tomu, abychom mohli
v budoucnu vidět historické lokomotivy v celé jejich kráse
a připomínat si tak století páry nejen dnes, ale také v budoucnosti,“ dodal hejtman Martin Netolický

CYKLOPECKY PARDUBICKÉHO
KRAJE LÁKAJÍ NA VÝLETY
I ATRAKTIVNÍ CENY
Koho by nelákalo procestovat zajímavá místa v Pardubickém kraji a vyhrát horské kolo, pobyt na Dolní Moravě
nebo třeba digitální fotoaparát? O tyto a další hodnotné
ceny mohou letos soutěžit účastníci Cyklopecek Pardubického kraje. Soutěž začíná 1. června a potrvá do 19. října
2015. Pořádají ji Pardubický kraj a Destinační společnost
Východní Čechy, hlavním partnerem je společnost CYKLO
WORLD, a. s.
„Už čtvrtým rokem se snažíme představit to nejlepší z Pardubického kraje. Letos jsme připravili 17 cyklotras, aby se
turisté na náš region podívali také ze sedla kola, ze stupátka koloběžky nebo s inline bruslemi na nohou. Vandrovat
mohou ale samozřejmě i pěšky,“ říká krajský radní pro cestovní ruch René Živný. „Do Vandrovní knížky jsme vybrali
cesty vedoucí nejzajímavějšími místy celého kraje. Ty nejlehčí zvládnou i rodiny s dětmi, na těch těžších budou mít
co dělat i zkušení bikeři. Nechybí ani tipy, kde si půjčit kolo,
kde si smočit zmožená chodidla v chladné řece a kde se
vykoupat celí,“ dodává René Živný.
Turisté se tak mohou vydat Za tajemstvím hradu Svojanov, Za koupáním na Konopáč, Po hřebeni Suchého vrchu,
Po stopách koňských kopyt, ale také vyzkoušet Single trails
na Dolní Moravě, pumptrek na Podhůře či Královský inline
v údolí Tiché Orlice.
Vandrovní knížku si turisté mohou vyzvednout na všech
informačních centrech v kraji nebo si ji stáhnout z internetu.
Na každé z cyklotras jsou jedno nebo dvě místa, kde lze
získat razítko do Vandrovní knížky. K zařazení do slosování
o ceny je potřeba ulovit alespoň tři razítka ze tří cyklotras.
Stačí absolvovat i jen část cyklotrasy a nezáleží na tom, jestli na kole, pěšky nebo jiným způsobem. Vyplněnou zadní
stranu Vandrovní knížky s alespoň třemi razítky je pak nutné
odeslat poštou na adresu Destinační společnosti Východní
Čechy nebo vyfocenou či naskenovanou na e-mail dsvc@
vychodnicechy.info do 22. října 2015.
O CO SE HRAJE:
1. cena › HORSKÉ KOLO MERIDA
2. cena › DVOUDENNÍ POBYT se snídaní pro dvě osoby
v Penzionu Terezka na Dolní Moravě
3. cena › DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT
4. cena › MOBILNÍ TELEFON
5. cena › KOLOBĚŽKA
6. cena › BATOH NA KOLO
7. cena › CYKLISTICKÁ PŘILBA
8. cena › BEZDRÁTOVÝ CYKLOCOMPUTER
9.–10. cena › CYKLOLÉKÁRNIČKA A SADA NÁŘADÍ
11.–20. cena › DÁRKOVÉ PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY A
VSTUPENKY na vybrané kulturní, společenské a sportovní
akce v Pardubickém kraji
Ceny do soutěže věnovala společnost CYKLO WORLD,
a. s., hlavní partner soutěže, dále SNĚŽNÍK, a. s., Destinační
společnost Východní Čechy a Pardubický kraj.
Podrobné informace k soutěži jsou k dispozici na www.
vychodnicechy.info/cyklopecky a www.pardubickykraj.cz/
cyklopecky.
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OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY

Spoj čísla od 1 do 54.

SUDOKU

Jablíčko si na letním táboře hraje na indiány. Najděte mezi dvěma obrázky 10 rozdílů a vybarvěte si je.
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