Vážení přátelé,
stojíme na počátku nového roku a očekáváme, co nám
tento rok přinese. Je toho hodně, co je potřebné v naší
obci vykonat. Nakonec jsme Vás o svých plánech již
informovali obecně v novinách ke konci uplynulého roku.
Číslo 13 bylo chápáno v mnoha starověkých civilizacích
jako číslo věčného počátku. Staří Mayové vnímali vůbec
veškerá čísla s posvátnou úctou a v čísle 13 spatřovali uviverzální pohyb, návrat, radikální změnu, transformaci, případně nový vývojový stupeň. Pro někoho je číslo 13 číslem nosícím smůlu, pro jiného je číslem přinášející štěstí.
Přejeme Vám všem, aby pro Vás byl rok 2013 rokem šťastným, plným zdraví, rokem,
který Vám přinese změnu
k lepšímu.
Pokud se ještě máme vrátit k měsíci prosinci, je nutné
vzpomenout důležité akce,
které proběhly. Jednalo se
o tradiční “Vánoční koncert” a “Rozsvěcení vánočního stromu”. Obě akce
byly konány za podpory
naší obce. V rámci vánočního koncertu vystoupil
Chrámový sbor Výprachtice a děti ze Základní školy
Jindřicha Pravečka. Rozsvěcení vánočního stromu organizovali výprachtičtí hasiči a Výprachtické kukátko. Velký
podíl na zdaru akce měla paní Milena Csillagová, která
dlouhá léta vede chrámový sbor. Ten pod jejím vedením
zraje jako víno a na jeho výkony mohou být právem hrdí
nejenom aktéři samotní, ale i naše celá vesnice. Věříme,
že nám Chrámový sbor zůstane ještě dlouhá léta zachován. Chrámový sbor vystupuje nejenom při bohoslužbách.
Účinkoval na různých koncertech, kde byly velmi dobré
výkony tohoto souboru několikrát oceněny.
Stejně tak velké poděkování patří paní Míše Košťálové,
která již po několik let připravuje děti z naší základní školy na různá vystoupení (pro důchodce, pro rodiče na “Den
matek”, při ukončení školního roku, při předávání štafety
prvňáčkům apod.). Jedná se obrovský kus práce, spočívající v přípravě, nácviku a zkouškách. Na našich dětech je

přitom vidět, že je zpívání a muzicírování nejenom baví,
ale pozitivní je rovněž to, že se kvalita jejich vystoupení
neustále zvyšuje.
Dne 19. 12. 2012 se sešli v Koburku v hasičské zbrojnici rovněž naši důchodci. Jednalo se o tradiční setkání
u vánočního stromečku, kde se nejenom bilancovalo,
posedělo s přáteli a sponzory, ale také se vzpomínalo
a všichni se bavili. Nakonec o činnosti klubu důchodců se
můžete více dozvědět uvnitř listu.
V dané souvislosti patří poděkování manželům Besperátovým za vedení klubu důchodců. Určitě je hodně starostí
s přípravou setkání, zábav, tombolou, zájezdy a dalšími
akcemi, které tento aktivní
klub pořádá. Mnohdy je
to práce nevděčná a málo
doceněná.
Přejeme
manželům
Besperátovým, aby je síly
neopouštěly a aby toho
ještě hodně dobrého pro
výprachtický klub důchoců
vykonali.
Pokud
Vám
máme
podat informaci o činnosti zaměstnanců naší obce,
pak je nutné vzpomenout
na zpracování palivového
dřeva, úklid sněhu, opravy zařízení a techniky, odstraňování havárií na objektech ve vlastnictví obce, provádění
oprav zařízení v budovách apod. V měsíci prosinci se také
dokončovaly inventury, připravovaly se žádosti o dotace.
Zpracovávala se různá hlášení, výkazy apod.
V měsíci prosinci 2012 a počátkem ledna 2013 se také
podařilo zaměstnancům obce ve spolupráci s panem
Totuškem a firmou Radka Hajzlera vyměnit pódium na
sále kulturního domu. Tomu předcházely výkopové práce, protože podklad pod trámy tvořila hlína (zem) posypaná vápnem. Na této hliněné podlaze byly na cihlách,
případně pouze na krátkých prkénkách položeny nosné
trámy s podlahovým roštěm. Zub času způsobil, že tyto
dřevěně části byly značně pohnilé. Je jenom zázrakem, že
se do dřevěného podkladu, který nebyl položen na žádné
izolaci, nedala nějaká houba nebo plíseň.
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Zaměstnanci obce obkopali stěny sálu i přilehlých zdí
k šatnám a k parketu. Následně do spodní části výkopu, na
úroveň základu, bylo položeno oddrenážování a proveden
zásyp štěrkem. Zdi u výkopu byly opatřeny izolační fólií.
Plocha nad hliněným podkladem byla vyrovnána štěrkem
a zabetonována. Na beton byla položena svařovaná izolace z asfaltových pásů. Poté byly na takto upravenou plochu
položeny trámy, které byly opatřeny nátěrem proti dřevokaznému hmyzu, plísním a houbám. Na trámy byla položena podlaha z falcovaných 4 cm silných podlahovek.
Doufáme, že nám tato podlaha vydrží a bude dobře
plnit svůj účel. Podlaha po bývalém hostinském panu
Blažkovi, který hospodu (nyní nazvanou U Jana) postavil,
vydržela cca 80 let.
V závěru tohoto článku bychom Vás rádi upozornili na
několik zásadních změn, které se připravují.
Jednak by se nám měly od března vrátit na počátek stavu,
tj. před rok 2011, jízdní řády autobusů. V návaznosti budou
asi také měněny vlakové jízdní řády. Doporučujeme Vám
změny sledovat webových stránkách firmy OREDO, případně na stránkách naší obce. Budeme se snažit Vám získané
informace včas předat. Zájmem obce je, aby zajistila přednostně autobusouvou dopravu do zaměstnání a do škol.
V tomto roce proběhne rovněž digitalizace katastru
v naší obci. V době od 26. 2. 2013 do 11. 3. 2013 bude
k dispozici na Obecním úřadu ve Výprachticích k nahlédnutí nový soubor geodetických informací a soubor popisných informací. Dne 11. 3. 2013 od 10.00 hod. do 12.00
hod. budou také na obci přítomni pracovníci katastrálního
úřadu, kteří zodpoví dotazy, případně s Vámi proberou
Vaše připomínky. Připomínky však doporučujeme zasí-
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lat písemně, ještě před tímto datem. tj. před 11. 3. 2013,
a to hned, jakmile Vám budou známy informace z nového
souboru geodetických informací.
Také bychom Vás chtěli informovat o tom, že již nebude do Výprachtic dojíždět masna. Tuto informaci jsme se
dozvěděli se zpožděním (dne 18. 1. 2013), tedy až poté,
kdy masna, která měla být ve Výprachticích dne 17. 1.
2013, nepřijela. Za uvedené se Vám omlouváme. Žádnou
informaci však od této firmy náš úřad neobdržel.
Dále bychom se chtěli vyjádřit k Tříkrálové sbírce.
Tříkrálová sbírka, jak jistě víte, je organizována Charitou.
Charita nás v tomto roce nekontaktovala, neboť vycházela z toho, že budeme pořádat vlastní, krajem povolenou,
sbírku na kostely.
Vzhledem k církevním restitucím jsme usoudili, že by
některými z Vás nemuselo být dobře pochopeno, pokud by
po Vás někdo požadoval další peníze na církevní majetek.
Řada z Vás však má zájem peníze na kostel věnovat.
Určitě bude potřebné v nějaké době začít s opravou varhan. Oprava si vyžádá statisíce korun. Pokud by pan farář
získal na opravu varhan dotaci, pak bychom zřejmě zvážili, zda Vás nepožádáme o nějaký drobný příspěvek. Varhany jsou silně napadeny červotočem a jejich oprava je
nezbytná. Bez dotace to však nejsme schopni zvládnout.
Na úplný závěr nám dovolte, abychom Vám popřáli
pokračování celkem mírné zimy, dětem přejeme, aby si
zimu ve zdraví pěkně užily. Snad by nás mělo potěšit, že
by zima neměla být dlouhá, těšit se na něco bývá také
příjemné, takže Vám přejeme spokojené a příjemné těšení
na návrat jara.
S pozdravem Zastupitelstvo obce Výprachtice.

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice,
konaného dne 23. 11. 2012 v 18.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Přítomni: Ing. J. Falta, V. Jandejsková, Mgr. H. Katzerová,
J. Koubek, J. Kulhánek, J. Pfeifer, JUDr. M. Stejskal
Omluveni: L. Merta, K. Medková
Hosté: M. Bašková, J. Lerch, V. Vaníček, J. Medek, L. Skalický
Program:
1/ Zahájení
2/ Schválení smluv o dílo
3/ Schválení prodeje pozemků
4/ Schválení splátkových kalendářů
5/ Rozpočtové změny
6/ Ostatní
7/ Diskuse
8/ Návrh usnesení
9/ Závěr
Veřejné zasedání zahájil starosta obce pan Miroslav Stejskal, který přivítal zastupitele a seznámil je
s programem jednání.
Předložený program jednání byl schválen. 		
Schváleno: 7 – 0 – 0
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Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: J. Kulhánek, Mgr. H. Katzerová
Návrhová komise ve složení: J. Pfeifer, V. Jandejsková
Schváleno: 7 – 0 – 0
114/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou
Vilém Šeda, místo podnikání: Masarykovo náměstí 925,
Žamberk, IČO 73608629. Předmětem díla je oprava
havarijního stavu vodovodu v lokalitě Halda. Cena díla
činí 176.788,- Kč bez DPH. Plátcem DPH je v přenesené
působnosti obec Výprachtice. Smlouva o dílo se schvaluje
dle návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení. Vzhledem
k havarijnímu stavu vodovodu byla tato veřejná zakázka zadána jedinému zájemci, který nabídl cenu v místě
obvyklou.
Schváleno: 7 – 0 – 0
115/ ZO schvaluje uzavření smlouvy na zhotovení EZS
(elektrické zabezpečovací signalizace) na budově hasičské
zbrojnice – objekt čp. 7 ve Výprachticích. Zakázka byla
zadána firmě LAOS Cz spol. s.r.o., Opletalova 92, 563 01
Lanškroun, IČO: 25983252. Cena díla činí 32.104,- Kč
bez DPH. Smlouva se schvaluje za podmínek uvedených
v návrhu smlouvy, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
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116/ ZO schvaluje dodatek číslo 4 ke smlouvě o přepravě domovních odpadů s dopravci Ivo Chládkem, místo podnikání, Výprachtice čp. 52, 561 34 Výprachtice,
a dále s dopravcem Vladislavem Vaníčkem, místo podnikání Výprachtice čp. 308, 561 34 Výprachtice.
Schváleno: 7 – 0 – 0
117/ ZO schvaluje splátky pohledávky ve výši 17.078,Kč, která vznikla v souvislosti s vytápěním bytu číslo 6
v domě čp. 287 za období roku 2011 až 2012 za podmínky, že jmenovaný přistoupí na zvýšení zálohy na vytápění
bytu na 2 000,- Kč. Jedná se o pohledávku s nájemcem
panem D. N. Splátky dluhu se schvalují ve výši 3.500,- Kč
měsíčně počínaje měsícem prosinec 2012. Dluh musí být
splacen nejpozději do konce měsíce dubna 2013.
Schváleno: 7 – 0 – 0
118/ ZO schvaluje dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo
na zpracování územního plánu obce Výprachtice, a to
s firmou Institut regionálních informací, s.r.o., Beethovenova 4, 602 00 Brno, IČO 25585991. Dodatek ke smlouvě se schvaluje ve znění návrhu dodatku, který se zakládá
k tomuto usnesení.
Neschváleno: 0 – 7 – 0
119/ ZO schvaluje splátky dluhu za neuhrazený nájem
od dubna 2012, který činí 10.857, včetně smluvní pokuty
panu P. Š. Měsíční splátky se schvalují ve výši 1.000,- Kč,
a to počínaje měsícem prosinec 2012 s tím, že dluh musí
být zaplacen nejpozději do konce srpna 2013.
Schváleno: 6 – 1 – 0
120/ ZO schvaluje rozpočtové změny, a to dle návrhu,
který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
121/ ZO schvaluje výsadbu nepůvodní dřeviny japonského topolu na pozemku ppč. 1777/5 v k.ú. Výprachtice,
a to J. H.
Schváleno: 7 – 0 – 0
122/ ZO obce Výprachtice schvaluje zahrnutí obce
Výprachtice do územní působnosti Místní akční skupiny
Lanškrounsko a souhlasí s přípravou ISÚ (integrovaná strategie území) na svém území.
Schváleno: 7 – 0 – 0
123/ ZO obce Výprachtice schvaluje připojení domu
čp. 19 ve Výprachticích na vodovod ve vlastnictví obce
Výprachtice.
Schváleno: 7 – 0 – 0
124/ ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce
Výprachtice č. 2/2012, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Na rok 2013
činí poplatek pro fyzické osoby 415,- Kč. Pro podnikající fyzické a právnické osoby činí za 1 popelnici v roce
2013 poplatek 1 085,- Kč bez DPH. ZO zároveň ruší OZV
č. 2/2011 a 7/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Schváleno: 7 – 0 – 0
125/ ZO schvaluje prodej pozemků ppč. 2855/4 a ppč.
2855/5 vzniklých dělením původní ppč. 2855/1, zaměřených geometrickým plánem č. 660-231/2011 v k.ú. a obci
Výprachtice, a to panu P. S. Kupní cena bude stanovena
znalcem. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
Schváleno: 7 – 0 – 0
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126/ ZO schvaluje prodej stpč. 602 v k.ú. a obci
Výprachtice, a to paní L. S., a paní J. V., a to za 1,8 násobek ceny určené znalcem. Náklady na znalecký posudek
a na převod nemovitosti hradí kupující.
Schváleno: 7 – 0 – 0
127/ ZO schvaluje přijetí poskytnuté účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky SDH
obce pro rok 2012 od Pardubického kraje v celkové výši
11.232,- Kč.
Schváleno: 7 – 0 – 0
128/ ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku SDH
Výprachtice, IČO: 61238341 na pořádání dětského maškarního karnevalu v lednu 2013 ve výši 6 000,- Kč a na
pořádání Pytliády v únoru-březnu 2013 ve výši 4 000,- Kč.
Schváleno: 7 – 0 – 0
129/ ZO schvaluje poskytnutí finančního příspěvku
Výprachtickému kukátku, o.s., IČO: 26572915 ve výši
3 000,- Kč na mikulášskou nadílku při rozsvěcení vánočního stromečku 1. 12. 2012.
Schváleno: 7 – 0 – 0
130/ ZO schvaluje napojení stpč. 300 v k.ú. a obci
Výprachtice na vodovod ve vlastnictví obce Výprachtice.
Schváleno: 7 – 0 – 0
131/ ZO schvaluje záměr pronájmu části ppč.2855/1
za účelem skladování dřeva pana J. M. na dobu 1 roku za
částku 10,- Kč za 1 m2. Pokud bude více zájemců, bude
vybrán ten, který nabídne nejvyšší cenu.
Schváleno: 7 – 0 – 0
132/ ZO schvaluje záměr pronájmu části ppč. 503 v k.ú.
a obci Výprachtice za účelem parkování 4 vozidel nájemců
čp. 287. Zároveň ZO vyhlašuje výběrové řízení na pronájem těchto 4 parkovacích míst. Nájem činí 200,- Kč s DPH
měsíčně. Vybráni budou ti nájemci, kteří předloží písemnou
nabídku. V případě více zájemců budou vybráni Ti, kteří
nabídnou nejvyšší cenu. ZO stanovuje výběrovou komisi
ve složení: V. Jandejsková, Ing. J. Falta a L. Skalický.
Schváleno: 7 – 0 – 0
133/ ZO schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor
v budově čp. 216 na stpč. 113 v k.ú. a obci Výprachtice
– hostinec „U Jana“, a to od 1. 3. 2013. Současně ZO bere
na vědomí výpověď současné nájemkyně hospody.
Schváleno: 7 – 0 – 0
134/ ZO schvaluje smlouvu o dílo na přelakování
požárního vozidla SDH Koburk za cenu 22 500,- Kč. Zhotovitelem díla bude fyzická osoba K. B., IČO: 69136874.
Schváleno: 7 – 0 – 0
135/ ZO schvaluje prodej traktoru ZETOR 7245 typ
Horal za cenu 190 – 200 tis. Kč. S vybraným zájemcem
bude uzavřena kupní smlouva.
Schváleno: 7 – 0 – 0
136/ Starosta obce seznámil ZO s dopisem OS Naše
Výprachtice.
Zpráva návrhové komise: všechny body jednání byly projednány a jednotlivě schváleny.
Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 7 zastupitelů, zasedání je usnášeníschopné.
Závěr: Starosta obce poděkoval přítomným zastupitelům
a hostům za účast a veřejné zasedání ukončil.
Zapsala: Věra Jandejsková
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Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice,
konaného dne 12. 12. 2012 v 18.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Přítomni: Ing. J. Falta, V. Jandejsková, Mgr. H. Katzerová,
J. Kulhánek, K. Medková, J. Pfeifer, JUDr. M. Stejskal
Omluveni: L. Merta, J. Koubek
Hosté: J. Lerch
Program:
1/ Zahájení
2/ Vystoupení ze svazku obcí Pod Bukovou horou
3/ Projednání vstupu do nově vytvořeného svazku obcí
4/ Projednání žádostí o dotace
5/ Schválení smluv a dodatků ke smlouvám
6/ Rozpočtové změny
7/ Rozpočtové provizórium
8/ Ostatní
9/ Diskuse
10/ Návrh usnesení
11/ Závěr
Veřejné zasedání zahájil starosta obce pan Miroslav Stejskal, který přivítal zastupitele a seznámil je s programem
jednání.
Předložený program jednání byl schválen.
Schváleno: 7 – 0 – 0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: K. Medková, J. Pfeifer
Návrhová komise ve složení: Mgr. H. Katzerová, J. Kulhánek
Schváleno: 7 – 0 – 0
136/ ZO obce Výprachtice schvaluje vystoupení ze
svazku obcí Pod Bukovou horou a ukládá starostovi obce
činit všechny potřebné úkony směřující k vystoupení
z výše uvedeného svazku a k zániku členství obce v něm.
Schváleno: 7 – 0 – 0
137/ ZO obce Výprachtice schvaluje účast obce
Výprachtice v nově zakládaném svazku „Mikroregion
Severo – Lanškrounsko“ a ukládá starostovi činit všechny
úkony směřující k založení výše uvedeného svazku a ke
vzniku členství v něm.
Schváleno: 7 – 0 – 0
138/ ZO obce Výprachtice schvaluje Smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo – Lanškrounsko a Stanovy uvedeného svazku.
Schváleno: 7 – 0 – 0
139/ ZO obce souhlasí s podáním těchto žádostí o
dotace:
- žádost o dotaci na výstavbu dvou bytových jednotek pro osoby se ztíženou pohyblivostí v domě čp. 13,
prostřednictvím ministerstva pro místní rozvoj – program
výstavby bytů pro vymezené skupiny obyvatel.
- žádost o dotaci na opravu sálu kulturního domu
Výprachtice, prostřednictvím MMR – program obnovy
venkova – komunitní plánování (zapojení dětí do komunitního života)
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- žádost o dotaci na nové zdroje a trasy vodovodu prostřednictvím Pardubického kraje
Schváleno: 7 – 0 – 0
140/ ZO schvaluje prodej traktoru ZETOR 7245, typ
Horal, a to dle předloženého návrhu smlouvy, která se
zakládá k tomuto usnesení. ZO pověřuje starostu obce
k uzavření kupní smlouvy. Současně tímto ZO ruší své
usnesení číslo 135 ze dne 23. 11. 2012. Důvodem snížení
ceny je aktuální stav tržních cen ojetých traktorů.
Schváleno: 7 – 0 – 0
141/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou
Miloš Totušek, místo podnikání: Výprachtice čp. 287, IČ
61210749. Smlouva o dílo se schvaluje za účelem opravy
jeviště. Cena díla činí cca 70 tis. Kč, včetně DPH. Smlouva
se uzavírá za podmínek dle předloženého návrhu smlouvy, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
142/ ZO schvaluje rozpočtové změny, a to dle předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
143/ ZO schvaluje rozpočtové provizórium na leden až
únor 2013, a to ve výši čerpání rozpočtu 2012. Současně se schvalují pravidla rozpočtového provizória, a to dle
předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
144/ ZO schvaluje smlouvu o dílo na provedení zednických prací s firmou Radka Hajzlera, stavební práce, místo
podnikání: Výprachtice čp. 296, IČ: 60146133. Cena díla
nesmí přesáhnout částku 15.tis.Kč.
Schváleno: 7 – 0 – 0
145/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi
Obcí Výprachtice a SDH Orličky, se sídlem: Orličky, IČ:
61237884, dle které půjčitel obec Výprachtice půjčuje
výpůjčiteli obci Orličky dopravní automobil – spec. požární vozidlo - automobil AVIA, rok výroby: 1983. výrobní
číslo: 217-84-02271/1984, obsah: 3596 ccm, SPZ: UO
69-96, číslo TP: AH 126935 barva vozu: červená v kombinaci s bílou. Smlouva o výpůjčce se uzavírá do konce
roku 2013, vše dle přiloženého návrhu smlouvy, která se
zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
146/ ZO schvaluje prominutí pohledávek MUDr. Zuzaně Jedličkové.
Schváleno: 7 – 0 – 0
147/ ZO schvaluje zadání opravy - výměna bojleru na
dodávku teplé vody v přízemí domu čp. 287 ve Výprachticích (bývalá školka) předpokládaná cena opravy činí cca
60 tis. Kč. Oprava se zadává firmě Jiří Roller, Bystřec 1,
561 54 Bystřec. ZO pověřuje starostu obce k uzavření
smlouvy (sepsání objednávky).
Schváleno: 7 – 0 – 0
148/ ZO schvaluje vyřazení pohledávek z rozvahy na
podrozvahu. Jedná se o pohledávky specifikované v návr-
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hu na vyřazení pohledávek, který se zakládá k tomuto
usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
149/ ZO schvaluje prodej pozemku, evidovaného dle
stavu PK ppč. 1830/4 v k.ú. Výprachtice za cenu 22.500,Kč. Cena nabídnutá kupujícím tj. částka 12.500 se zvýšila
pro účely prodeje na 1,8 násobek.
Schváleno: 7 – 0 – 0
150/ ZO schvaluje výkup pozemku označeného dle
stavu PK jako ppč. 1842/31 v k.ú. Pozemek se vykupuje
za cenu stanovenou znaleckým posudkem.
Schváleno: 7 – 0 – 0
151/ ZO pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy na
dokončení územního plánu obce Výprachtice za částku
do 170 tis. Kč s paní Ing. Vaníčkovou z Jablonného nad
Orlicí nebo s firmou IRI Brno. Obě firmy byly vybrány ve
výběrovém řízení (1. a 2. místo). Rozhodujícím kritériem
pro uzavření dodatku ke smlouvě bude cena a nabídnuté
podmínky.
Schváleno: 7 – 0 – 0
152/ ZO vzalo na vědomí stížnost paní K. S. ohledně
prodeje obecního pozemku ppč. 3148/5 o výměře 151 m2
v k.ú. Výprachtice s tím, že do doby, dokud nebude zaměřena hranice ppč. 3148/5 v k.ú. Výprachtice a hranice
místní komunikace, aby bylo jasné, že pozemek fakticky
nezasahuje do místní komunikace, nebude ZO o prodeji
pozemku uvažovat. Zaměření objedná a zaplatí žadatel
o prodej pozemku.
Schváleno: 7 – 0 – 0
153/ ZO dává předběžný souhlas starostovi k uskutečnění výdajů, které jsou nutné k zabezpečení chodu úřadu,
obce nebo k zabránění škod s tím, že na nejbližším zasedání ZO bude schváleno rozpočtové opatření v konkrétních částkách.
Schváleno: 7 – 0 – 0
154/ ZO schvaluje poskytnutí finančního transferu Římskokatolické farnosti Výprachtice ve výši 40 000,- Kč, a to
pouze za předpokladu, že farnost příslušnou dotaci získá
do konce roku 2013.
Schváleno: 7 – 0 – 0
155/ ZO Výprachtice souhlasí s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405
02 Děčín, Děčín IV-Podmokly na stavbu nového kabelového vedení nn na ppč. 3240/1 v k.ú. Výprachtice.
Schváleno: 7 – 0 – 0
156/ ZO doplňuje své usnesení číslo 100 ze dne 8. 10.
2012 tak, že se kupní cena zjištěná znalcem zvyšuje o 1,8
násobek úřední ceny.
Schváleno: 7 – 0 – 0
Zpráva návrhové komise: všechny body jednání byly projednány a jednotlivě schváleny.
Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 7 zastupitelů, zasedání je usnášeníschopné.
Závěr: Starosta obce poděkoval přítomným zastupitelům
a hostům za účast a veřejné zasedání ukončil.
Zapsala: Věra Jandejsková

Digitalizace katastrálních map
V souvislosti s přepracováním katastrálních map na digitalizovanou katastrální mapu pro k.ú. Výprachtice, Valteřice a Koburk vznikl obnovený katastrální operát. Tento
obnovený katastrální operát bude předložen k veřejnému
nahlédnutí na Obecním úřadě ve Výprachticích v období
od 26. 2. 2013 do 4. 3. 2013 takto:
pondělí 4. 3. 2013 od 8.00 do 16.00 hodin
úterý
26. 2. 2013 a 5.3. 2013 od 8.00 do 14.00 hodin
středa 27. 2. 2013 a 6.3. 2013 od 8.00 do 16.00 hodin
čtvrtek 28. 2. 2013 a 7.3. 2013 od 8.00 do 13.00 hodin
pátek
1. 3. 2013 a 8.3. 2013 od 8.00 do 13.00 hodin
Zástupci Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj,
Katastrálního pracoviště Ústí nad Orlicí budou přítomni
dne 11. 3. 2013 od 10.00 do 12.00 hodin a od 13.00
do 15.00, v ostatních dnech bude požadované údaje
poskytovat zaměstnanec obce nebo osoba pověřená obcí.
V případě, že zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti zaměstnanců katastrálního úřadu schopen poskytnout
zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví, bude možné
po předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného katastrálního operátu na katastrálním pracovišti.

Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění se upozorňují na tyto
skutečnosti:
1.Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem zapsaná v katastru nemovitostí (§ 15 katastrálního zákona).
2.Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna; jejím zpřesněním nejsou dotčeny
právní vztahy k pozemku.
3.V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud
platná katastrální mapa zobrazením hranic zemědělských
a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou
sloučeny do větších půdních celků, pokud to umožňuje kvalita jejich zobrazení v grafickém operátu dřívější pozemkové
evidence (§ 13 katastrálního zákona), přitom tyto parcely jsou
zpravidla označeny novými parcelními čísly, aby se zabránilo
duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převodech k záměně
parcel.
4.Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy skončilo
jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad (§ 16 odst. 3 katastrálního zákona). V této době
mohou vlastníci ohlásit případnou změnu osobních údajů
doloženou průkazem totožnosti. Neúčast vlastníků a jiných
oprávněných při vyložení operátu není překážkou pro vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
5.Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem 27.3.2013. Nebude-li pravomocně rozhodnuto o některých námitkách, je katastrální úřad oprávněn
vyhlásit platnost obnoveného katastrálního operátu s tím, že
tuto okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí o námitkách katastrální úřad toto upozornění odstraní (§ 17 odst. 1 katastrálního zákona).
6.Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního
operátu se dosavadní katastrální operát stává neplatným
a nadále se používá obnovený katastrální operát (§ 17 odst.
2 katastrálního zákona).
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Únor v Orlických horách
a Podorlicku
Vážení čtenáři,
opět Vás vítáme v pravidelné
rubrice, kterou si pro Vás připravila
destinační společnost Orlické hory
a Podorlicko, která se stará o rozvoj
cestovního ruchu v regionu Orlických hor a Podorlicku
a ráda by Vás pozvala na některé akce, které se zde konají
v únoru:
Co se děje na horách:
V Deštném v Orlických horách se tradičně můžete těšit
od 2. 2. do 3. 2. 2013 na již 29. ročník Orlického maratonu klasicky a 11. orlického půlmaratonu, kde na vás čeká
jeden nebo dva okruhy po zvlněných podhorských loukách a zalesněných svazích.

V sobotu 2. 2. 2013 v Olešnici v Orlických horách
pořádá lyžařská škola soutěžní Ski karneval na lyžích.
Rokytnice v Orlických horách nezahálí a v sobotu 16.
2. 2013 pořádá na náměstí Rokytnický masopust a určitě
se máte na co těšit.
Začíná masopust:
Masopust je svátek, který předchází Popeleční středě,
kdy začínalo čtyřicetidenní postní období před Velikonocemi. Má svůj původ v pohanských obřadech a teprve
později se přeměnil na humorné obchůzky maškar s dobrým jídlem a pitím. Této tradice se můžete zúčastnit již 16.
2. 2013 v Lanškrouně na tradičním Lanškrounském masopustu v pestrém průvodu, který prochází celým městem.
Součástí oslav je bohatý masopustní jarmark.
www.mojeorlickehory.cz

leden - únor 2013

Klub důchodců – Výprachtice,
Koburk
Činnost v roce 2012
Stejně jako v předešlých letech představujeme čtenářům
Výprachtických novin naši činnost za uplynulý rok. Výroční
besedu jsme měli 12. prosince v jídelně firmy Agrospol s.r.o.
Majitelům firmy děkujeme za velmi dobré pohoštění, které
pro nás připravila kuchařka paní Marta Stejskalová. Hosty
naší besedy byli někteří naši sponzoři a starosta OÚ JUDr.
Miroslav Stejskal, který se zúčastňuje i některých našich
besed během roku. Jsme rádi, že hosté naše pozvání přijali,
strávili jsme společně příjemné odpoledne. Celoročně se na
besedách pravidelně scházíme každých čtrnáct dnů. Besed
se účastní kolem 35 členů. Celkem zapsaných členů máme
45. V roce 2012 jsme se sešli na besedách 29krát a mimo
besedy 13krát. Uskutečnili jsme dva zájezdy, jeden celodenní a druhý půldenní. Se seniory z okolních KD jsme se
pobavili a zatancovali si 7krát při hudbě Svatebčance z Jamného nad Orlicí. Doufáme, že i v tomto roce, kdy si 13. března připomeneme 22. výročí založení klubu, se bude činnost
dařit, protože nám pomáhají dobří přátelé a sponzoři. Touto
cestou děkujeme všem, kdo nás podporují a přejí naší činnosti. Všem občanům a všem čtenářům a redakci VN přejeme šťastné vykročení do roku 2013 v naději, že nám všem
přinese štěstí, spokojenost a hlavně hodně zdraví.
Bilance činnosti KD za rok 2012
Besedy: V hostinci „U Jana” 14x, v hasičské zbrojnici
v Koburku 9x, v areálu TJ Sokol 5x, v jídelně firmy Agrospol s.r.o. 1x.
Akce mimo besedy: Důchodcovský ples v Bystřeci, Tradiční Ostatky v Horní Čermné, Posezení s písničkou
v Horní Čermné, Májové setkání v Horním Třešňovci,
Dozvuky Benátské noci v Bystřeci, Tradiční setkání na sále
„U Jana”, Dozvuky Martinského posvícení v Dolní Čermné, celoobecní beseda s důchodci na sále „U Jana”.
Exkurze: Prohlídka zrekonstruovaných prostor staré
pošty na lékárnu.
Prohlídka nové posilovny v ZŠ
Prohlídka penzionu „Patriot” na Haldě
Zájezd: Veřovice – návštěva kostela, šesté setkání se seniory, se kterými máme družbu.
Půldenní zájezd: Bystřec – Formplast, výroba plastů převážně pro auta – Jablonné nad Orlicí – Městské muzeum
– legendární stavebnice Merkur, Suchý vrch – prohlídka
opravené Kramářovy chaty – Čenkovice – návštěva kostela.
Poděkování: Děkujeme sponzorům, kteří nám přispěli
do naší tomboly při Tradičním setkání na sále „U Jana”
pořádané 20. 9. 2012, kterého se zúčastnili důchodci
z okolních vesnic.
Sponzoři: Agrospol s.r.o. Výprachtice, Ovaz zámečnictví
Luboš Merta, Zednické práce Radek Hajzler, Česká pojišťovna Luboš Dušek, OÚ Výprachtice, KJK Jiří Katzer, Dřevařská výroba David Petr, Autodílna Vítek Matěj, Hostinec
„U Jana” Alice Uhrová, Kovovýroba Jindřich Beran, JUDr.
Miroslav Stejskal, Jan Vávra, Marie Chládková, Roman
Besperát, Libor Chaloupek, František Merta, Jiří Pfeifer.
Anna a Josef Besperátovi
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Zprávy ze školky
Vánoční besídka 12. 12. 2012
V toto magické datum jsme se s rodiči sešli v mateřské
škole, abychom společně prožili vánoční čas u stromečku.

svým vtipem pomátla zlého dědka. Besídka byla ukončena
zpěvem vánočních koled. Naše poděkování patří maminkám za přípravu kostýmů k pohádkám.
„My tři králové jdeme k Vám...”
Tradici Tří králů jsme oslavili slavnostním průvodem po
škole. Kašpar, Melichar a Baltazar v doprovodu školkových dětí zazpívali dětem, pedagogům a zaměstnancům
školní jídelny. Všem popřáli hodně zdraví a štěstí do nového roku.

Děti ze třídy Koťátek zahrály a zazpívaly pohádku „Boudo budko”, kde se jednotlivá zvířátka představila tanečním pohybem. Motýlci předvedli netradiční rýmovanou
pohádku „O perníkové chaloupce”, v které chytrá zvířátka

Návštěva paní učitelky ze základní školy
S blížícím se zápisem do 1. třídy jsme pozvali do školky
paní učitelku Mgr. Michaelu Beranovou. Děti jí ukázaly
umístění ptáčků v budce s použitím různých předložek
a při tanci sněhových vloček tvořily skupinky dle daného
počtu. Všechny děti se paní učitelce představily a na závěr
se s ní rozloučily zimní písničkou.
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Návštěva 1. třídy
V úterý 22. 1. jsme s předškolními dětmi nahlédli mezi
lavice prvňáčků. Paní učitelka Katzerová si pro nás připravila zajímavé hry. Děti vytleskávaly slabiky, skládaly
pohádky z rozstříhaných kousků a luštily křížovku. Prvňáčci ukázali, jak se naučili číst, a předškoláci jim za
odměnu předali vyrobené želvičky.
Kolektiv MŠ

VÝŽIVNÉ UV GELY

Ráda bych Vám nabídla novinku v modeláži gelových
nehtů. Jedná se o výživný UV gel.
- je to převratné řešení pro oslabené a lámavé nehty.
Řada těchto výživných gelů je určena pro podporu
a růst přírodních nehtů. Výživný UV gel zpevňuje přirozeně strukturu nehtů, výsledkem čehož jsou nádherné, zdravé a pružné nehty. Gel obsahuje proteiny,
které podporují obnovu a regeneraci přírodního nehtu. Je vhodný i na velmi poškozené nehty. Nanesením
UV gelu se vytvoří vrstva, která brání zlomení nehtu,
vyživuje ho a dodává mu přirozenou tvrdost.
Gelové potažení přírodních nehtů
výživným gelem
300 Kč
Modeláž nových nehtů s tipy UV gelem 350 Kč
P-chine s manikúrou
150 Kč
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ZŠ Jindřicha Pravečka,
VÝPRACHTICE
Odpoledne s mandalou
jsme nabídli jako aktivitu pro rodiče a jejich
děti. Povídali jsme si
o mandalách a jejich
významu, o jejich léčebném vlivu a o tom, jak
mohou vyvážit školní práci dětí. Kreslily všechny
– děti i jejich maminky.
Někdo si vybral mandalu
k vybarvení pastelkami,
některé děti si vyzkoušely
její tvoření ve vrstvě sypké
mouky. Většina dětí pracovala i na velké mandale vysypávané sypkými potravinami podobně, jak to dělají tibetští mniši s barevnými písky.
Nakonec jsme si do této hotové mandaly vložili tajné přání a jako tito mniši jsme ji vysypali „do vody“. Splnění přání je tak zaručeno. Odpoledne tak navázalo na účast školy
v projektu Mandala dětem.

Poslední výměna starých řidičských průkazů proběhne letos
Letos proběhne poslední vlna výměn řidičských průkazů, která začala v roce 2009. Jde o průkazy vydané od
1. ledna 2001 až do 30. dubna 2004. Všichni ostatní řidiči
již mají nová oprávnění velikosti kreditní karty.
Nový řidičský průkaz. Od ledna 2014 bude v ČR platit
pouze tento typ

Mgr. Hana Chládková

Výměna staršího typu řidičských průkazů, vydaných
v období od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004, je bezplatná.
Pouze pokud žadatel chce výměnu provést v kratší než dvacetidenní lhůtě (do 5pracovních dnů) je stanoven poplatek
500 korun. Nové řidičské oprávnění je velké jako kreditní
karta a v levém horním rohu má logo Evropské unie.
Výměnu provádí obecní úřady obce s rozšířenou působností do konce letošního roku. Od ledna 2014 řidič při
případné kontrole policisty zaplatí pokutu 1500 až 2500
korun.
Pro letošní výměnu je nutné přinést staré řidičské oprávnění, fotografii průkazového formátu (barevnou nebo
černobílou) a příslušnou žádost. V případě, že držitel
oprávnění nehodlá řídit vozidlo, může se vzdát řidičského
oprávnění. Vzdání se řidičského oprávnění musí písemně
oznámit příslušnému obecnímu úřadu.
Další změnou v souvislosti s řidičskými průkazy je, že
se skupinou B lze řídit skútry se zdvihovým obsahem do
125 ccm a automatickou převodovkou.
Platnost řidičského průkazu u profesionálů se zkracuje
z 10 let na pět (aby korespondovala s platností profesního
průkazu způsobilosti řízení). „Dále se posouvá věk u některých oprávnění – u C a C+E z 18 na 21 let a u D a D+E
z 21 let na 24 let.
www.noinky.cz
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Motorizované doručování
pošty
Vážení občané,
v současné době připravujeme změnu v organizaci
doručovací služby ve vaší obci. Pěší doručování bude
od 1. 2. 2013 nahrazeno motorizovaným doručováním
od pošty Lanškroun. Tuto změnu adresáti buď nezaznamenají vůbec nebo jen jako změnu časového intervalu,
kdy jim bude doručovatel zásilky doručovat. Náhrada
pěšího doručovatele motorizovaným je pro veřejnost přínosem. Motorizovaný doručovatel umí zásilky od občanů
i přijímat, což určitě uvítají starší občané, kteří nebudou
musetnapř. s balíkem na poštu, ale podají si zásilku přímo
u doručovatele.
Nedoručené zásilky budou uloženy k vyzvednutí adresátem na poště Výprachtice, případně dle žádosti adresáta
na jemu zvolené poště.
Adresát má možnost požádat o bezplatné opakované
doručení zásilky motorizovaným doručovatelem následující den.
Česká pošta
Otevírací doba místní pobočky pošty zůstává beze
změny v platnosti.

S pozdravem Ing. Ingrid Šulcová
manažerka obvodu - obvod Ústí nad Orlicí

Obecní úřad
upozorňuje,
že termín úhrady
poplatku ze psa je

31. března
2013.

Obecní úřad
upozorňuje,
že termín úhrady poplatku
(pro fyzické osoby 415,- Kč)

za likvidaci komunálního odpadu
je nejpozději

30. dubna
2013.
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zpráva o trestné činnosti
V

roce 2012 bylo
ve služebním obvodě
Obvodního oddělení Policie České republiky Lanškroun, do kterého včetně města patří dalších 26
přilehlých obcí, spácháno
304 trestných činů a 1256
přestupků. Objasněnost
u trestných činů za rok
2012 dosáhla 49,67%. Ze
strany obvodního oddělení bylo dále zpracováno 680 čísel jednacích.
V obci Výprachtice s částí Valteřice a Koburk bylo
v minulém roce řešeno 8 přečinů. Jeden přečin byl ze
strany OO PČR Lanškroun předán na SKPV Ústí nad
Orlicí k dalšímu šetření a zbylé byly odloženy dle ust.
§ 159a odst. 5 tr. řádu, neboť se nepodařilo v zákonem stanovené době ustanovit konkrétní osobu pachatele. Dále
zde došlo ke spáchání jedenácti přestupků, z nichž jeden
byl oznámen na Městský úřad Lanškroun k projednání
přestupkové komise, zbylé byly odloženy dle ust. § 58
odst. 3 pím. b) zák. č. 200/1990 Sb., neboť se do současné
doby nepodařilo ustanovit osobu pachatele.
V obci Horní Heřmanice s částí Dolní Heřmanice
a Rýdrovice byly v minulém roce řešeny 4 přečiny, z nichž
jeden přečin byl ze strany OO PČR Lanškroun předán
na SKPV Ústí nad Orlicí k dalšímu šetření a zbylé byly
odloženy dle ust. § 159a odst. 5 tr. řádu, neboť se nepodařilo v zákonem stanovené době ustanovit konkrétní osobu
pachatele. Dále zde došlo ke spáchání třech přestupků,
z nichž jeden byl oznámen na Městský úřad Lanškroun
k projednání přestupkové komise.
V rámci možností je ve Vašich obcích kladen důraz na
dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu
a preventivní činnost proti páchání protiprávního jednání. Dále se územně odpovědný policista v rámci plnění
výkonu služby snaží zjišťovat informace vedoucí k získání všeobecného přehledu o životě v obcích a plánu do
budoucna. V loňském roce v měsíci srpnu došlo ke změně
územně odpovědného policisty, kterého již nevykonává
prap. Martin Mareš, ale jeho místo převzal nstržm. Zdeněk
Hanzlíček.
V novém roce Vám jménem všech pracovníků Policie
České republiky Obvodního oddělení Lanškroun přeji
mnoho pracovních úspěchů.
nstržm. Zdeněk Hanzlíček
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Setkání zasloužilých hasičů pardubického kraje
Každoročně se setkávají hasiči s titulem Zasloužilý
hasič celého Pk střídavě v některém okresu našeho kraje.
V tomto roce padl pomyslný los na okres Ústí nad Orlicí.
Dlouho se hledalo odpovídající místo, ale znáte to, buď
byl sál drahý nebo malý, není vždy jednoduché skloubit vše dohromady. Nakonec z toho vyšla vítězně obec
Výprachtice.

Po shlédnutí DVD ze Skutče, která byla hostitelem loňský rok, mnohým z nás zatrnulo, neboť takovéto podmínky
zde určitě nemáme. Přesto při první schůzce ve Výprachticích se starostou obce JUDr. Stejskalem, starostou SDH
Petrem Pfeifrem a dalšími jsme si řekli, že uděláme vše
proto, aby setkání bylo setkání hasičů, kteří si přijdou především spolu popovídat a tohoto motta jsme se drželi při
přípravě programu. Neměli jsme exkluzivní sál, výborné
tanečníky či hasičskou kapelu, ale zapálený celý okrsek,
který chtěl ukázat jak to na horách chodí. Já osobně nezapomenu na podvečer akce, kdy se dolaďovali poslední
zbytky úpravy sálu, vidět starostu obce v montérkách, který bílil ještě poslední zeď sálu! No řekněte sami, úžasné!

Když zazněly první tony „Co jste hasiči ...“ a deset
vlajkonošů vpochodovalo do sálu, všichni zapomněli, že
nemáme exkluzivní sál, ale jsme zde především proto,
abychom poděkovali těm „zralejším“ za jejich celoživotní postoj k dobrovolné hasičině. A právě toto poděkování
zaznělo z úst všech přítomných hostů počínaje nově zvoleným hejtmanem panem Martinem Netolickým, Josefem
Netíkem za SH ČMS, Petrem Šilarem, senátorem a mohla
bych pokračovat.

Okresek číslo 4 (Bystřec, Výprachtice, Koburk, Čenkovice, Orličky) připravili nádhernou výstavku ve škole, všeho
co okrsek má a čeho dosáhl. Pro zpestření starosta obce
pozval koňské spřežení s ruční stříkačkou z okresu Rychnov na Kněžnou, k poslechu hrála dechovka z Výprachtic
a v neposlední řadě po vydatném a dobrém obědě, hrála
hudba k poslechu a tanci z Hanušovic.

A tak stoly se nakonec zdobily krásnými živými květy, nechyběly koláče, cukroví, slané pečivo, jednohubky
a mohla bych pokračovat dále. Zajímavou ukázku z historie hasičstva měl připravenou pan František Pecka z okresu Chrudim.

Co říci závěrem? Poděkování si zaslouží všichni, nejen
celý okrsek Výprachtice, starosta obce, ale i SDH Libecina, kdy ženy z tohoto sboru napekly koláče, SDH Lanšperk připravil víc jak 1000 jednohubek, SDH Mladkov,
SDH Horní Čermná. Poděkování si zaslouží i ti bezejmenní, kteří ochotě přiložili ruku k dílu, aby se hasiči z celého
kraje u nás cítili dobře.

Eva Faltusová, starostka OSH
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OMALOVÁNKY, doplňovačky
SUDOKU

Zvířátka v zimě. Zvířátka pojmenuj a zakroužkuj ty potraviny, kterými se živí. Vybarvi zvířátko,
které v zimě spí.

Omalovánka

Který ze sněhuláků najde
cestu do iglú?
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