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ZPRÁVYZZRADNICE
OBCE
Vážení přátelé,
dovolte nám, abychom Vás před nastupujícím létem
pozdravili a poskytli Vám informace o dění v naší obci.
Pracovníci obce v současné době zajišťují sekání trávy
a celkovou údržbu obecních pozemků.
Na ČOV byla provedena opatření k odvodu dešťové
vody mimo nádrže ČOV.
U „Vondrových“ pod silnicí byl proveden protlak s napojením na kanalizaci. Na druhé straně komunikace bude
zřízena šachta s možností napojení dalších objektů na
obecní kanalizaci.
Obec pomohla s výběrovým řízením, které bylo prováděno s cílem vybrat zhotovitele nátěru venkovní
omítky kostela „Proměnění Páně“. Uvedené je
realizováno v souvislosti
s dotací, kterou obdržela
Římskokatolická farnost
Výprachtice, jejíž výše
činí 250.000,- Kč. S ohledem na skutečnost, že poskytnutá dotace činí pouze
80 % nákladů, které bude
nutné vynaložit v souvislosti s nátěrem fasády
kostela, bude nutné, aby
obec Výprachtice a Římskokatolická farnost Výprachtice uhradily zbývajících
20 % nákladů. Jedná se o částku cca 63.000,- Kč, přičemž
31.500,- Kč poskytne obec Výprachtice a 31.500,- Kč zaplatí výprachtická farnost.
V dané souvislosti je třeba zmínit, že v sobotu dne 23.
6. 2007 v 16.00 hod. se konala v kostele Svatého Jakuba v Bystřeci slavnostní mše spojená s přijetím svátosti
biřmování. Této slavnosti se zúčastnil a mši celebroval
pan mons. Dominik Duka, biskup královéhradecký. Této
akce se zúčastnili i starostové okolních obcí, kteří tak měli
možnost se s panem biskupem setkat a pohovořit s ním.
Nedávno byla podána žádost o dotaci na opravu
pískovcového kříže s postavou umučeného Ježíše Krista
u autobusové zastávky v Koburku, který není evidován
jako kulturní památka. Dotaci na opravu poskytuje nada-

ce OF v Praze. Se sepsáním žádosti pomohla paní Marie
Hanyšová.
Obec připravuje výběrové řízení na akci „Rekonstrukce
objektu Kulturního domu“ Výprachtice. V rámci uvedené
akce by měla být řešena vzduchotechnika v objektu, která
je nezbytná pro stravovací provozy.
Máme zájem, aby hospoda fungovala a vyřešení stravovacího provozu restaurace považujeme v dané souvislosti
za velice důležité.
Máme zájem požádat o finanční dotaci z prostředků
EU. Uvnitř Výprachtických novin jsme sepsali některé náměty na řešení problémů v naší obci a prosíme Vás, abyste se k těmto námětům
vyjádřili a zaslali nám
své připomínky a návrhy.
Uvažujeme o tom, že
budeme žádat s ohledem
na požadovanou finanční
spoluúčast, pouze o jednu dotaci ve výši cca 15
mil. Kč na jeden konkrétní projekt. Vždyť jenom
potřebné podklady k žádosti nebudou žádnou
levnou záležitostí. Jedná
se nám tedy o to, aby
projekt, na který budeme
žádat dotaci, byl nejen
kvalitní, ale aby se s tímto projektem ztotožnila i většina
z Vás, obyvatel naší obce.
Vaše připomínky budeme akceptovat v jakékoliv formě, tj. písemně v kanceláři, telefonicky, faxem, e-mailem
apod. Veškeré kontakty Vám poskytnou pracovníci úřadu, případně jsou našich webových stránkách na adrese:
obec-vyprachtice.cz.
Na závěr nám dovolte, abychom dětem popřáli krásné
prázdniny a Vám, kteří se chystáte na dovolenou, přejeme
pěknou dovolenou. Vy, kteří zůstáváte doma, si zasloužíte trochu odpočinku a pěkné letní dny. Prosba ohledně
šetření s vodou zůstává v platnosti. Žádné opatření v souvislosti s šetřením s vodou jsme nevyhlašovali, věříme ve
zdravý rozum a odpovědnost každého z Vás.
Zastupitelstvo obce Výprachtice.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne
31. 5. 2007 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
Program:
1. Zahájení
2. Volba členů mandátové a návrhové komise
3. Schválení rozpočtů DSO Lanškrounsko a DSO Pod
Bukovou horou na r. 2007
4. Výkup pozemku
5. Schválení prodloužení některých nájmů obyvatel
obecních bytů
6. Schválení výběrových řízení na invest. a neinvest.
akce v roce 2007
7. Ostatní
8. Diskuse
9. Návrh usnesení
10. Závěr

169.505,- Kč, bez DPH.

Schváleno: 10 – 0 – 0
104/ ZO bere na vědomí uzavření nájemní smlouvy
s obcí Čenkovice na nájem přední sněhové radlice ve vlastnictví obce Čenkovice uzavřenou na dobu od 1. 1. 2007 do 30.
4. 2010.
105/ ZO souhlasí s připojením rodinného domu Výprachtice čp. 14, ve vlastnictví pana J. M. na splaškovou kanalizaci ve
vlastnictví obce Výprachtice.
Schváleno: 10 – 0 – 0
106/ ZO souhlasí, na základě podané žádosti, s připojením domu čp. 65 ve Výprachticích, který je ve vlastnictví
V. L., bytem Litomyšl, na možnost připojení domu čp. 65
ve Výprachticích na vodovodní řád a splaškovou kanalizaci ve vlastnictví obce Výprachtice, vše za předpokladu,
že připojení bude technicky možné. Náklady spojené
s připojením hradí vlastník domu čp. 65 ve Výprachticích.
Schváleno: 10 – 0 – 0
107/ ZO schvaluje závěrečný účet obce Výprachtice za rok
2006, jehož součástí je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Výprachtice za rok 2006, a to bez výhrad.
Schváleno: 10 – 0 – 0
Z veřejného zasedání po omluvě odešel Jindřich Beran.
108/ ZO schvaluje bezúplatný převod části pozemků ppč.
385/1, 3148/28 a 268/4 v k.ú. a obci Výprachtice, ve vlastnictví obce Výprachtice. Záměr převodu byl schválen usnesením
ZO č. 89 ze dne 28. 3. 2007 a byl zveřejněn na úřední desce
po dobu 15 dnů. Předmětné části pozemků tvoří silnici III.
třídy č. 31118, která je ve vlastnictví Pardubického kraje. Pozemky byly zaměřeny následujícími Geometrickými plány pro
k.ú. Výprachtice:
- GP č. 553-783/2006 byl zaměřen pozemek ppč. 385/3
- GP č. 552-782/2006 byl zaměřen pozemek ppč. 3148/70
- GP č. 552-782/2006 byl zaměřen pozemek ppč. 268/10
Schváleno: 9 – 0 – 0
109/ ZO souhlasí s přístavbou k rekreační chalupě ev.č. 24 ve
Výprachticích, umístění venkovní kanalizace s odpadní jímkou
a stavbou zpevněných ploch na ppč. 2146/1 a 3561 v k.ú.
a obci Výprachtice, ve vlastnictví manželů K., bytem Pardubice,
a současně souhlasí s vynětím 133 m2 pozemku ze ZPF.
Schváleno: 9 – 0 – 0
110/ ZO souhlasí se záměrem prodeje ppč. 59/2, ppč. 88/2,
st.p. 13, st.p. 96 v k.ú. Valteřice u Výprachtic a obci Výprachtice.
Schváleno:8 – 0 – 1
111/ ZO vzalo na vědomí ukončení nájemní smlouvy
v měsíci červnu k bytu číslo 2 v přízemí domu čp. 287
s paní M. S., bytem Výprachtice.
112/ ZO přidělilo byt č. 2 v přízemí domu čp. 287 po paní
M. S. paní V. H. s dcerou M. V případě odmítnutí p. H. bude
byt přidělen slečně P. N.
Schváleno: 9 – 0 – 0
113/ ZO souhlasí se zadáním výběrového řízení na zhotovitele nové střechy na hasičské zbrojnici čp. 7 ve Výprachticích
a v dané souvislosti ukládá starostovi obce, aby zveřejnil zadání podmínek výběrového řízení. Výběrové řízení bude vypsáno v souladu se zák. číslo 137/2006 Sb., v platném znění,

Veřejné zasedání zahájil starosta obce JUDr. M. Stejskal,
který přivítal přítomné zastupitele a hosty, a seznámil je s programem jednání.
Předložený program jednání byl schválen.
Schváleno: 10 – 0 – 0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: Libor Chaloupek, Marie Hejlová
Schváleno: 10 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: Věra Jandejsková, Ing. Jiří Falta
Schváleno: 10 – 0 – 0
98/ ZO schvaluje rozpočet Dobrovolného svazku obcí Lanškrounsko a Dobrovolného svazku obcí pod Bukovou horou
na rok 2007, a to bez výhrad.
Schváleno: 10 – 0 – 0
99/ ZO schvaluje výkup pozemku ppč. 269/3 v k.ú.
a obci Výprachtice ve vlastnictví J. a J. Ch., bytem Výprachtice, a to za cenu dle znaleckého posudku, nejméně však za
cenu 20,- Kč za 1 m2.
Schváleno: 10 – 0 – 0
100/ ZO bere na vědomí prodloužení nájmu některých
nájemníků v obecních bytech. Seznam nájemníků je uveden
v příloze, která je nedílnou součástí zápisu.
101/ ZO neschvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení
kuchyňských linek v bytovém domě v lokalitě pod Vaníčkem
ve Výprachticích, s tím, že kuchyňské linky si pořídí nájemníci
na své vlastní náklady.
Schváleno: 10 – 0 – 0
102/ ZO souhlasí s výsledkem výběrového řízení na akci:
„Pokládka PVC krytiny v bytovém domě v lokalitě pod Vaníčkem“ a zároveň pověřuje starostu uzavřením smlouvy o dílo
s vítězem výběrového řízení, kterým se stala firma: Ivo Pelz, se
sídlem Langrova 13, Brno IČO: 48875287 za nejnižší nabídkovou cenu 65.075,- Kč.
Schváleno: 10 – 0 – 0
103/ ZO schvaluje úhradu víceprací a změny oproti
projektové dokumentaci v souvislosti s výstavbou 6 b. j.
ve Výprachticích firmě Adolf Pech – APS, se sídlem Dvořákova 478, 563 01 Lanškroun, IČO: 60147768. Specifikace
víceprací a změn oproti původní projektové dokumentaci
tvoří přílohu tohoto usnesení. Vícepráce představují částku
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s tím, že celková hodnota prací nepřesáhne částku uvedenou
v ust. § 25 písm. b) zák. číslo 137/2006 Sb.
Současně ZO schvaluje výběrovou komisi ve složení:
p. Marie Hanyšová, p. Ing. Vendula Indrová, p. Luboš Merta
Schváleno: 9 – 0 – 0
114/ ZO souhlasí s přístavbou garáže u rodinného domu
Výprachtice čp. 400, ve vlastnictví pana V. M., bytem Výprachtice. Vše za předpokladu, že stavba bude provedena
a užívána v souladu s technickou a stavební dokumentací.
Schváleno:8 – 0 – 1
115/ ZO bere na vědomí zprávu o výběrovém řízení na
místo úředníka stavebního úřadu.
116/ ZO schvaluje uzavření smlouvy s firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02,
IČ: 27232425, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene, přičemž obsahem věcného břemene je strpění umístění,
zřízení a provozování kabelové přípojky NN pro 6 b.j. ve
Výprachticích a výměna deonu v DTS, to vše na pozemcích
obce Výprachtice, evidovaných dle stavu KN jako ppč. 322/3
a 322/11 v k.ú. Výprachtice. Věcné břemeno se dále zřizuje
za podmínek uvedených ve smlouvě o zřízení věcného břemene. Finanční náhrada činí 500,- Kč.
Schváleno: 9 – 0 – 0
117/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o zajištění zpětného
odběru elektrozařízení prostřednictvím jejich mobilního svozu
s firmou ASEKOL s.r.o., se sídlem U Pejřárny 97, 142 00 Praha
4, Libuš, to vše dle přiloženého návrhu smlouvy.
Schváleno: 9 – 0 – 0
118/ ZO Výprachtice schvaluje udělení plné moci firmě Komunální služby s.r.o., se sídlem Pod Vyšehradem 13, Jablonné
nad Orlicí, IČO: 60935863, zastoupenou jednatelem společnosti panem Janem Janouškem. Jmenovaný se zplnomocňuje
k tomu, aby předával elektrozařízení pocházející z domácností v rámci mobilního svozu firmě ASEKOL..
Schváleno: 9 – 0 – 0
119/ ZO nesouhlasí s nákupem použité sněžné frézy od
pana Bohuslava Urbana, zástupce firmy CAMURA, s.r.o., se
sídlem Rudoltice 51.
Schváleno: 9 – 0 – 0
120/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene kanalizační přípojky mezi
oprávněnou obcí Výprachtice a povinným Ing. M. J., bytem
Výprachtice. Obsahem věcného břemene je právo umístit kanalizační přípojku na ppč. 3148/17 v k.ú. Výprachtice, jakož
i vstupovat a vjíždět na zatížený pozemek za účelem kontroly,
údržby a oprav kanalizační přípojky. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 1.000,- Kč. Náklady spojené se zřízením věcného
břemene hradí obec Výprachtice. ZO souhlasí s realizací přípojky do celkové ceny 60.000,- Kč. ZO pověřilo starostu obce
uzavřením smlouvy. Komise na výběrové řízení bude ve složení:
Ing. J. Falta, M. Hejlová, L. Chaloupek
Schváleno: 9 – 0 – 0

121/ ZO schvaluje neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Kulturní centrum Lanškroun, se sídlem nám. A. Jiráska
1, 563 01 Lanškroun, IČO: 00854387 ve výši 1.000,- Kč na
kulturní akci Pravečkův Lanškroun, konanou dne 3. 6. 2007
v Lanškrouně.
Schváleno: 9 – 0 – 0
122/ ZO schvaluje zveřejňování placené reklamy ve Výprachtických novinách, a to za těchto podmínek: poplatku
bude podléhat komerční reklama podnikatelů za cenu:
formát A4 1 strana 1.000,- Kč
A5 – 500,- Kč
A6 – 250,- Kč
A7 – 125,- Kč
Schváleno: 9 – 0 – 0
123/ ZO schvaluje zadání veřejné zakázky na prodloužení
veřejného osvětlení na Hoblovně u rodiny V., K. a N.
Komise bude pracovat ve složení Ing. Jiří Falta – předseda,
Marie Hejlová, Libor Chaloupek
Schváleno: 9 – 0 – 0
124/ ZO ukládá p. Marii Hanyšové a starostovi obce, aby
zajistili zápis kříže s figurou ukřižovaného Krista, nacházející
se u autobusové zastávky Výprachtice – Koburk, do seznamu
kulturních památek a současně, aby do 29. 6. 2007 předali
žádost o dotaci OF (opomíjené památky).
Schváleno: 9 – 0 – 0
125/ ZO souhlasí s příspěvkem obce Výprachtice na důchodové pojištění zaměstnanců obce, a to ve výši 500,- Kč za
každého zaměstnance ve stálém pracovním poměru. Počátek
pojištění 1. 7. 2007.
Schváleno: 8 – 1 – 0
126/ ZO souhlasí s podáním žádosti na blokaci kapacity
připojení některých elektráren, které bude realizovat obec
Výprachtice na svých pozemcích v k. ú. Výprachtice.
Schváleno: 7 – 1 – 1
Diskuse:
Zpráva mandátové komise: přítomno bylo z počátku 10 členů
zastupitelstva, po třetině zasedání se omluvil p. Beran, zasedání je usnášeníschopné.
Zpráva návrhové komise: jednotlivé body byly projednány
a schváleny.
Zapsala: Pfitznerová

Redakce přeje
všem občanům
příjemné léto,
hezkou dovolenou
a dětem
krásné prázdniny.

ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGIE (SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK 8 – 11 HODIN)
pro oblast Letohrad, Žamberk, Lanškroun, Jablonné n. Orl.
7. 7. - 8. 7. 2007
MUDr. Bílý Aleš, Lanškroun, Opletalova 17, tel.: 465 324 829
14. 7. - 15. 7. 2007
MUDr. Dunglová Stanislava, Letohrad, budova žel. stanice, ul. Tyršova, tel.: 972 324 447
21. 7. - 22. 7. 2007
MUDr. Filipová Jitka, Lanškroun, Strážní 151, tel.: 465 325 212
28. 7. - 29. 7. 2007
MUDr. Jaslovská Marie, Žamberk, nám Gen. Knopa 837, tel.: 465 676 818
4. 8. - 5. 8. 2007
MUDr. Jáňová Radmila, Mladkov 133, tel.: 465 635 441
11. 8. - 12. 8. 2007
MUDr. Ježáková Daniela, Letohrad, U Dvora 815, tel.: 465 620 528
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PŘÍPRAVA PROJEKTŮ OBCE VÝPRACHTICE
Vážení občané obce Výprachtice!

zrekonstruuje se prostor pro provozovnu prodejního prostoru, pro kancelář a toalety.
- Nově z projektu ROP: a) rekonstrukce části přízemí na
nový víceúčelový sál pro společenské, kulturní a spolkové
aktivity, současně fungující jako tělocvična pro ZŠ i veřejnost
(nová podlaha, nové vnitřní úpravy, nové jeviště a šatny, toalety jsou již hotové); b) v suterénu příprava prostor pro to,
co v obci opravdu chybí pro veřejnost (je třeba prodiskutovat
– zda to je rehabilitace a sauna – to už možná je někde jinde,
zbytečně by to konkurovalo, ale určitě by se hodila dílna pro
technické služby obce, zde vždy bude nutné zvažovat, abychom nebyli v režimu veřejné podpory)
- Rozpočet okolo 6 mil. Kč?
- Technická připravenost: Stavební povolení vydáno (nebo
to je na jiné využití)?

Obec připravuje žádosti o dotace z fondů Evropské unie.
V dané souvislosti Vám předkládáme návrhy projektů, které
by chtěla obec Výprachtice v budoucnu realizovat. Žádáme
občany o vyjádření názoru, který projekt se Vám líbí nejvíce,
o další připomínky, případně doplnění. Za každou odezvu
Vám předem děkujeme.
Své návrhy a připomínky podávejte prosím do 31. 7. 2007
a to buď písemně na Obecní úřad, 561 34 Výprachtice 3,
telefonicky 465 391 132, 736 535 787, 736 535 786, faxem
465 391 219 nebo na e-mail: ou.vyprch@tiscali.cz.
S pozdravem
Obecní úřad Výprachtice

Z předloženého přehledu projektových záměrů obce
Výprachtice (ze dne 7. 9. 2007) na základě osobního projednání dne 4. 6. 2007 doporučujeme k intenzivní přípravě
několik projektů. Doporučujeme některé drobnější projekty
agregovat do větších a určit prioritní projekty pro nejbližší
období, které budou vhodné pro financování z EU fondů
s přihlédnutím k reálným možnostem dotačních programů
a obce. Obec Výprachtice má 930 obyvatel. Jako prioritní
doporučujeme připravovat tyto projekty:

Rekonstrukce travnatých hřišť poblíž objektu čp. 216 a poblíž základní školy na víceúčelové sportoviště a prostor pro
venkovní společenské a kulturní akce:
- Stávající stav: stávající hřiště v desolátním stavu (tenisový
kurt k nepoužití a fotbalové hřiště bez parametrů).
- Nově z projektu ROP: víceúčelové sportovní hřiště
s umělým povrchem na košíkovou, tenis a volejbal s oplocením, sezení pro diváky, areál na malou kopanou a házenou,
atletiku, basket. Nové zázemí (dnes není): šatny, sprchy, WC.
Ozvučení a osvětlení. Zázemí a celý areál bude moci kromě
sportovních aktivit sloužit také pro konání venkovních společenských, kulturních a spolkových akcí.
- Rozpočet cca 20 mil. Kč
- Připravenost: Není technická dokumentace

1. CENTRUM AKTIVNÍHO A KOMUNITNÍHO ŽIVOTA
OBCE VÝPRACHTICE
Zdroj financování:
ROP, opatření 2. 3. Rozvoj venkova, dotace až 90 % ze
způsobilých výdajů
Popis:
Tento projekt v sobě zahrnuje několik dílčích projektů
v blízkých lokalitách, které tvoří skutečné centrum obce.
Jedná se o objekt čp. 216, nedaleké travnaté hřiště a prostor
u zastávky U fary a přilehlé prostory ke komunikaci III. třídy,
procházející obcí. Daný projekt komplexně řeší problém
liniově a nesouvisle uspořádané vesnice, u které pak chybí
jasné centrum, kde by se soustředily aktivity veřejného a komunitního života a byl připraven i příjemný prostor a zázemí
pro návštěvníky.

Zřízení parku naproti zastávce „U fary“
- Stávající stav: park není, jen divoká zeleň ?
- Nově z projektu ROP: parkové úpravy, odpočinkový
prostor pro všechny, zejména pro matky s dětmi (s dětskými
prolézačkami – koordinace s lokalitou střed obce), posezení
pro seniory, posezení pro přijíždějící (cyklo)turisty, ale i pro
všechny ostatní občany a návštěvníky (víceúčelové pojetí
a dobré promyšlení).
- Rozpočet cca 2 mil. Kč (? – to bylo na zeleň v celé obci?)
- Připravenost : Není technická dokumentace

Předmětem projektu je proto takové jasné centrum obce
vytvořit. Jedná se o zřízení místa pro aktivní odpočinek venku pro všechny občany (od parku pro rodiny s malými dětmi
a seniory až po sportoviště pro mladé a aktivní), současně
sloužící pro venkovní akce a v objektu čp. 216 se jedná
o prostory pro společenské, kulturní a spolkové aktivity. Celé
toto centrum obce je pak nutné dalšími úpravami (chodníky,
zeleň, značení apod.) upravit tak, aby místní i přijíždějící
nebo jen projíždějící jednoznačně poznali, že se pohybují
ve středu obce.

Rekonstrukce středu obce
- Stávající stav: stávající řešení neukazuje na střed obce
a ten není dobře organizován.
- Nově z projektu ROP: vybudování chodníků, nové
autobusové zastávky, rekonstrukce parkoviště, sjednocení
informačních tabulí, parková úprava, prolézačky a atrakce
pro děti. Doporučuji optické a informační vyznačení centra
obce pro přijíždějící. Zakomponovat nějaký výjimečný typický prvek pro obec, zapamatovatelný návštěvníky (nápad typu
„lžíce“ na náměstí v Jablonném).
- Rozpočet cca 6 mil. Kč
- Připravenost : není technická dokumentace

Všechny části projektu jsou plánovány na majetku obce
a nejsou problémy s vlastnickými právy (opravdu úplně
všechny pozemky?).
Popis jednotlivých částí projektu:
Rekonstrukce čp. 216 – obecní dům s restaurací:
- Stávající stav: je nová střecha a fasáda od silnice se zateplením a novými okny. Z letošní dotace se vymění okna na
zadní straně, zrekonstruuje se zázemí pro kuchyň restaurace,

Navrhovaný další postup:
a) promyslet obsah a rozsah projektu, harmonogram přípravy
Projekt, tak jak je nyní navržen pro ROP, je dosti veliký
(celkem 36 mil. Kč). Doporučuji promyslet, zda tam má být
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4. REKONSTRUKCE VODOVODU
Náklady: 3,5 mil. Kč
Realizace: 2009 - …
Stav přípravy:
Další příprava projektu: zpracovat PD, podle předpokladů až do stupně DSP. Záměr v zásadě odpovídání návrhům
v PRVK.
Možnosti financování: Program rozvoje venkova (financování EU), opatření III.2.1.1 (Program ve fázi zpracovávání
prováděcích dokumentů, nutné prověřit podmínky / omezení
pro rekonstrukce vodovodů aj. (omezení pouze pro záměry
nesplňující směrnici pro kvalitu pitné vody?)

vše nebo jestli něco nejde rozdělit na etapy a redukovat.
Nákladné je zejména sportoviště. Tuto fázi by bylo dobré
projednat v zastupitelstvu.
Po vyjasnění obsahu komplexního projektu doporučuji
zpracovat harmonogram technické přípravy projektu.
b) provést technickou přípravu
Pro centrum obce by bylo nejlepší začít celkovou architektonicko – technickou studií. Na základě ní pak dopracovat
další druhy dílčích dokumentací, potřebných pro příslušná
povolení stavebního úřadu, odpovídající druhu investic (povolení terénních úprav, územní rozhodnutí, stavební povolení).
c) průběžně projekt konsultovat a vypracovat dokumentaci
pro EU fondy a podat žádost
Všechny kroky je vhodné konsultovat s odborníkem na
EU fondy. Třeba i obsah a druh investic z hlediska veřejné
podpory (kdy by hrozilo snížení dotace z 90 na 40 %, čemuž
je třeba se vyhnout). Včas je vhodné také zadat komplexní
vypracování dokumentace žádosti o EU fondy.

5. VÝKUP A REKONSTRUKCE BÝVALÉ MLÉKÁRNY
(BROWNFIELD)
Náklady: 21 mil. Kč
Realizace:
Stav přípravy: záměr
Další příprava projektu: zpracovat PD, podle předpokladů
alespoň do stupně DÚR.
Možnosti financování:
1. OPPI, opatření 5.3 (nepředpokládá se)
2. ROP, oblast podpory 2.3
3. ROP, oblast podpory 4.1
Po dopracování prováděcích dokumentů dotačních programů a na základě podrobnějšího zadání a analýzy využití
rekonstruovaného objetu bude nutné zacílit projekt pro jeden
z uvedených programů; v současnosti lze podle dostupných
informací preferovat ROP oblast podpory 4.1., kde však není
vysoká alokace dotačních prostředků).

2. ZATEPLENÍ A ZMĚNY OTOPNÉHO SYSTÉMU VEŘEJNÝCH BUDOV V OBCI VÝPRACHTICE
Je možné, že by se dal podat jeden komplexní projekt do
OP Životní prostředí, neboť zateplení budov a změna jejich
vytápění (ekologizace a ekonomizace provozu) spolu souvisejí a vzájemně se podmiňují.
Zateplení veřejných budov:
Náklady: 25 mil. Kč
Realizace: 2009 - …
Stav přípravy: záměr
Další příprava projektu: Dopracovat PD.
Možnosti financování:
1. OP Životní prostředí, oblast podpory 3.2 (po dopracování prováděcích dokumentů nutné prověřit, jaké druhy
budov je možné v programu uplatnit)

OBEC VÝPRACHTICE
POSOUZENÍ JEDNOTLIVÝCH PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ IZOLOVANĚ

Změna otopného systému:
Náklady: 100 mil. Kč
Realizace: 2009 - …
Stav přípravy: záměr
Další příprava projektu: Dopracovat PD alespoň do stupně DÚR, energetický audit… Potřeba projednat s odborníky
(hydrogeolog, energetický auditor apod.) možnosti vybudování tepelných čerpadel v podmínkách obce – volba, zda t.
čerpadla vzduch nebo voda (v závislosti na možnosti využití
vodního zdroje obce). Znovu prověřit, zda by se dalo využít
teploty vody ve vodojemu (přepravní vzdálenost,..)
Možnosti financování: OP Životní prostředí, oblast podpory 3.1

Toto posouzení je provedeno způsobem, kdy je posouzen
každý jednotlivý projekt zvlášť a izolovaně z hlediska zdrojů
financování. Toto posouzení má využití pro případ, kdy by se
realizovaly jednotlivé projekty postupně a zvlášť, bez agregace do celků.
1. Turisticko sportovní centrum
a) Vybudování ubytovny v čp. 216 (+ zázemí minigolf,
kuželky, dětské hřiště, parkoviště)
Náklady: 10 mil. Kč (vč. sálu)
Realizace: 2008 – 2013
Stav přípravy: pro ubytovnu vydáno SP
Možnosti financování: Pro ubytovnu platí podmínka režimu dotace v rámci veřejné podpory, tedy dotace cca 40%.
Obec musí zvážit vlastní zdroje spolufinancování projektu
a posoudit prioritnost daného záměru.
1. ROP, opatření 3.1 (předpoklad významného převisu
poptávky, projekt musí být zahrnut do integrovaného řešení
cestovního ruchu regionu Lanškrounska)
2. ubytovací zařízení budovat postupně po částech (využití
grantu Pardubického kraje na turistickou infrastrukturu)

3. REKONSTRUKCE A OPRAVA KANALIZACE
Náklady:
Realizace: 2009 - …
Stav přípravy: záměr
Další příprava projektu: dopracovat PD, podle předpokladů až do stupně DSP. Záměr v zásadě odpovídání návrhům
v PRVK.
Možnosti financování: Program rozvoje venkova (financování EU), opatření III.2.1.1 (Program ve fázi zpracovávání
prováděcích dokumentů, nutné prověřit podmínky) omezení
pro rekonstrukce kanalizací aj. (nutné posouzení oprávněné
osoby o nezbytnosti realizace atd.?)

b) rekonstrukce travnatých hřišť pro různá sportoviště,
vč. zázemí pro kulturně společenské akce
Náklady: 20 mil. Kč
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Realizace: 2009 - …
Stav přípravy: záměr
Další příprava projektu: Dopracovat PD alespoň do stupně
DÚR, posouzení EIA, náročnost dokladování a všech vyjádření, vhodnost lokality….
Možnosti financování:
1. OP Životní prostředí, oblast podpory 3.1 (upozornění
– podíl příp. dotace by odpovídal ziskovosti projektu, velice
orientačně 35 %)

Realizace: 2009 - 2015
Stav přípravy: záměr
Další příprava projektu: Dopracovat PD alespoň do stupně
DÚR.
Možnosti financování: ROP, opatření 2.3
c) vybudování parkoviště v lokalitě „Na Převáži“
Náklady: 7 mil. Kč
Realizace: 2008 - ….
Realizace prostřednictvím projektu Dobrovolného svazku
obcí Lanškrounsko

7. Vytápění veřejných budov tepelným čerpadlem
Náklady: 100 mil. Kč
Realizace: 2009 - …
Stav přípravy: záměr
Další příprava projektu: Dopracovat PD alespoň do stupně DÚR, energetický audit… Potřeba projednat s odborníky
(hydrogeolog, energetický auditor apod.) možnosti vybudování tepelných čerpadel v podmínkách obce – volba, zda t.
čerpadla vzduch nebo voda (v závislosti na možnosti využití
vodního zdroje obce).
Možnosti financování: OP Životní prostředí, oblast podpory 3.1

2. Rekonstrukce středu obce
Náklady: 6 mil. Kč
Realizace: 2009 - …
Stav přípravy: záměr
Další příprava projektu: Dopracovat PD alespoň do stupně
DÚR.
Možnosti financování:
1. ROP, opatření 2.3. ve vztahu k projektu 1b. lze záměr
posoudit jako vhodnější pro financování ROP, s předpokladem větší úspěšnosti žádosti o dotaci (záleží také samozřejmě na posouzení priorit obce).

8. Rekonstrukce, oprava a dobudování kanalizace
Náklady:
Realizace: 2009 - …
Stav přípravy: záměr
Další příprava projektu: dopracovat PD, podle předpokladů až do stupně DSP. Záměr v zásadě odpovídání návrhům
v PRVK.
Možnosti financování: Program rozvoje venkova (financování EU), opatření III.2.1.1 (Program ve fázi zpracovávání
prováděcích dokumentů, nutné prověřit podmínky/omezení
pro rekonstrukce kanalizací aj. (nutné posouzení oprávněné
osoby o nezbytnosti realizace atd.?)

3. Park u zastávky „U fary“, resp. obnova zeleně v celé
obci.
Náklady: 2 mil. Kč
Realizace: 2010 - …
Stav přípravy: záměr
Další příprava projektu: Dopracovat PD.
Možnosti financování:
1. postupně po částech jako menší akce obce nebo DSO
Lanškrounsko pro POV
2. projekt pro OP Životní prostředí, oblast podpory 6.5
(předběžně! Není dopracován prováděcí dokument a podrobné podmínky, je možné, že oblast podpory bude určena pouze
pro města, pro obnovu lokalit typu brownfields!)
3. ROP oblast podpory 2.3 (opět platí potřeba zvolit si pořadí priorit pro všechny projekty, které by obsahem patřily do
této oblasti podpory)

9. Rekonstrukce vodovodu
Náklady: 3,5 mil. Kč
Realizace: 2009 - …
Stav přípravy:
Další příprava projektu: zpracovat PD, podle předpokladů až do stupně DSP. Záměr v zásadě odpovídání návrhům
v PRVK.
Možnosti financování: Program rozvoje venkova (financování EU), opatření III.2.1.1 (Program ve fázi zpracovávání
prováděcích dokumentů, nutné prověřit podmínky / omezení
pro rekonstrukce vodovodů aj. (omezení pouze pro záměry
nesplňující směrnici pro kvalitu pitné vody?)

4. Zainvestování pozemků pro výstavbu nájemního bydlení
a pro výstavbu rodinných domků
Náklady: 15 mil. Kč
Realizace: 2008 - …
Stav přípravy: záměr
Další příprava projektu: Dopracovat PD.
Možnosti financování:
1. programy MMR na podporu bydlení; ne podpora z fondů EU

10. Výstavba nájemního bydlení
Náklady:
Realizace:
Stav přípravy:
Další příprava projektu:
Možnosti financování: Programy rozvoje bydlení MMR
(ne fondy EU)

5. Zateplení veřejných budov
Náklady: 25 mil. Kč
Realizace: 2009 - …
Stav přípravy: záměr
Další příprava projektu: Dopracovat PD.
Možnosti financování:
1. OP Životní prostředí, oblast podpory 3.2 (po dopracování prováděcích dokumentů nutné prověřit, jaké druhy
budov je možné v programu uplatnit)

11. Výkup a rekonstrukce bývalé mlékárny na montážní
linku
Náklady: 21 mil. Kč
Realizace:
Stav přípravy: záměr
Další příprava projektu: zpracovat PD, podle předpokladů

6. Větrné elektrárny
Náklady: 100 mil. Kč
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alespoň do stupně DÚR.
Možnosti financování:
1. OPPI, opatření 5.3 (nepředpokládá se)
2. ROP, oblast podpory 2.3
3. ROP, oblast podpory 4.1
Po dopracování prováděcích dokumentů dotačních programů a na základě podrobnějšího zadání a analýzy využití
rekonstruovaného objetu bude nutné zacílit projekt pro jeden
z uvedených programů; v současnosti lze podle dostupných
informací preferovat ROP oblast podpory 4.1)

SPOZ OZNAMUJE

V červenci oslaví svá jubilea

ZÁVĚR:

Na základě analýzy dlouhodobých zdrojů financování
investic obcí stanovit prioritní projekty podle kriterií (ne dle
pořadí).
- potřebnost a nutnost realizace pro obec
- zdroj dotačního financování a reálnost získání dotace
- výše dotace poskytovaná různými dotačními programy
- pořadí priorit pro projekty, pro něž existuje jeden zdroj
financování (nelze očekávat, že v rámci oblasti ROP 2.3.
obec obdrží dotaci na 3 a více projektů)

Daniela Smejkalová

Koburk 59

50 let

Božena Tomišková
Ing. Josef Fajt

Výprachtice 378
Koburk 5

60 let
60 let

Miloslav Šilar

Výprachtice 108

65 let

Jindřiška Formánková

Výprachtice 260

75 let

ANTUKOVÉ KURTY
S OBČERSTVENÍM

ve sportovním areálu TJ Sokol Výprachtice
jsou v provozu každou

Pro OP Životní prostředí platí limit až 90% dotace
– ovšem spíše teoreticky! Reálně lze uvažovat např. o dotaci 75 % pro neziskové projekty a dotaci cca 35 % pro
projekty v rámci veřejné podpory. Pro ROP je možnost
až 85 % dotace EU, také bude upravováno v rámci posuzování projektů. Minimální velikost projektu pro ROP je
5 mil. Kč způsobilých výdajů.

středu a pátek od 18.00 hodin
a neděli od 13.00 hod.
Mimo tyto hodiny je možné propůjčení
po telefonické domluvě.
Tel.: 736 104 166, 465 391 432

OHGS s.r.o., Mgr. Jaroslav Špajs
17. listopadu 1020
562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 526 075

Cena: 50,- Kč/hod./kurt

DEN DĚTÍ V ZOO DVŮR KRÁLOVÉ
Neobvyklý dárek dostaly k svému svátku děti z Dětského
domova Horní Čermná – pozvánku do ZOO Dvůr Králové.
Těšily se velice. Velká většina z nich totiž nikdy v žádné zoologické zahradě nebyla a nedovedly si představit, co je čeká.
Ovšem zvířátka velká i malá zpravidla děti přitahují. V noci
z 1. na 2. června, což byl den D, nemohly ani dospat.
Celou akci připravila firma M&M reality holding, a.s. ve
spolupráci se ZOO ve Dvoře Králové. Charitativní akce byla
určena široké veřejnosti a děti z DD byly čestnými hosty na
tomto zábavním dnu.
Cílem dne bylo co nejvíce zpříjemnit návštěvníkům jejich
den v ZOO a zároveň přispět na dobrou věc. Pro všechny
děti, nejen z DD, byly připraveny soutěže o drobné dárky,
nafukovací atrakce, soutěže s klaunem, malování obrázků.
Ve 14.00 hod. firma připravila pro návštěvníky vystoupení
bavičů Josefa Aloise Náhlovského a Josefa Mladého, kteří slavnostně otevřeli EXLUSIVNÍ POBOČKU M&M reality, přímo v
areálu ZOO v pavilonu lidoopů.
Firma M&M reality poslala ráno 2. června pro děti autobus. V ZOO na děti čekali pracovníci společnosti, kteří
předali dětem dárky a následně je svěřili do opatrování
zástupci ZOO, panu Košťálovi, který je provedl ZOO
a připravil pro ně zábavně-vzdělávací program. Na děti
čekalo nejedno překvapení. Dostaly se do zákulisí ZOO,
účastnily se krmení slonů, žiraf a poznaly Emila. Ptáte se, kdo
je Emil? Téměř třímetrový had škrtič, kterého si mohly pohladit. Chvějící se rukou to dokázala dokonce i paní ředitelka.

Při slavnostním otevření pobočky, které proběhlo ve
14.00 hod., přebrala paní ředitelka finanční dar od zástupců
společnosti M&M reality holding, a.s.
Zbytek odpoledne trávily děti volnou procházkou po
ZOO. Na závěr dostaly ještě svačinu a nafukovací balónky
od firmy M&M. Tím pádem bylo o zábavu v autobuse po
celou zpáteční cestu postaráno.
Celý den byl pro děti obrovským zážitkem. Ještě řadu dní
si vzájemně sdělovaly dojmy a vyprávěly každému, kdo byl
jen trošku ochoten naslouchat.
Manželům Jiroutovým, společnosti M&M, chovatelům
zvířat v ZOO a vůbec všem, kteří dětem z DD Horní Čermná
připravili nezapomenutelný Den dětí, patří veliký dík za
otevřenou dlaň i srdce.
Dětský domov

UPOZORNĚNÍ
Vážení občané,
vzhledem k tomu, že od 10. 7. 2007 do 10. 8. 2007
budou prováděny natěry fasády kostela „Proměnění
Páně” prosíme Vás, abyste zakryli pomníky hrobů Vašich
blízkých, které se nacházejí poblíž kostela, igelitem nebo
jiným materiálem tak, aby nemohlo dojít k jejich znečištění barvou. Děkujeme Vám za trpělivost a shovívavost,
kterou v dané souvislosti projevíte.
Obec Výprachtice
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VÍTE ZA KOLIK TOPÍTE?
tolik CO2 , kolik rostlina při růstu pohltí z ovzduší, SO2 není přítomno = ekologická rovnováha
nízké náklady na vytápění
vysoká účinnost hoření (75 %)
malé množství odpadu
snížené poplatky za svoz komunálního odpadu
nevýhody - nižší výhřevnost
nutnost včasné přípravy z důvodu vyschnutí
materiálu (min. 1 rok)
časová náročnost na přípravu (rozřezání,
uskladnění, atd.)
POZOR - lidé se domnívají, že se jedná o nejlevnější
palivo, ale ......... Dřevo se udává v m3. Volně
ložený 1 m3 obsahuje přibližně 60 % dřevní
hmoty, což odpovídá např. u suchého smrku
váze cca. 270 kg. Při přepočtu průměrné ceny
650 Kč/m3 vychází cena 2,4 Kč/kg.

Spotřebitelé mají možnost výběru z mnoha druhů paliv
pro své domácnosti. Ne každý se zcela orientuje ve skutečných nákladech na vytápění v porovnání s účinností a spotřebou. Proto vznikl tento článek, který porovnává pro větší
přehled přepočty různých paliv na stejné jednotky apod.
Mnoho lidí například neví, kolik dřevní hmoty obsahuje
volně ložený m3 nebo jakou mají výhřevnost různá paliva.
Tento článek poukazuje i na zatížení exhalacemi.
HNĚDÉ UHLÍ:
výhody jedno z nejdostupnějších paliv
nevýhody - relativně nejnižší výhřevnost
v poměru s ostatními palivy vzniká nejvíc popela
největší vznik škodlivých exhalací (viz. spodní tabulka)
vyšší poplatky za svoz komunálního odpadu
ČERNÉ UHLÍ:
výhody vysoká výhřevnost = nižší průměrná spotřeba
z důvodu dokonalejšího hoření nevzniká tolik
exhalaci jako u hnědého uhlí
nevýhody - vysoká cena
není vhodné pro každý kotel
množství odpadu podobné hnědému uhlí
vyšší poplatky za svoz komunálního odpadu

DŘEVĚNÉ BRIKETY A PELETY:
výhody vysoká výhřevnost a účinnost
při hoření vykazují stejné emise jako dřevo
velmi malé množství odpadu cca. 1 % - potvrzeno testem Výzkumného ústavu paliv a energetiky Praha – Běchovice
ekologicky čisté palivo bez chemických pojiv
jedny z nejnižších nákladů na vytápění
snížené poplatky za svoz komunálního odpadu
nevýhody - potřeba uskladnění v suchu
u pelet potřeba speciálního kotle + vyšší nákupní cena pelet

KOKS:
výhody -

nejvyšší výhřevnost z tuhých paliv
větší účinnost než hnědé a černé uhlí
nevýhody - vysoká cena
není vhodné pro každý kotel
množství popela nižší než u hnědého nebo černého uhlí
vyšší poplatky za svoz komunálního odpadu
DŘEVO:
výhody -

DŘEVNÍ ŠTĚPKA:
výhody vysoká účinnost hoření
malé množství odpadu
snížené poplatky za svoz komunálního odpadu
nevýhody - nejnižší výhřevnost
potřeba uskladnění v suchu
relativně vysoká cena

ekologicky čisté palivo – při spalování vzniká

TABULKA NÁKLADŮ NA VYTÁPĚNÍ
Průměrná
roční spotřeba
(kg, m3, MWh)
9 569 kg
6 081 kg
4 594 kg
9 132 kg
34 m3

Průměrná cena
(kg, m3, kWh)

Výhřevnost
(MJ)

Účinnost
(%)

Ostatní náklady
(poplatky)

Hnědé uhlí
Černé uhlí
Koks

2,4 / kg
4,3 / kg
5,7 / kg

13,4
22,5
27,5

55
55
62

900,00
900,00
900,00

Dřevo

2,4 / kg

14,6

75

225,00

Dřevěné
brikety

3,0 / kg

18,5

75

225,00

6 207 kg

18.621,-

Dřevěné pelety
Štěpka
Zemní plyn
PropanButan
LTO
El. akumulace
El. přímotopy

4,8 / kg
3,2 / kg
10,3 / m3
25,94/ kg
19,41 / kg
1,44 / kWh
1,8 / kWh

18,5
12,5
33,4
46,4
42,3
3,6
3,6

75
75
89
89
89
93
95

225,00
225,00
2868,00
1000,00
800,00
3672,00
6084,00

6 207 kg
10 667 kg
3 364 m3
2 422 kg
2 656 kg
29 869 kWh
29 240 kWh

24.994,34.359,34.649,63.826,52.352,46.683,58.716,-
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Roční náklady
(Kč)
22.430,26.148,26.185,21.917,-

ZEMNÍ PLYN:
výhody možnost automatického nastavení kotle
velmi vysoká výhřevnost a účinnost
ekologicky čisté palivo
nevýhody - stále se zvyšující cena
distribuční poplatky
měsíční zálohy

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
V sobotu 2. 6. pořádali hasiči z Koburku lampiónový
průvod pro děti i dospělé. Sraz byl v 18.00 hodin před
hasičskou zbrojnicí ve Výprachticích, odkud se průvod
vydal do Koburku na rynk, kde se konalo tradiční kácení májky. Průvod doprovázela místní dechová hudba,
která vyhrávala všem zúčastněným do kroku. Průvod byl
v hojném počtu a lampiónků různých tvarů, barev a provedení. Kácení máje proběhlo také za doprovodu místní
dechovky, která na rynku vyhrávala. Po úspěšném skácení
májky se všichni společně přesunuli za hasičskou zbrojni-

ELEKTŘINA:
výhody možnost automatického nastavení kotle
velmi vysoká výhřevnost a účinnost
nevýhody - nejdražší způsob vytápění
distribuční poplatky
měsíční zálohy
nutnost úpravy elektroinstalace

Porovnání emisí škodlivin uvedených druhů paliv na 1GJ.
emise (kg/GJ)

Palivo

SO2

CO2

NOX

Hnědé uhlí

1,0

95,6

0,219

Černé uhlí

0,4

92,7

0,25

Zemní plyn
Dřevěné brikety, pelety, štěpky,
palivové dřevo

0,0

56,3

0,17

0,0

102,3

0,027

Je už na každém z nás, pro který druh paliva a vytápění se
rozhodneme, jak uvědoměle posoudíme ekologické zatížení
pro své okolí a cenové vstupy. Vytápění domácnosti už zdaleka není pouze záležitostí fosilních paliv. Pevně věříme, že se
tímto článkem rozšířil Váš přehled o současných možnostech.
Jan a Martin Frkovi

ci v Koburku, kde bylo pro všechny připraveno posezení
s občerstvením. Na děti také čekaly připravené různé
soutěže. Každý soutěžící obdržel sladkou odměnu. I když
tuto pěknou akci ukončil nečekaně kolem půl deváté déšť,
myslíme si, že děti odešly domů s pěknými zážitky. Ti vytrvalejší se ještě mohli přesunout do zbrojnice, kde mohli
v oslavách pokračovat.

OZNÁMENÍ
MUDr. Braunová bude mít dovolenou
od 16. 7. do 27. 7. 2007.
V době prázdnin (červenec a srpen) budou pondělní
ordinační hodiny od 11.00 do 12.00 hodin.

Věra Jandejsková

NAMĚŘENÉ TEPLOTY VE VÝPRACHTICÍCH V MĚSÍCI ČERVNU
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
Cyklistický kurz

Po obědě jsme vyrazili na lodičky, což nás bavilo a také jsme
se hodně zasmáli, díky naší „šikovnosti“. Asi kolem třetí hodiny
jsme se vydali do Žamberka nakoupit si atd. Tam jsme také dostali rozchod a konečně jsme si mohli dál zmrzku. Večer jsme se
vrátili akorát včas na večeři, a jelikož jsme si vymysleli párky, šli
jsme si je opéct. V zápětí jsme je šli vyběhat, protože lanškrounská škola si chtěla ověřit, jak jsme dobří ve fotbale. Po zápase
snad už jen hygiena a šup do postele.
ČTVRTEK: Dneska ráno se nám už opravdu blbě vstávalo, ale
museli jsme. Po snídani jsme hnedka vyrazili do Kunvaldu, kde
jsme si něco málo řekli o Janu Ámosu Komenském, a pak se jelo
zpátky na chatu Lesanku. Všichni opálení a unavení jsme se vydali na oběd. Po odpoledním klidu jsme konečně jeli na pevnost
Hanička, kterou jsme v úterý nestihli. A také nás k večeru přijel
navštívit pan ředitel, který s námi strávil noc na chatě. Ráno pak
už jen vstal a mohl nám odvézt batohy.
PÁTEK: Ráno jsme vstávali normálně v 7:30, šlo se na snídani
a hned jsem se vydali na cestu domů. Jeli jsme přes Letohrad, kde
jsme si dali rozchod a pan učitel Grossman nám koupil zmrzku. Pak
už nás čekalo jen Jablonné, Bystřec a konečně Výprachtice. U školy
jsme se všichni v pořádku rozjeli domů a bylo po cyklisťáku.
Když bych měla celý kurz shrnout, tak si myslím, že se nám
vše povedlo a počasí nám také přálo, takže co víc si můžeme
přát. =)
Aneta Kaplanová (9. třída)

Letos poprvé proběhl cyklistický kurz pro žáky ze 7. a 8. třídy.
Vedoucím kurzu byl pan učitel Grossmann a jako druhý instruktor
ho doplňoval pan učitel Formánek. Základnou, ze které se podnikaly hvězdicovité výlety do okolí, se stal penzion Lesanka v Pastvinách. Kurz probíhal od pondělí do pátku 21. – 25. května.

Chcete vědět, jak probíhal cyklistický kurz? Přečtěte si jednotlivé dny a dozvíte se, co jsme prožívali a kudy jsme jezdili.
PONDĚLÍ: V pondělí ráno jsme se všichni sešli u školy, kde
jsme si ukázali trasu, abychom nikde nezabloudili a vydali se na
cestu. Avšak asi po dvou kilometrech v Tiscích, jsme měli první
nehodu. Pan učitel Grossman nás kontroloval, jestli jedeme
v zástupu, a sjel po mezi dolů. Cožpak o to, ale on ho překvapil
potok, a to už nezvládl nejen on, ale ani kolo. Takže jsme asi
necelou hodinu čekali, než přivezou nové kolo, až pak jsme
vyjeli dál. Když jsme dojeli na místo, byli jsme tak unavení, že
odpolední projížďka pro nás byla naprosto nepřijatelná. Po obědě jsme se museli (teda s ne moc velkým nadšením) jet kouknout
k přehradě. Prohlédli jsme si krajinu, a když jsme chtěli jet, Honza Totušek si „vyhodil“ koleno a starost byla na světě. Tak jsme
tedy opět čekali. Asi po 15 min jsme se vydali zpět do chaty.
Večer jsme si řekli denní rozkaz a večerka byla v 22:00.
ÚTERÝ: Ráno jsme stávali v 7:30, šli na snídani a pak se vydali na Zemskou bránu. Terén byl vážně hrozný a pořád do kopce.
Na oběd jsme opět přijeli vyčerpaní. Po obědě jsme měli jet na
pevnost Hanička, ale čekali jsme na rodiče Honzy, než si pro
něho přijedou. A jelikož přijeli pozdě, tak jsme se navečer jeli
projet jen po okolí. Večer jsme měli společenské hry a volno až
do večerky, která byla opět ve 22:00.
STŘEDA: Když nás ráno pan učitel Formánek vzbudil se slovy, že na nás čekají kola, bylo nám řečeno, že středa je rizikový
den. S čímž jsme souhlasili nejen my, ale i naše nohy. A tak jsme
se po snídani vydali jen na takové malé kolečko kolem přehrady.

Soutěž z administrativy

Dne 28. 5. se konala soutěž z administrativy. Nejprve psala
osmá třída, protože mají hodinu od 13:10 do 13:55. My jsme
psali až další hodinu. Nejdřív jsme se rozepisovali, potom jsme
si nadepsali speciální papíry a čekali, než se dostaví pan ředitel,
aby to zdokumentoval. Zatímco jsme čekali, paní učitelka Langerová nám vysvětlila pravidla a rozdala texty, které jsme měli
opisovat. Kdo chtěl, tak si je mohl přečíst a popřípadě se zeptat,
na to, co nepochopil. Poté, co přišel pan ředitel, jsme se připravili a začali psát. Po soutěži si každý myslel, jak dopadl špatně,
a udělal spoustu chyb. No, ale jak to skutečně dopadlo, jsme
nikdo nevěděl a paní učitelka Langerová nám řekla, že výsledky
bychom jsme se měli dozvědět na konci týdne.
Ilona Kulhánková (9. třída)

Výsledky školního kola soutěže v psaní na stroji dne
29. května 2007:
procento přesnosti

osmá třída:
l. Kateřina Dušková
2. Anna Vacková
3. Denisa Pavlíková
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99,56
99,46
99,05

počet čistých
úhozu za min.
89,6
110,8
83,8

devátá třída:
l. Lucie Kubcová
2. Ilona Kulhánková
3. Veronika Killarová

99,91
99,49
99,46

Konečně jsme dojeli na ubytovnu, vybalili jsme se a vydali
se na večeři. Večeře byla vážně výborná. Kuře z rýží a oblohou.
Všichni jsme se pak nahrnuli na pokoj a začali se připravovat na
obvyklé bláznění. V 10:00 měla být večerka, ale do té doby se
toho doopravdy stalo hodně. Filip Dvořák z 5. třídy si rozrazil
hlavu a dvě paní učitelky s ním musely do nemocnice, takže na

100,8
97,6
91,5

Branný den

Vždy po dvou letech máme naplánovány ukázky integrovaného záchranného systému (záchranka, hasiči, policie a armáda) v areálu Vojenské střední školy v Moravské Třebové. Stejně
tomu bylo i letos. Vše bylo domluveno několik měsíců předem,
ale organizátor na poslední chvíli změnil termín, o kterém nás
zapomněl informovat. To jsme tak zjistili až v Moravské Třebové..., proto se improvizovaně hledal náhradní program.
Dne 29. 5. jsme jeli do Moravské Třebové navštívit Vojenskou školu. Ráno jsme se sešli u školy v osm hodin ráno, kdy pro
nás přijel luxusní autobus, kterým jsme odjeli do Moravské Třebové. Když jsme dojeli k Vojenské škole, paní učitelka Langerová vystoupila a šla něco vyřídit. Tam jí pravděpodobně řekli, že
nejsme ohlášení. Nakonec jsme jeli zaparkovat autobus a šli do
města. Tam se učitelé domluvili, že půjdeme navštívit rozhlednu
a zámek. Z rozhledny jsme zahlédli i větrné elektrárny. Potom
jsme šli na zámek do mučírny, po které nás paní provedla, ukázala nám mnoho starých předmětů po našich předcích. Někteří
si i mohli nějaké věci vyzkoušet. Potom jsme se vrátili na náměstí, kde jsme měli asi dvacet minut rozchod. Po volné pauze jsme
šli k autobusu a jeli jsme domů.
Sára Šedivá (6. třída)

nás zbyla jen paní Katzerová a paní Karvaiová. Filip se asi po
hodině a půl vrátil na ubytovnu a se všemi se dělil o své zážitky.
Pomalu už všichni usínali a kolem 12 hodiny už byl všude klid.
Ráno byl o půl 7. budíček a v sedm jsme se vydali na snídani
a potom jsme se už vydali do zámku Lednice.
Když jsme dorazili na místo, měli jsme chvíli času, a tak jsme si
ještě před prohlídkou mohli projít rozložitou francouzskou a anglickou zahradu a nakoupit spoustu suvenýrů. Při prohlídce jsme si
prošli krásný rytířský sál, koupelnu, jídelnu pro hosty, ale také například čínský salonek, kde byly vystaveny suvenýry z cest předchozích majitelů zámku. Po ukončení prohlídky jsme se vydali
v lodičkách k zámeckému minaretu, který má 302 schodů. Vyšli
jsme až do nejvyššího poschodí, kde jsme měli krásný výhled na
krajinu, ale především na zámek a jeho rozlehlé zahrady. Potom
jsme se vrátili k autobusu, kde jsme se mohli občerstvit a ještě si
něco koupit v předražených stáncích - a potom už hurá domů !!!
Výlet se velice podařil a mi už se těšíme na příští!!!
Martina Bártová (5. třída)

Výlet 1. stupně.

Dne 30. 5. jel první stupeň na výlet na jižní Moravu. První zastávkou byly nádrže Nové Mlýny, kde jsme byli rozděleni na dvě
skupiny. První šla na projížďku v parníku s ekologem a druhá se
dívala v autobuse na video. Tedy měla se dívat na video, ale
nakonec se naši průvodci domluvili s učitelkami, že nám ještě

Turnaj ve vybíjené a fotbale (Bystřec)

Dne 5. 6. se konal v Bystřeci turnaj ve vybíjené a fotbale, kterého jsme se zúčastnili také, a to v třech kategoriích. Pátá a čtvrtá třída děvčata, pátá a čtvrtá chlapci, a mladší děvčata ve vybíjené. Pro první třídu byl připraven zvláštní zábavný program.
Utkání pro nás skončilo velice dobře, získali jsme dvě 1. místa a jedno 3. místo.
Naši prvňáci také vyhráli 3. místo. Na soutěžící čekali diplomy a něco sladkého.
Těšíme se na další určitě úspěšný zápas.
Martina Bártová (5. třída)

předvedou pokus filtrování vody. Když se obě skupinky vyměnili, vydali jsme se na zříceninu hradu Devíčky. Autobus nám
zastavil před hradem, takže nás čekal ještě dlouhý výstup do
kopce. Pan průvodce nám tento výstup zpříjemnil hrou a pověstí
o tatarské princezně. Cestou na zříceninu nás okouzlila krásná
a čistá příroda, kterou se naše děti snažily co nejvíc zkazit. Jenže
měly velkého nepřítele - paní učitelku Dajčovou, která nás kontrolovala na každém kroku. Když jsme se konečně dostali až nahoru, začal nám pan průvodce vykládat historii hradu. Měli jsme
taky krásný výhled na celé tři nádrže. Než jsme se vydali dolů,
ještě nás pan průvodce vyfotil všude, kde jsme si přáli. Po chvíli
jsme už seděli v autobuse směr Mikulov. Když jsme dorazili na
místo, na náměstí v Mikulově, řekly nám paní učitelky, že máme
rozchod na půl hodiny. Nejvíce dětí se ztratilo v okruhu hračkárny a drogerie. Když už jsme byli hotovi s nákupy a chystali se na
odchod do autobusu, šly si paní učitelky koupit nějaký klobouk.
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Výlet 6. třídy

do stanice metra a tím zpět na „Václavák“.
Zde si žáci, kteří to měli od rodičů povoleno, prohlédli výstavu „lidských těl“ v Lucerně.
Děkuji rodičům, kteří pro nás přijeli do Lanškrouna svými
auty, protože díky „spolehlivosti“ Českých drah jsme nestihli
spoj do Výprachtic.

Dne 6. 6. - 8. 6. 2007 jela šestá třída na výlet do Mladeče.
Ráno jsme se měli sejít na zastávce v 8:30, ale všichni dorazili poněkud dříve. Asi v 8:40 přijel autobus, do kterého jsme se
naskládali, a jeli do Lanškrouna na autobusové nádraží. Potom
jsme šli na vlakové nádraží, kde jsme čekali na náš vlak. Když
přijel, nastoupili jsme do něho a jeli na další nástupiště. Dalším
vlakem jsme jeli asi tři čtvrtě hodiny. Mezitím jsme já a Sára porazili pana učitele Grossmanna ve hře Člověče, nezlob se.
Po dlouhé jízdě vlaky a autobusy jsme se dostali do města Litovel, kde jsme měli rozchod. Sáře se tady rozbily brýle, které si
v blízké optice nechala spravit. Asi po půl hodině jsme se pěšky
vydali do Mladeče. Po cestě jsme viděli řeku Moravu a šli jsme
po jejím toku. Někteří z nás si mysleli, že jsou kachny, a tak si na
ně cestou hráli. Pan učitel nám cestou vyprávěl, jaké to tu bylo
za jeho mladších let.
Když jsme konečně došli do Mladeče, hledali jsme místo, kde
bychom se mohli ubytovat. Čekali jsme před ubytovnou na paní,
která nám měla otevřít bránu dovnitř. Když přijela, odemkla ji
a my jsme se mohli jít ubytovat do našich nových domovů.
Po několika málo minutách jsme si vzali párky a šli k nedalekému hřišti si je opéct. Na hřišti jsme potkali dva kluky (Martina
a Tomáše), s kterými jsme hráli fotbal.
Když jsme se vrátili zpět na pokoje, vysprchovali jsme se
a museli jít v deset spát.
Ráno jsme vstávali kolem sedmé nebo osmé hodiny. Nasnídali jsme se a připravili se k odchodu. Ten den jsme šli do jeskyní
Podkova, kolem Čertova mostu, vykoupali jsme se v řece Moravě, viděli jsme Obelisk a navečer jsme šli opět hrát fotbal. Večer,
když se mělo už jít spát, jsme usnuli jako miminka.
Když jsme ráno vstali, byli jsme celí rozlámaní, a to nás ještě
čekala návštěva Mladečských jeskyní. Takže když jsme si sbalili
všechny svoje svršky (jak rád říkával pan učitel Grossmann), šli
jsme se zastavit do našeho nejoblíbenějšího obchodu, který jsme
navštěvovali každý den a potom jsme šli konečně do Mladečských jeskyní. V jeskyních bylo docela chladno a ještě k tomu
tam zhaslo několikrát světlo, takže byla docela tma. Myslím, že
jeskyně se líbily každému, až na pár jedinců.
Po prohlídce jsme sedli na autobus a jeli na Litovelské nádraží. Nakonec jsme jeli vlakem až do Lanškrouna s několika
malými přestupy. A potom autobusem hurá domů.
Myslím, že výlet se líbil každému. Mně se líbil moc, protože
to byla zábava, i když jsme pořád jenom chodili.
Eva Kulhánková (6. třída)

Tento výlet začínal trochu netradičně, protože jsme autobusem jeli od školy do Lanšperka už ve 4 hodiny ráno. V Lanšperku
jsme byli docela brzo, a tak jsme museli počkat. Asi za 10 min
přijel vlak do Ústí nad Orlicí. V Ústí jsme také čekali 10 min,
a pak jsme jeli do Prahy. Akorát jsme si mysleli, že pojedeme kabinkovým vlakem, ale nic takového. Cesta do Prahy byla dlouhá
a jeli jsme asi dvě a půl hodiny. Někteří z nás si „zdřímli“, jiní se
najedli a ti další poslouchali písničky.
Když jsme přijeli do Prahy, někteří z nás pořád nevěřili, že
jsme na místě. Šli jsme z hlavního nádraží na Václavské náměstí,
kde nám pan ředitel říkal o památkách, které jsou v Praze. Pak
jsme se procházeli po Karlově mostě a kochali se městem. Na
Hrad byla cesta opravdu do kopce, a je jasné, že když jsme přišli, byli jsme vyčerpáni. Bylo asi třičtvrtě na dvanáct a měla se ve
dvanáct hodin střídat hradní stáž. Počkali jsme a stálo to za to.
Pak jsme šli znova na „Václavák“, kde někteří z nás šli kouknout
na mrtvá těla. Zbytek měl rozchod. Setkali jsme se s naší bývalou
spolužačkou Kristýnou Jandejskovou. Zašli jsme do M´c Donaldu, najedli se a jelo se domů.
Domů jsme již jeli kabinkovým vlakem, a to samozřejmě ni-

Exkurze 8. a 9. třídy do Prahy.

Ve čtvrtek 7. června vyrazili žáci 8. a 9. třídy na historickou
exkurzi do hlavního města. Účelem bylo ukázat si místa, o kterých se píše v učebnicích dějepisu a která mají významné místo
v české historii. Přestože jsme po Praze chodili pěšky, stihli jsme
toho poměrně dost.
Z hlavního nádraží jsme šli přes Václavské náměstí (sv. Václav, Muzeum, pomník Jana Palacha) k Novoměstské radnici,
spojené zejména s husitskou dobou (1. pražská defenestrace).
Pak přes Národní třídu (17. listopad, Národní divadlo), Bartolomějskou ulicí na Staroměstské náměstí (poprava Jana Želivského
v 15. st. a českých pánů r. 1621). Odtud kolem Rudolfina a Klementina na Karlův most. Po krátkém oddychu v Mc´Donaldu
na Malostranském náměstí (barokní chrám sv. Mikuláše) jsme
pokračovali Nerudovou ulicí na Hrad. Ten jsme si prošli kolem
chrámu sv. Víta, prezidentské kanceláře, baziliky sv. Jiří a Zlaté
uličky. Zpět jsme se vrátili hradními zahradami. Pak jsme po
zámeckých schodech sešli k Parlamentu ČR (poslanci se právě
rozcházeli po dopoledním jednání) a kolem Senátu ČR dorazili
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komu nevadilo. Protože měl vlak zpoždění, autobus z Ústí
domů by nám ujel, tak jsme jeli z Prahy do České Třebové.
Tam jsme potkali Ernesta ze Superstar, a pak už se jelo jen
do Rudoltic a do Lanškrouna. Tam na nás čekali rodiče s auty a jelo se domů. Výlet byl velmi pěkný, i když někteří z nás
byli zelení z mrtvol, ale jinak se všem líbil.
Aneta Kaplanová (9. třída)

Dopravní hřiště

Dne 7. 6. jel první stupeň do Vysokého Mýta na dopravní
hřiště. Když jsme přijeli, rozdělili nás na dvě skupiny- čtvrtá
a pátá třída šla psát testy a zbytek šel jezdit na kolech (samozřejmě správně a hlavně podle dopravních předpisů).
Účastnilo se také 6 heřmanických žáků.
Když čtvrtá a pátá třída dopsala testy, připojili se také
k první skupince, která už jezdila na hřišti. Nakonec jsme
si mohli zkusit jízdu zručnosti. Při cestě nám paní učitelka
Kaňková dala hru Bezpečná cesta do školy.
Už se těšíme na další návštěvu.
Martina Bártová (5. třída)

Promluvíme tancem – Lanškroun

Neprospělo:

Výchovná opatření:
napomenutí třídního učitele
důtka třídního učitele
pochvala třídního učitele
pochvala ředitele školy

1 žák (II. stupeň)
3 žáci (I. st.), 1 žák (II. st.)
7 žáků (I. st.)
11 žáků (I. st.)

DAR ŠKOLE – 15 KOMPLETNÍCH STANIC PC

V pátek 15. června byl zástupcům školy Bc. Petru Grossmannovi a řediteli Mgr. Petru Fiebigerovi v Praze předán významný dar
– 15 kompletních PC stanic s LCD monitory. Hodnota daru je cca
100.000,- Kč a všechny nové PC nám pomohou nejen rozšířit síť
stanic v ICT učebně, ale umožní také instalovat PC s internetem do
školní knihovny, odborné učebny F-CH a na další místa ve škole.
Děkuji Bc. Petru Grossmannovi za zprostředkování a vyjednání
podmínek této transakce a panu starostovi za zapůjčení služebního
automobilu pro dovoz zmíněných počítačů.

Připravované akce:

Exkurze do radia METUJE
Exkurze do Komerční banky
Pohádkový les
Štafeta

Dne 18. 6. jsme jeli do lanškrounského domu kultury na
představení Promluvíme tancem, které si pro nás připravila ZUŠ J. Pravečka Lanškroun. Když jsme přijeli na místo,
ještě bylo předchozí představení, a tak jsme si museli chvíli
počkat. Když byl konec a děti z předchozího představení
odešli, nahrnuli jsme se do sálu a snažili se zabrat ta nejlepší
místa. Když už byly v sále všechny školy, přivítala nás paní
ředitelka ZUŠ, Marta Obrová, která nás prováděla celým
programem. Vystupovali tam také naši žáci, Petra Dušková,
Katka Dušková a prvňačky Romana Vaníčková a Kristýna
Stejskalová. Vystoupení uzavřel krásný španělský tanec
v podání nejstarších tanečnic
Příští rok toto vystoupení určitě zase navštívíme.
Martina Bártová (5. třída)

Z PEDAGOGICKÉ RADY (19. 6. 2007)
Samé jedničky na vysvědčení:
I. třída:
Radek Hajzler, Tereza Jandejsková, Kristýna
Stejskalová, Alexadra Tosto, Antonín Vaníček,
Romana Vaníčková,
II. třída:
Johanka Dubnová, David Dušek, Josef Havelka,
Daniela Horáková, Hana Chládková, Natálie
Chládková, Adéla Seidelmannová,
III. třída:
Jonathan Duben, Petra Dušková, Veronika Pouková, Radek Skalický,
IV. třída:
V. třída
VI. třída:

I. stupeň – 0
II. stupeň – 5 žáků

Vladimír Dušek, Michaela Holubářová,
Martina Bártová, Julie Seidelmannová
Eva Kulhánková

Vyznamenání (do průměru 1,5; max. hodnocení chvalitebný)
I. třída:
Josef Cink, Kristýna Langrová,
II. třída:
Pavla Mertová, Radek Stránský
IV. třída:
Šimon Falta, Lenka Stránská
V. třída:
Karolína Chládková, Kamila Kašparová,
VI. třída:
Jiří Karn,
VII. třída:
Simona Marešová
VIII. třída: Tereza Bártová, Ilona Kulhánková
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Mgr. Petr Fiebiger

Spoj čísla od 1 do 37 a od 1 do 26.

OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY
SUDOKU

omalovánka

bludiště
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