Vážení přátelé,
zima složila své zbraně a je tu konečně vytoužené jaro,
které k nám letos dorazilo již 20. března.
Celkový obraz letošní zimy byl velice mírný. Nenapadá
nás v dané souvislosti žádná pranostika, která by na základě mírné zimy odkázala na to, jaké bude léto. Naopak na
průběh jara jsme našli pranostik několik. Jedna říká, že
vlhké jaro přivádí chladné léto a suché jaro naopak předznamenává léto horké. No, raději se necháme překvapit.
V každém případě jaro je obdobím, na které se každý těší. Je to období kvetení, období, kdy se rodí spousta
živého tvorstva, je to čas, kdy den získává převahu nad
nocí, je to čas převahy života nad smrtí.
Vraťme se ještě alespoň v krátkosti k uplynulému zimnímu období. Zaměstnanci obce v únoru a v březnu zajišťovali vytápění obecních objektů. Bylo nutné dále zajistit
vyhrnování sněhu, provádět posyp komunikací, zajišťovat
dovoz paliva, provádět úklid obce a vůbec činit vše, abychom zimu šťastně přečkali.
V obecních objektech bylo nutné provádět údržbu,
malovat některé prostory, vyměnit vodoměry apod. Bylo
také provedeno doteplení půd některých budov.
Do základní školy byla pořízena nová myčka, neboť ta
původní byla cca 20 let stará. V případě profesionálních
myček se přitom nejedná o levné záležitosti. Levné myčky
do stravovacích provozů lze pořídit za cca 40 tisíc korun.
Ty dražší se pohybují okolo 100 tis. Kč.
V celé řadě obecních bytů a objektů bylo nutné vyměnit stávající bojlery za nové, což si vyžádalo rovněž nemalé investice.
V letošním roce bychom chtěli řešit některé dlouhodobé problémy, které např. trápí občany bydlící v bytech
v přízemí bývalé mateřské školky.
Po zkušenostech, které jsme s obecními byty získali, se
nám jeví jako důležité, aby každý nájemník měl možnost
ovlivnit jak vytápění bytu, tak i ohřev teplé vody.
Jelikož nainstalované velkokapacitní zásobníky na
vodu, které byly určeny pro více bytů, jsou na hranici
životnosti – více než 10 let - počítáme v letošním roce
s tím, že do každého bytu nainstalujeme bojler a přímotopy. Smlouvy s dodavateli elektrické energie budou uzavírány přímo s nájemcem. Odpadnou pak tahanice kolem
vyúčtování spotřeby teplé vody a nákladů na vytápění.

V letošním roce nás čeká celá řada dalších investičních
a neinvestičních akcí.
Chtěli bychom např. změnit systém vytápění obecního
úřadu a provést nový zkušební vrt v souvislosti s potřebou nalezení a uvedení do provozu nových zdrojů vody.
Investovat bude nutné do veřejného osvětlení a do obecního vodovodu. O průběhu všech akcí Vás budeme pravidelně informovat.
V letošním roce bychom také chtěli dokončit výstavbu zázemí nad restaurací kulturního domu. Máme zájem
na tom, aby sál kulturního domu získal novou podlahu.
Určité investice bude nutné vynaložit na opatření spojená
s odvedením vody, která poškozuje rovněž některé objekty (starou poštu apod.).
Nelíbí se nám, a předpokládáme že ani Vám, stávající
autobusové zastávky. V letošním roce bychom proto chtěli
zadat vyprojektování nových zastávek a v příštím roce náš
návrh zrealizovat. Na druhé straně nás velmi mrzí dlouhodobé poškozování zastávek, a to zejména U Fary. Běžte se
podívat, jak vypadá makrolon, který jsme použili poté, co
zasklená okna byla každý týden rozbitá. Vykopnuté ohrazení u zastávky se stává téměř pravidlem. Stáváme se čím
dál více neteční k řádění vandalů.
Vše po vzoru „Co tě nepálí, nehas”! Cílem se pak
následně stává majetek mnohých z nás.
Uvažujeme o tom, že na exponovaná místa umístíme
techniku, která umožní řádění některých „občanů” zdokumentovat.
Vraťme se však k potřebám obce v letošním roce. Rádi
bychom také zahájili opravu domu čp. 13 (objekt bývalé zmrzliny). Žádost na výstavbu dvou bytových jednotek
byla nakonec včas a řádně podána. Předpokládáme proto,
že se ji podaří úspěšně vyřídit.
Na druhé straně nebudeme schopni letos zahájit stavbu vodovodu v lokalitě Hoblovna. Jednak zdroj ve Vlčím
dole, se kterým bylo původně uvažováno jako se zdrojem,
na který bude napojen právě nový vodovod, vykazuje
v letních měsících a za sucha menší vydatnost, než tomu
bylo v minulých letech.
Je nutné si uvědomit, že vrty ve Výprachticích, vzhledem k propustnému podloží, nebudou mít nikdy takové parametry, aby bylo možné dlouhodobě počítat
s tím, že se jimi zajistí spolehlivě zásobování vesnice na
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dlouhá léta. Toto by byl schopen vyřešit pouze vodovod
z Horní Čermné, který je zásoben právě z vydatného podzemního jezera v Dolní Čermné. Tento projekt byl řadou
z Vás odmítnut. Pravdou je, že Výprachtice by měly dražší
vodu, ale bylo by jí dost. Proti vodovodu se tehdy také
postavili někteří vlastníci nemovitostí z Horní Čermné, ale
to je u takovýchto staveb běžné.
I přes určité problémy se budeme snažit pro Výprachtice zajistit dostatek vody. Máme vytipovány další tři zdroje,
které mají vydatnost cca jeden vteřinový litr/sec. I tady se
však můžeme setkat s potížemi ohledně vstupů na pozemky a zejména s potížemi spojenými s umístěním technologie vrtu na cizích pozemcích.
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Zásobování vesnice vodou je úkol nejenom zásadní,
ale také trvalý. Nebudeme se rozepisovat ohledně stavu
obecních komunikací a dalších problémů, které nás tíží,
je jich mnoho.
Věříme však, že některé problémy s Vaší pomocí překonáme a zvládneme.
Děkujeme všem občanům, kteří místo slov dokáží přiložit více ruku k dílu, je jich sice stále méně, ale jsme rádi,
že existují.
Přejeme Vám všem, aby Vás jarní sluníčko pohladilo na
duši, abyste při něm pookřáli a zotavili se po zimě, která je
již naštěstí minulostí.
S pozdravem Zastupitelstvo obce Výprachtice.

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice,
konaného dne 30. 1. 2013 v 18.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Přítomni: Ing. J. Falta, V. Jandejsková, Mgr. H. Katzerová,
J. Kulhánek, K. Medková, L. Merta, JUDr. M. Stejskal
Omluveni: J. Koubek, J. Pfeifer
Hosté: J. Lerch, M. Totůšek
Program:
1/ Zahájení
2/ Schválení zhotovitele na zhotovení projektové
dokumentace na posílení zdroje vody Výprachtice
3/ Schválení začlenění obce Výprachtice do územní
působnosti MAS Orlicko
4/ Schválení prodeje pozemků
5/ Ostatní
6/ Diskuse
7/ Návrh usnesení
8/ 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: Mgr. H. Katzerová, L. Merta
Návrhová komise ve složení: K. Medková, Ing. J. Falta
Schváleno: 7 – 0 – 0
1/ ZO obce Výprachtice schvaluje zadání zakázky na
zhotovení projektové dokumentace na posilující zdroj
vody pro obec Výprachtice. Zakázka se zadává firmě
OHGS, se sídlem 17. listopadu, 562 01 Ústí nad Orlicí,
IČ 45536899.
Odůvodnění: Firma OHGS Ústí nad Orlicí je prezentována jednatelem firmy RNDr. Svatoplukem Šedou, který je
uznávaným odborníkem na lokalizaci podzemních zdrojů vody, na zpracování potřebné projektové dokumentace a na samotnou realizaci těchto vodních staveb. Obec
Výprachtice využila již v roce 2004 služeb RNDr. Šedy
a jím nalezený zdroj vody slouží obci dodnes. S ohledem
na jeho zkušenosti a znalost vodních poměrů v této loka-
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litě se ZO rozhodlo zadat zakázku právě jeho firmě s tím,
že bylo provedeno srovnání položkových cen prací s ceníkovými cenami URS.
ZO se zavazuje dofinancovat zakázku finančními prostředky obce v minimální výši 37,2% rozpočtových nákladů.
Schváleno: 7 – 0 – 0
2/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace Výprachtice – veřejný vodovod – posilující zdroj vody s firmou OHGS, se sídlem 17.
listopadu, 56201 Ústí nad Orlicí, IČ 45536899, a to dle
předloženého návrhu smlouvy o dílo, který se zakládá
k tomuto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
3/ ZO obce Výprachtice schvaluje začlenění obce
Výprachtice do územní působnosti MAS Orlicko.
Schváleno: 7 – 0 – 0
4/ ZO obce Výprachtice schvaluje prodej pozemku
ppč. 208/8 odděleného GP číslo 676-69/2012 pro k.ú.
Výprachtice z ppč. 208/1 pro k.ú. a obec Výprachtice.
Pozemek se prodává panu M. J. Lesní pozemek se prodává
za cenu zjištěnou znalcem. Náklady spojené s převodem
hradí kupující. Prodej se schvaluje dle předloženého návrhu kupní smlouvy.
Schváleno: 7 – 0 – 0
5/ ZO souhlasí s přijetím daru pozemku ppč. 793 v k.ú.
Výprachtice. Pozemek tvoří obecní cesta. Náklady spojené s převodem zaplatí obec Výprachtice.
Schváleno: 7 – 0 – 0
6/ ZO k záměru prodeje pozemku ppč. 3190/2 v katastrálním území Výprachtice konstatuje, že záměr prodeje
je možné zveřejnit až po provedení GP, ze kterého bude
patrné, že pozemek nezasahuje do stávající komunikace.
Schváleno: 7 – 0 – 0
7/ ZO souhlasí s předloženou zprávou hlavní inventarizační komise o výsledku inventarizace v roce 2012
a zároveň schvaluje vyřazení majetku dle návrhu hlavní
inventarizační komise
Schváleno: 7 – 0 – 0
8/ ZO schvaluje smlouvu o nájmu s firmou AGROSPOL

březen - duben 2013
Výprachtice s.r.o., se sídlem: Výprachtice čp. 288, 561 34
Výprachtice. Nájem se týká pozemků uvedených v nájemní smlouvě, která je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Nájem se schvaluje za cenu 500,- Kč za 1 ha pronajatých
pozemků.
Schváleno: 7 – 0 – 0
9/ ZO schvaluje smlouvu o dílo na dokončení zázemí
nad hospodou kulturního domu čp. 216 s firmou Radka
Hajzlera, stavební práce, místo podnikání: Výprachtice čp.
296, IČ: 60146133. Cena díla činí 347.000,- Kč. Zakázka
se zadává panu Radku Hajzlerovi, a to s ohledem na práce
provedené touto firmou na uvedené akci v loňském roce.
Smlouva o dílo se schvaluje dle návrhu, který tvoří přílohu
tohoto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
10/ ZO ruší své usnesení číslo 147 ze dne 12. prosince
2012.
Schváleno: 7 – 0 – 0
11/ ZO schvaluje zadání zakázky na instalaci nových
bojlerů a v dané souvislosti i na práce instalatérské a elektro, které se budou realizovat v šesti bytech v domě čp.
287 ve Výprachticích. Rozhodujícími parametry akce je
instalace bojlerů 4 x 80 - 100 l a 2 x 120 - 150 l. Zakázka
bude zadána tomu zájemci, který předloží nejnižší nabídku. Nabídka nesmí překročit částku 100 tis. Kč. Musí být
použity kvalitní elektrické bojlery (Dražice). Termín zhotovení do 30. 8. 2013. ZO pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem. K provedení
výběrového řízení se stanoví komise ve složení: Jan Koubek, Luděk Skalický a Luboš Merta.
Schváleno: 7 – 0 – 0
12/ ZO souhlasí se zpětvzetím výpovědi z nájmu nebytových prostor kulturního domu čp. 216 ve Výprachticích,
kterou podala nájemkyně Alice Uhrová. V dané souvislosti se schvaluje dodatek k nájemní smlouvě, jehož obsahem bude možnost výpovědi ve lhůtě 2 měsíců a dále se
snižuje výměra pronajímaných prostorů o sál a šatnu.
Schváleno: 7 – 0 – 0
13/ ZO souhlasí se záměrem stavebních úprav objektu,
včetně vodovodní a NN přípojky a zpevněných ploch na
stpč. 140/2, ppč. 345, ppč. 343/3, 386/6 a 389/9 v k.ú.
Výprachtice, a to dle žádosti stavebníka, která se zakládá
k tomuto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
14/ ZO schvaluje dodatek ke smlouvě o zneškodňování
obyčejného a nebezpečného odpadu s firmou Komunální
služby s.r.o., Pod Vyšehradem 13, 561 64 Jablonné nad
Orlicí.
Schváleno: 7 – 0 – 0
15/ ZO schvaluje převedení zlepšeného hospodářského výsledku hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Výprachtice, představující částku 436,03 Kč, do
rezervního fondu této příspěvkové organizace s tím, že
rezervní fond bude sloužit pro provozní účely MŠ Výprachtice v roce 2013. Do fondu odměn se přiděluje 0.
Schváleno: 7 – 0 – 0
16/ ZO bere na vědomí ukončení smlouvy o spolupráci
při zajištění hospodaření na lesních pozemcích ve vlastnictví obce Výprachtice s panem Pavlem Moravcem.
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Schváleno: 7 – 0 – 0
17/ ZO schvaluje nové ceny nájemného a služeb spojených s pronájmem hrobového místa takto:
- nájemné za jednohrob 650,- Kč
- nájemné za dvouhrob 1290,- Kč
Nájemní smlouvy budou za výše uvedených podmínek
uzavřeny s nájemci hrobových míst na dobu 10 let. Ceny
vycházejí z kalkulace nákladů, které obci vznikly v souvislosti s údržbou, odvozem odpadků, ošetřováním zeleně
a dalšími službami.
Schváleno: 7 – 0 – 0
18/ ZO schvaluje smlouvu o dílo na vypracování žádosti o poskytnutí dotace na podporu výstavby podporovaných bytů s firmou Hudeček s.r.o. Ústí nad Orlicí, a to
za cenu 20.000,- Kč. V této ceně jsou rovněž náklady za
další žádost. Žádost bude podána prostřednictvím MMR.
Schváleno: 7 – 0 – 0
19/ ZO schvaluje závazek obce Výprachtice na dofinancování akce rekonstrukce budovy čp. 13 ve Výprachticích na dva byty, které budou realizovány v rámci dotačního programu MMR „Podpora výstavby podporovaných
bytů“, určených k sociálnímu bydlení osob v nepříznivé
sociální situaci (zdravotní stav nebo věk). ZO se v dané
souvislosti zavazuje, že v případě získání dotace dofinancuje celou akci v letech 2013 a 2014 z rozpočtu obce
částkou ve výši 560 000,- Kč, a to způsobem a v rozsahu
dle schválených parametrů akce, uvedených v rozhodnutí
o přiznání dotace.
Schváleno: 7 – 0 – 0
20/ ZO schvaluje příspěvek rodičům na zvýšené náklady
dojíždějících žáků do ZŠ Jindřicha Pravečka Výprachtice
pro rok 2012/2013 tak, že příspěvek činí 2.000,- Kč. Příspěvek bude rodičům dítěte poskytnut ve dvou splátkách
(vždy na konci pololetí) z pokladny obce Výprachtice,
a to za podmínky, že dítě bude navštěvovat Základní školu
Výprachtice celý školní rok. Příspěvek bude proplacen nejpozději do konce září 2013. Příspěvek platí pro dojíždění
z okolních obcí. Příspěvek slouží na úhradu nákladů na
dojíždění dětí s tím, že obec nebude proplácet další prokázané náklady (na základě doložení jízdného apod.).
Schváleno: 7 – 0 – 0
21/ ZO schvaluje pronájem části pozemku ppč. 2855/1
v k.ú. Výprachtice za účelem skladování dřeva pana J. M.
na dobu 1 roku za částku 10,- Kč za 1 m2.
Schváleno: 7 – 0 – 0
22/ ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, a to tak,
že se ruší odst. č. (15) v čl. č. 3 – Veřejná prostranství.
Původní odstavce (16) a (17) se posouvají a nově označují
jako (15) a (16). V ostatním se OZV č. 1/2011 nemění.
Schváleno: 7 – 0 – 0
23/ ZO schvaluje uzavření nájemních smluv na vyznačená parkovací místa u domu čp. 287. Parkovací místa č.
3 a 4 se pronajímají paní Haně Marešové, místo č. 2 se
pronajímá panu Miloši Totůškovi a parkovací místo č. 1
se pronajímá paní Martině Stejskalové. Nájem se sjednává
za 200,- Kč za parkovací místo a měsíc. Cena je včetně
DPH v platné výši. Parkovací místa jsou číslována tak, že
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parkovací místo č. 1 je nejblíže k hlavní silnici a dále pak
následují parkovací místa č. 2, 3 a 4.
Schváleno: 7 – 0 – 0
24/ ZO schvaluje příspěvek na dětský karneval SDH
Koburk ve výši 3 000,- Kč.
Schváleno: 7 – 0 – 0
25/ ZO souhlasí se záměrem prodeje části ppč. 3148/1 v
k. ú. Výprachtice s tím, že žadatelka na své náklady zajistí
GP na rozdělení ppč. 3148/1. Zveřejnění záměru GP bude
provedeno až po zpracování GP na předmětnou část pozemku, který je vyznačen na předloženém snímku barevně.
Schváleno: 7 – 0 – 0
26/ ZO doplňuje své usnesení číslo 125 ze dne 23.
11. 2012 takto: Prodávající zřizuje ve prospěch obce
Výprachtice na prodávaných pozemcích ppč. 2855/4
a 2855/5 v k. ú. Výprachtice věcné břemeno, jehož obsahem
je právo oprávněné obce Výprachtice ukládat sníh odklízený z obecní komunikace na prodávaných pozemcích. Věcné břemeno se zřizuje za úplatu 500,- Kč. To vše dle předloženého návrhu smlouvy o zřízení věcného břemene.
Schváleno: 7 – 0 – 0
27/ ZO schvaluje mandátní smlouvu na technicko
– provozní činnosti související s provozováním vodovodu
a kanalizace s paní Ing. Eugenií Dřímalovou, bytem: Nepomuky 35, IČO: 87123037, a to dle předloženého návrhu
smlouvy. Zároveň se tímto ruší předchozí mandátní smlou-
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va ze dne 14. 11. 2008. Smlouva mandátní se schvaluje dle
předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
28/ ZO schvaluje smlouvu o výkonu činnosti (funkce)
odborného lesního hospodáře pro obec Výprachtice, a to
podle ustanovení § 37 lesního zákona (č. 289/1995 Sb.)
mezi obcí Výprachtice a Lesy České republiky, s.p., IČ:
42196451, DIČ: CZ 42196451, se sídlem: Přemyslova
1106, 50168 Hradec Králové. Smlouva se uzavírá na dobu
neurčitou. Smlouva se uzavírá v textu dle předloženého
návrhu smlouvy.
Schváleno: 7 – 0 – 0
29/ ZO souhlasí s navýšením odměny pro koordinátora
(osobu pověřenou řízením zaměstnanců obce) na 7.000,Kč měsíčně.
Schváleno: 7 – 0 – 0
30/ ZO schvaluje plán kontrol na rok 2013 kontrolního
výboru ZO obce Výprachtice.
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

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice,
konaného dne 27. 2. 2013 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: M. Bašková, J. Lerch
Program:
1/ Zahájení
2 Schválení rozpočtu obce na rok 2013
3/ Schválení rozpočtu DSO Severo Lanškrounsko na rok
2013
4/ Schválení zřízení věcného břemene
5/ Ostatní
6/ Diskuse
7/ Návrh usnesení
8/ 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: J. Kulhánek, K. Medková
Návrhová komise ve složení: J. Pfeifer, Mgr. H. Katzerová
Schváleno: 7 – 0 – 0
32/ ZO obce Výprachtice schvaluje rozpočet obce
Výprachtice, závazné ukazatele rozpočtu, dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích, poskytnutí trans-
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ferů, peněžitých a věcných darů fyzickým a právnickým
osobám pro rok 2013 bez výhrad, a to dle předloženého
návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení jako příloha.
Schváleno: 7 – 0 – 0
33/ ZO schvaluje čerpání rozpočtu obce Výprachtice
za rok 2012 bez výhrad, a to dle předloženého návrhu,
který se zakládá k tomuto usnesení jako příloha.
Schváleno: 7 – 0 – 0
34/ ZO schvaluje výsledek hospodaření z hospodářské
činnosti ve výši 340.976,63 Kč a výsledek hospodaření z
hlavní činnosti ve výši 242.829,21 Kč. Oba tyto výsledky
budou převedeny na účet 432 – nerozdělený zisk z minulých let.
Schváleno: 7 – 0 – 0
35/ ZO schvaluje účetní závěrku obce Výprachtice
sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2012, a to dle
výkazů založených k tomuto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
36/ ZO schvaluje vnitřní normu – Pravidla schvalování
rozpočtu a rozpočtových opatření dle předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení jako příloha.
Schváleno: 7 – 0 – 0
37/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene spojeného s právem umístit stavbu elektrického
vedení na pozemku ppč. 322/3 v k.ú. Výprachtice mezi
obcí Výprachtice a společností ČEZ Distribuce a.s., IČ:
24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Dodmokly, Teplická 847/8, a to za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,-
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Kč. Smlouva se uzavírá dle předloženého návrhu smlouvy, který tvoří přílohu tohoto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
38/ ZO schvaluje vyřazení majetku, užívaného příspěvkovou organizací Základní škola Jindřicha Pravečka
Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí. Vyřazení majetku se
schvaluje na základě návrhu příslušné komise, a to dle
předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
39/ ZO schvaluje příspěvek Základní umělecké škole
Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, 561 64 Jablonné
nad Orlicí, IČ: 72068752, a to ve výši 1.000,- Kč
Schváleno: 7 – 0 – 0
40/ ZO schvaluje připojení domu čp. 107 ve Výprachticích na obecní vodovod a obecní kanalizaci. Vše za podmínek dle platných norem a předpisů s tím, že náklady
hradí žadatelé.
Schváleno: 7 – 0 – 0
41/ ZO Výprachtice schvaluje účetní závěrky příspěvkových organizací Základní škola Jindřicha Pravečka Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí a Mateřská škola
Výprachtice sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2012,
a to dle podkladů přiložených k tomuto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
42/ ZO schvaluje převedení zlepšeného hospodářského
výsledku příspěvkové organizace Základní škola Jindřicha
Pravečka Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí za rok 2012
ve výši 263,06 Kč do rezervního fondu této příspěvkové
organizace s tím, že rezervní fond bude sloužit pro provozní účely Základní školy Jindřicha Pravečka Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí v roce 2013. Do fondu odměn
se přiděluje 0.
Schváleno: 7 – 0 – 0
43/ ZO schvaluje plán kontrol finančního výboru ZO
obce Výprachtice.
Schváleno: 7 – 0 – 0
44/ ZO projednalo Rozhodnutí č. 12126671 - SFŽP
z programu OPŽP, prioritní osa 1 – zlepšování vodohospodářské infrastruktury o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu: Dostavba vodovodu v délce 2,02 km
v obci Výprachtice. Starosta informoval ZO o tom, že dotace
by mohla být poskytnuta po splnění podmínek uvedených
v předmětném rozhodnutí. ZO schvaluje odmítnutí dotace
z důvodu krátkých termínů, které by nebylo možné splnit
(dokumentace pro stavební povolení, vydání stavebního
povolení a realizace veřejné soutěže). Podklady k dotaci včetně dokumentace budou použity při přípravě nové
žádosti, kde je již nutné zajistit projekt pro stavební povolení a reagovat současně na nízkou vydatnost zdrojů ve
Vlčím dole (zapracovat do dokumentace získání nových
zdrojů vody). Dalším cílem investic by mělo být získání
nových zdrojů vody, a tím posílení celkové kapacity vodovodu. ZO uložilo starostovi obce Výprachtice informovat
o uvedeném Státní fond životního prostředí Praha.
Schváleno: 7 – 0 – 0
45/ ZO souhlasí s podáním nové žádosti do programu
OPŽP – protipovodňová opatření, jehož součástí je systém
varování obyvatelstva, tj. nový rozhlas.
Schváleno: 7 – 0 – 0
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46/ ZO projednalo možnosti získání dotace na zateplení objektu obecního úřadu. ZO obce Výprachtice nedoporučuje podat žádost do tohoto programu.
Schváleno: 7 – 0 – 0
47/ ZO souhlasí s připojením domu čp. 109 na obecní
kanalizaci. Vše za podmínek, dle platných norem a předpisů s tím, že náklady hradí žadatelé.
Schváleno: 7 – 0 – 0
48/ ZO souhlasí s připojením domu čp. 111 ve Výprachticích na obecní vodovod i obecní kanalizaci. Vše za podmínek, dle platných norem a předpisů s tím, že náklady
hradí žadatelé.
Schváleno: 7 – 0 – 0
49/ ZO schvaluje splátkový kalendář na zaplacení pohledávky za teplo za rok 2012 v bytě č. 3 v domě čp. 175 ve
Výprachticích v celkové výši 4 839,- Kč, a to následovně:
březen, duben, květen, červen, 2013 ….. 1.000,- Kč
červenec 2013 … 839,- Kč.
Splátka bude zaplacena vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce.
Schváleno: 7 – 0 – 0
50/ ZO schvaluje splátkový kalendář na zaplacení
pohledávky za teplo za rok 2012 v bytě č. 6 v domě čp.
175 ve Výprachticích v celkové výši 7 788,- Kč, a to následovně: březen, duben, květen, červen, červenec, srpen,
září 2013 ….. 1.000,- Kč; říjen 2013 … 788,- Kč.
Splátka bude zaplacena vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce.
Schváleno: 7 – 0 – 0
51/ ZO schvaluje cenu vodného pro rok 2013 ve výši
17,- Kč za 1 m3 a cenu stočného pro rok 2013 ve výši
35,- Kč za 1 m3. Ceny jsou stanoveny včetně DPH 15 %
dle skutečných nákladů roku 2012. ZO schvaluje výjimku pro odběratele bydlící v úseku Halda od vodojemu po
hájovnu, a to tak, že pro tyto odběratele se stanoví vodné
ve výši 15,- Kč1 m3, včetně DPH v zákonné výši.
Schváleno: 7 – 0 – 0
52/ ZO ruší tato svá usnesení:
a) usnesení číslo 83/2012, ze dne 29. 8. 2012, důvodem
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene (přemětné
usnesení se týkalo smlouvy o smlouvě budoucí).
b) usnesení číslo 89/2012, ze dne 29. 8. 2012, toto usnesení nebylo realizováno (sporák do restaurace)
c) usnesení číslo 110/2012, ze dne 8. 10. 2012, nebylo
realizováno (poskytnutí transferu Okresnímu sdružení
hasičů Ústí nad Orlicí)
d) usnesení číslo 92, ze dne 29. 8. 2012
e) usnesení číslo 133 ze dne 23. 11. 2012 – záměr pronájmu hospody (hospodská vzala svoji výpověď zpět a ZO
vyslovilo se zpětvzetím souhlas).
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
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OBEC VÝPRACHTICE
Starosta obce Výprachtice v souladu se zákonem č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o
náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích
vyhlašuje

konkurz

na pracovní místo ředitele/ředitelky

Mateřské školy Výprachtice
Předpokládaný nástup na pracovní místo – 1. srpen 2013
Požadavky:
- odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti
ředitele/ředitelky v souladu
s § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- znalost školských předpisů a školské problematiky
- občanská a morální bezúhonnost
- dobrý zdravotní stav
- organizační a řídící schopnosti
K přihlášce přiložte:
- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém
vzdělání
- přehled o průběhu předchozích zaměstnání
- strukturovaný životopis v českém jazyce
- koncepce dalšího rozvoje základní školy (max. 3 strany
strojopisu A4) v českém jazyce
- výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon
činnosti ředitele/ředitelky základní školy (ne starší 2
měsíců)
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro
účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh zašlete
nejpozději do 19. 4. 2013 na adresu:
Obec Výprachtice
561 34 Výprachtice 3
		
Obálku označte heslem „KONKURZ – MŠ Výprachtice“

Obecní úřad
upozorňuje,

vodné a stočné
Vážení občané,
obec Výprachtice byla v letošním roce nucena navýšit
cenu stočného. Navýšení ceny bylo způsobeno mimo jiné
změnou právní úpravy. Od uplynulého roku obce účtují
do nákladů vodného a stočného odpisy veškerého majetku. Důvodem je skutečnost, že od roku 2012 obce začaly
odepisovat svůj majetek, a to do nákladů. Do roku 2012
se odpisy majetku obce s promítnutím těchto odpisů do
nákladů neprováděly. V roce 2011 se již odepisovalo, ale
tyto odpisy se do nákladů nezahrnovaly. Odpisy majetku se proto až v letošním roce promítly do cen vodného
i stočného.
Oproti minulému roku tak stoupla odepisovaná částka
v případě naší obce o cca 114.167,38 tis. Kč. Tento fakt
a další skutečnosti se odrazily v cenách stočného. Vodné
naopak po výpočtu vyšlo o cca 2,- Kč nižší. Dalším důvodem zvýšení ceny bylo navýšení DPH, jakož i další zvýšení
cen některých vstupů (PHM, materiál apod.). Nezanedbatelnou roli také sehrálo významné šetření vodou. Pokud
by například odběry byly na úrovni předcházejícího roku,
pak by stočné činilo pouze 28,- Kč za 1 m3. Za současné
situace se zvýšené náklady podělily menší spotřebou.
Cenový výměr MF ČR č. 01/2013, ze dne 28. listopadu 2012, stanoví, které položky mohou obce účtovat do
nákladů za vodné a stočné.
Obce nemohou pokyny stanovené cenovým výměrem
porušovat. Obce jsou současně povinny se svým majetkem hospodařit s péčí řádného hospodáře. Měly by tedy
vybrat nájemné z bytů, pozemky prodávat minimálně za
ceny stanovené znalcem, vodné a stočné požadovat do
výše prokázaných nákladů apod.
Chtěli bychom Vás ujistit o tom, že do rozvoje vodovodů a kanalizace půjde pro letošek určitě významně více
peněz, než kolik se nám podařilo získat výběrem vodného a stočného. Pro příští rok plánujeme další významné
investice do zlepšení stavu vodovodu. Výběr vodného
a stočného může připravované investice podpořit, nikoli
však významně ovlivnit.
Bez investic do vodovodu a kanalizace nejde naplňovat
jak plán údržby, tak plán rozvoje vodovodů a kanalizace
v naší obci.
Děkujeme Vám všem za pochopení.
S pozdravem Miroslav Stejskal.

ZAHRADNICTVÍ Jindřich Helekal

že termín úhrady poplatku

Horní Čermná

(pro fyzické osoby 415,- Kč)

nabízí za příznivé ceny:

za likvidaci komunálního odpadu
je nejpozději

30. dubna
2013.
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- macešky 7,- Kč
- sadbu zeleniny a květin všeho druhu do skleníků
a na záhony
- květiny do truhlíků - petunie, převislé petunie,
surfinie, muškáty aj.
- květiny na hrob - voskovky, lobelky, kapradí aj.
Pracovní doba: Po - So 8.00 - 19.00 hod.
tel.: 465 393 703

březen - duben 2013
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Zprávy ze školky
Jak poznáváme řemesla?
V třetím únorovém týdnu jsme se seznamovali s různými řemesly. Děti si hrály na pekaře, zadělávaly těsto
a pekly z něj housky, které všem moc chutnaly.

mateřskou školu Vančurova, kde se děti ohřály a napily se
teplého čaje.

Také jsme podnikli exkurzi do truhlárny pana Falty, kde
jsme měli možnost vidět práci na pile, lisu nebo hoblovce. Zde to krásně vonělo dřevem a děti mohly porovnávat
opracované a neopracované dřevěné špalíčky. Panu truhláři jsme za prohlídku poděkovali a domů jsme si odnášeli
kousek dýhy. Moc se nám to líbilo.

Karneval
Už tradičně máme ve školce Maškarní bál. Přehlídka
masek je vždy velkolepá. Maminky mají své ratolesti ustrojeny do krásných karnevalových masek, a za to jim patří vel-

ká pochvala. Paní učitelky letos vystupovaly jako popletení
klauni, a to se dětem samozřejmě líbilo. Tance a hry dětem
zpestřily celé dopoledne. Domů tak odcházely s nadšením
a odměnou ve formě malého bonbónového mloka.
Dětská lední revue

Dne 22. února jsme přijali pozvání na zimní stadion
v Lanškrouně. Malé i větší slečny z Krasobruslařského
klubu Česká Třebová nám předvedly základy krasobruslení. Všechny jízdy byly podkresleny hudebními motivy ze
známých českých muzikálů, pohádek a filmů. A protože
na stadionu byla opravdu zima, mohli jsme ještě navštívit

Zápis do mateřské školy na školní rok
2013-2014
proběhne ve středu 22. května 2013

v době od 15.00 - 17.00 hodin

Mateřská škola
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ZŠ Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE
Kangoo Jumps
Paní učitelka Maria Isabela Vašků, která na naší škole
učila angličtinu, se rozhodla představit žákyním 2. stup-

V den pololetního vysvědčení se žáci naší školy mohli
zúčastnit dobrovolného basketbalového turnaje. Celkem
se do turnaje zapojilo 13 žáků a žákyň z druhého stupně.
Není to moc, ale přišli žáci, kteří opravdu chtěli. Vítězství
si vybojovalo družstvo ve složení: Pavel Klimek, David
Dušek, Libor Zítek a Radek Stránský.
Všem žákům děkuji za účast a velmi hezké výkony.
Gymnastika
Už nějaký čas nepřestávám
žasnout nad výkony některých
žáků nebo žákyň. Tento snímek je jasným důkazem.

ně zajímavou formu pohybové aktivity. Do školy dovezla
ukázat klokaní boty tzv. Kangoo Jumps. V hodině tělesné
výchovy si žákyně osmé a deváté třídy prošly ukázkovou
lekcí. Dívky si vyzkoušely různé krokové a skokové variace, posilovací a protahovací cvičení. Podle zájmu, úsměvů
a srandy si myslím, že si tuto hodinu hodně užily.

Pro ty, kteří o klokaních botách moc nevědí, připojuji pár řádků. Kangoo jumps je bezpečná sportovní obuv
s tlumeným nárazem. Klokaní boty tlumí náraz došlapu
až o 80% a poskytují nejlepší ochranu kotníkům, kolenům a kyčlím. Klokaní boty nejsou určeny k vysokým skokům. Cvičení na těchto botách formuje postavu, zlepšuje
fyzickou kondici, a to vše zábavnou a nezapomenutelnou
formou. Cvičení je možné upravovat pro různé věkové
a fyziky náročné skupiny.
Basketbalový turnaj
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Lyžařský kurz – Výprachtice,
únor 2013
Lyžařský kurz 4. a 5 třídy
se konal v polovině února na
sjezdovce Ovaz Výprachtice.
Žáci docházeli každý den do
školy a po hodině teorie se vydávali na sjezdovku.
Ke kurzu se přihlásilo 18 žáků. Pod
vedením
Žanety
Fiebigerové a Petra
Grossmanna
prošli
kurzem bez větších
problémů.
Díky panu učiteli
Bc. Petru Grossmannovi byla rozšířena nabídka o výuku
snowboardingu, kterou využily aktivně 3 žákyně.
V rámci kurzu byli žáci obeznámeni s technikou sjezdového lyžování a snowboardingu. Žáci byli dále seznámeni
se základní údržbou lyžařské výzbroje a technikou mazání lyží. Poučeni byli o základních pravidlech chování na
horách a o pravidlech FIS platných na sjezdových tratích.
Ve čtvrtek dopoledne nás navštívil pan Luděk Abrahám
z Horské služby v Čenkovicích. Účastníkům kurzu v praxi

Výprachtické noviny
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předvedl materiální vybavení horské služby a jeho využití.
Páteční den účastníci pilovali techniku a soustředili
se na závěrečnou disciplínu „dovednostní sjezd“. Mimochodem dovednostní sjezd zvládli úplně všichni. Nutno
podotknout, že to opravdu nebylo „zadarmo“.
Zaznamenali jsme velmi dobré sněhové podmínky.
Počasí bylo téměř po všechny dny kurzu dosti větrné
a mrazivé.
Chtěl bych touto cestou poděkovat panu Luboši Mertovi za symbolické jízdné pro školní kurz.

Bc. Petr Grossmann

Zápis do první třídy – „Putování pohádkami“
Zápis do první třídy proběhl letos ve středu 13. února
2013. Budoucí prvňáčky provázely celým zápisem různé
pohádkové postavičky. Děti plnily úkoly spojené s pohád-

můžete postavit ze dřeva. Jak tvrdí pan Macků – je to jen
otázka praktické aplikace fyziky. Máte doma nefunkční
hadici od pračky? Výborně! I to je skvělý hudební nástroj.
Nevěříte? Možná Vám o tom děti doma popovídají. Zeptejte se jich. A možná se Vám nějaká ta hadice na napouštění
vody dokonce ztratila. Ach ano, vlastně i ten nový kráječ
na vajíčka, který jste dostali na Vánoce od babičky. Velkoryse to přehlédněte, vždyť víte… opakování učiva do
fyziky. A kdoví, třeba z Vašeho dítěte roste nový Jindřich
Praveček:-)
Pavel Macků nástroje nejenom staví, ale také poutavě
i s žertem popíše jejich provenienci, historické souvislosti a na všechny nástroje brilantně zahraje. A snad abych
nezapomněla, ještě stihne Vaše děti vyzkoušet z letopočtů. Tak schválně – ve kterém století žil Karel IV.? Hm….
tak to bude za pět:-)
Mgr. Dagmar Krajzlová

Nebeská škola
Ve čtvrtek 14. března se na sále hostince U Jána konala
premiéra divadelního představení, které se členy divadelního kroužku působícího na naší škole nacvičila paní učitelka Jana Kacálková za vydatné a nezištné pomoci pana
Davida Petra. A protože se diváci bavili od začátku až do
konce a představení sklidilo velký potlesk, položila jsem
paní učitelce následující otázky:

kami. V první z nich, Tři oříšky pro Popelku, přepočítávaly
hrách, stavěly hrad a zpívaly písničku. Dále putovaly do
pohádky O Červené karkulce, kde určovaly, jaká zvířátka
můžeme vidět v lese. V pohádce O perníkové chaloupce obkreslovaly, vystřihovaly a zdobily dle své fantazie
perníček. Svůj „Velký den“ završily pohádkou O veliké
řepě. Zde děti řadily za sebe postavičky tak, jak v pohádce postupně přicházely k řepě, aby ji vytáhly. Po splnění
všech disciplín dostali malí nastávající školáčci za odměnu
několik drobných dárečků. Do první třídy by mělo nastoupit 15 dětí. Na všechny se budeme v září moc těšit.
Mgr. Michaela Beranová, třídní učitelka budoucích prvňáčků

Je libo jednu chrottu?
Nenechte se zmást, není to nový druh výkrmného skotu, který unikl Vaší pozornosti. Chrotta, fidula, kvinterna,
loutna… to je jen malý výčet dnes již téměř zapomenutých hudebních nástrojů.
Ve čtvrtek 7. března měli žáci Základní školy J. Pravečka ve Výprachticích možnost navštívit zajímavou přednášku. Autorem pozoruhodné přednášky o starých hudebních
nástrojích je neméně pozoruhodný učitel fyziky Mgr. Pavel
Josef Macků, Ph.D. Říkáte si, co má společného fyzika a
hudba? Pavel Macků Vám ukáže, že mnoho.
Můžete si postavit dům, stavebnici Lego, králíkárnu
nebo také hudební nástroj. Ano, i hudební nástroje se staví. Chrottu, kvinternu, loutnu nebo jiný strunný nástroj si

1. Vy sama máte určitě zkušenosti s divadlem, nebo se
mýlím?
Ano, v divadle jsem vystupovala především jako hudební a pěvecký doprovod. Právě díky divadlu a světu kolem
něj jsme měli s přítelem tu možnost potkat se. Bohužel
osud měl pro nás jiné plány a my jsme divadelní svět
museli brzy opustit.
2. Jak dlouho jste představení nacvičovali?
S ohledem na velký počet dětí, které se do kroužku přihlásily, bylo těžké se vůbec sejít v plném počtu. To celé
nacvičování nejenom prodlužovalo, ale hlavně dost komplikovalo. Opravdové zkoušky se dají počítat na pouhé
hodiny.
3. Jak představení Nebeská škola vůbec vzniklo?
Letos v létě přítel doslova přivezl poličsko - pražské
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Základní škola Jindřicha Pravečka
pořádá
ve čtvrtek 4. dubna 2013 v 16 hodin
na sále hostince U Jána

2. KONCERT TALENTŮ
Vystoupí školní pěvecké sbory,
hráči na kytaru
a taneční uskupení 5 Sisters.
Vstupné dobrovolné.
MIKROREGION SEVERO-LANŠKROUNSKO
DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ

kočovné divadelníky, aby si zakočovali v našem okolí
s hrou Čistička. Po jejich odjezdu se u nás projevil stesk
po divadle, a to mělo za výsledek založení divadelního
kroužku. Hra pochází z divadelní dílny světem neuznávaného scénáristy Pórka a byla psána na míru Tydýtům. Bylo
třeba brát na zřetel nejenom velký počet členů, ale také
jejich možnosti. V požadavcích na hru také bylo, aby byla
ze školního prostředí, protože ji hrají mladí herci, kteří
zatím prožívají hlavně tuto část života. Co se týče reklamy
na naši školu, tak to byla také jedna z mála priorit hry.
4. Na divadle se hrálo a zpívalo, texty písní doplňovaly
děj. To jste určitě vymysleli vy dva…
Co se týče písniček, tak ty jsem si dovolila vytvořit
sama. Ostatní pochází již od zmiňovaného světem neuznávaného p. Pórka.
5. Kdo je autorem kulis a kde jste sehnali rekvizity?
Jistě jste si všimli, že celé představení provází opravdová
smůla. Mezi účinkujícími se jí říká „smůla PilaPetr“. Stojan na scénu byl totiž zadán firmě PilaPetr, která nedbale
použila dřevo produkující smůlu. Reklamace nám nebyla
uznána, a proto nás smůla bude doprovázet i nadále. Co
se týče kulis a rekvizit, tak některé děti vyrobily během
pracovních činností a ostatní si Tydýti sháněli a vymýšleli
samostatně.
6. Na jevišti byly patrné velmi talentované výkony. Máte
návod na to, jak z normálního kluka či děvčete vychovat
dětského herce?
Inspiroval nás Jan Amos Komenský a jeho metoda učení se na příkladech.
7. Jaké plány má divadelní kroužek do budoucna?
V prvé řadě máme ještě opravdu co pilovat na stávající
hře a v brzké budoucnosti nás také čeká propagace hry.
To jsou věci, které nás zase na pár týdnů zaměstnají.
Nakonec mi nezbývá než všem zúčastněným – autorům
i aktérům - ještě jednou poděkovat. V činnosti divadelního kroužku vidím totiž pokračování tradice venkovských
škol, kde se kdysi také hrávalo divadlo a muzicírovalo. Je
potěšitelné, že i dnes to mladé lidi opravdu baví a z toho
by měl Komenský jistě radost.
Paní učitelky Jany Kacálkové se ptala H. Chládková.
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tel: 465393125, 465393126
email: mestys@dolni-cermna.cz
sídlo: OÚ Dolní Čermná 76, 561 53
IČO: 01349341

Soutěž na vytvoření loga

Mikroregion Severo-Lanškrounsko vyhlašuje soutěž o vytvoření loga dobrovolného svazků obcí. Členy svazku jsou obce
Bystřec, Dolní Čermná, Horní Čermná, Horní Heřmanice,
Horní Třešňovec, Petrovice, Verměřovice a Výprachtice.

Návrh musí obsahovat:
1. Zkratku názvu Mikroregion Severo-Lanškrounsko MSL( může být i v obdobné formě).
2. Grafický prvek, který se stane „značkou“ svazku a který
bude možné v budoucnu používat samostatně.
3. Černobílé a barevné provedení loga (celé logo by mělo
obsahovat v ideálním případě maximálně 3 různé barvy).
4. Logo musí být zpracováno v elektronické podobě
(požadovaný formát je: .jpg, .eps, .ai,.bmp).
Podmínky soutěže:
Soutěž je určena zejména pro studenty základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol. Soutěže se však
mohou zúčastnit i ostatní zájemci.
Návrhy musí být zaslány v elektronické podobě e-mailem
označeným v předmětu jako SOUTĚŽ– LOGO Mikroregion Severo-Lanškrounsko do 30. 06. 2013 na adresu: mestys@dolni-cermna.cz.
Došlé návrhy vyhodnotí valná hromada svazku. Autor vítězného návrhu bude odměněn finanční částkou 1000,- Kč.
Autor vítězného návrhu bude informován do tří týdnů od
vyhodnocení valnou hromadou a jeho návrh bude zveřejněn ve zpravodaji.
Zasláním návrhu loga do soutěže přecházejí veškerá autorská práva na vyhlašovatele soutěže – Mikroregion SeveroLanškrounsko, který je oprávněn provést drobné grafické
úpravy návrhu.

Mikroregion Severo-Lanškrounsko si vyhrazuje právo
soutěž kdykoli ukončit i v jejím průběhu bez jakýchkoliv závazků k účastníkům.
V případě potřeby podá bližší informace manažerka
svazku JUDr. Hana Vágnerová na výše uvedených telefonních číslech.

			

Petr Helekal, předseda
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SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
PROVEDE V NAŠÍ OBCI FIRMA KOS s.r.o.
JABLONNÉ NAD ORLICÍ

V SOBOTU 4. KVĚTNA 2013
Tím Vám vzniká možnost zajistit správným způsobem likvidaci nebezpečných odpadů, které se mohou
vyskytovat v domácnosti.
Firma KOS provádí sběr následujících komodit:
nebezpečné odpady:
- olej, tuk, filtry, znečištěné hadry, barvy, lepidla
- léky
- galvanický článek suchý nebo mokrý (akumulátor)
- zářivky, výbojky
zpětný odběr elektrozařízení:
- ledničky, televize, rádia, kuchyňské spotřebiče,
výpočetní technika, mobilní telefony
Všechno ostatní je velkoobjemový odpad!

Velkoobjemový odpad nebude svážen!!!!!!
Bude likvidován přistavěním kontejnerů
v objektu ČOV (čistírna odpadních vod)
a to v sobotu dne 4. května 2013
od 8.00 do 11.00 hod.
Odpady v žádném případě nemíchejte. V patřičných
obalech od Vás odpad převezme zaměstnanec firmy
KOS s.r.o. Jablonné nad Orlicí. Na obecním úřadě si
můžete vyzvednout plastový pytel, do kterého můžete
některé druhy nebezpečných odpadů nashromáždit.

Základní škola Jindřicha Pravečka
pořádá
ve čtvrtek 16. května 2013
v 16 hodin
na sále hostince U Jána již tradiční

BESÍDKU
KE DNI MATEK
Vstupné dobrovolné.

Ve svozový den bude technika stát na těchto stanovištích:
sídliště Mertov
od 8.00 hodin
vedle řad. garáží za O.Ú.
od 8.15 hodin
Valteřice - zastávka
od 8.30 hodin
na „Malé straně“ u Skalických
od 8.45 hodin
točna U kovárny
od 9.00 hodin
na Haldě u kravína
od 9.15 hodin
sídliště Koburk
od 9.30 hodin
u hasičárny v Koburku
od 9.45 hodin
Svážený odpad předávejte osobně!
Děkujeme.
Svoz není určen podnikatelům, jejich odpad firma
zlikviduje po dohodě.

Obecní úřad Výprachtice
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Preventivní činnost v obci
Oznámení občanům
Se zřetelem na místní situaci se dobou zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru pro účely požárního řádu obce
považuje:
- období mimořádného sucha
- topné období
1. V období mimořádného sucha se stanoví následující
preventivní opatření:
a) zákaz kouření, rozdělávání a používání otevřeného
ohně, používání nebo manipulování s otevřeným ohněm
na zakázaných místech a na místech se zvýšeným požárním nebezpečím, zejména se jedná o stodoly, sýpky, seníky, půdy, v blízkosti hořlavých látek a materiálů, polí, stohů, lesů, v lesních porostech,
b) zákaz táboření mimo vyhrazené prostory a omezení
vstupu do lesa pro neoprávněné osoby,
c) zajištění maximální hospodárnosti při používání vodních zdrojů určených pro hašení požárů, přičemž v tomto
směru je každý povinen strpět potřebná omezení.
2. Za topné období se pro jednotlivé provozovatele
považuje časový úsek počínající dnem, kdy tento provozovatel uvedl do užívání a používá tepelné (elektrické,
plynové a jiné) spotřebiče a zařízení k vytápění ve smyslu
právních předpisů.
Pro topné období se stanoví následující preventivní
opatření:
a) Každý provozovatel tepelného zdroje s odtahem spalin do komína je povinen před zahájením topného období zabezpečit provedení kontroly a výmetu komínového
tělesa.
b) provádět minimálně 1x ročně pravidelnou kontrolu
komínového tělesa kominíkem a zajistit odstranění případných zjištěných závad.
c) při provozu tepelných spotřebičů a při skladování
kapalných a plynných paliv musí být dodržovány návody
výrobců příslušných zařízení, včetně dodržování bezpečných vzdáleností od hořlavých předmětů a materiálů.
Za bezpečnou vzdálenost lze považovat:
- u spotřebičů na pevná paliva vzdálenost 800 mm ve
směru hlavního sálání a 200 mm v ostatních směrech,
- u spotřebičů na kapalná paliva a elektřinu vzdálenost
500 mm ve směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních
směrech,
- v případě skladování hořlavých látek v půdních prostorách se za bezpečné považuje jejich umístění ve vzdálenosti 1 m od vnějšího povrchu komínového tělesa,
- v případě skladování pevných paliv se sklonem k samovznícení (např. uhlí, brikety, piliny apod.) musí být palivo
průběžně kontrolováno a při zjištění příznaků samovzníce-
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ní musí být provedena účinná opatření k zamezení vzniku
a rozšíření požáru,
- odpad vznikající při spalování tuhých paliv musí být
ukládán na určená bezpečná místa do nehořlavých uzavíratelných nádob,
- komíny a kouřovody musí být udržovány v takovém
stavebně technickém stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připojených tepelných spotřebičů,
- nádoby s hořlavými nebo hoření podporujícími plyny
(např. láhve, sudy, kontejnery, nádrže zejména na propan
butan) se umísťují na snadno přístupných, dostatečně větraných a proti povětrnostním vlivům chráněných místech,
tyto nádoby nelze nikdy ukládat v prostorách pod úrovní
okolního terénu, v garážích, v kotelnách, v místnostech
určených ke spaní, ve světlících, v šatnách, v bytových
jádrech, v místnostech tvořících bytová příslušenství, ve
společných prostorách.
Pozn. Podle zákona č.133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 78 může být uložena pokuta:
- fyzické osobě ve správním řízení za přestupek až do
výše 25 000,-Kč.
- právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě až
do výše 500 000,-Kč.
JUDr. Miroslav Stejskal, starosta

NÁZEV OBCE
Tak jsem si řekl, že bych byl nerad, kdybyste se ve
Výprachticích nedozvěděli, z jakého SLOVNÍHO základu
pochází název vaší obce.
Někdy předminulý týden jsem to už svěřil členům Místní organizace KDU-ČSL, za kterými jsem rád přijel na
jejich výročku. Myslím si však, že je správné, aby měl oficiální informaci také starosta a občané obce.
*Výprachtice* se původně psali *Vejprachtice*a tak to
bylo i správně, a tak to má být, protože slovní základ je
*Way (via)*= cesta a *pracht* = skvělý (báječný, atd.)
Tak tedy *Skvělá cesta ...*
Základem nejenom našeho jazyka je řeč a při přepisu
ze slyšeného do psaného, později ještě se snahou názvy
míst, obcí a měst opravit podle v té jaké době spisovných
pravidel, se často ztrácí skutečný význam...
Ve středověku pak velmi často dochází k tzv. významovému přechýlení slov - z důvodu neporozumění, ale velmi
často zcela úmyslně.
Názvy našich vesnic a měst jsou samozřejmě starší než
tzv. *první písemná zmínka*, ta už byla základem stále
většího a většího komolení. Jakoby nestačilo, že některá
pojmenování daných míst už před tím byla (třeba i církví)
tabuizována a následně zakázána ...
... ale o tom, bude -li zájem, snad příště.
Petr ČADA, okresní předseda KDU-ČSL
ÚSTÍ NAD ORLICÍ

březen - duben 2013

Pranostiky
• Březen suchý, duben mokrý, květen větrný - pytle s obilím a sudy vínem naplní.
• Jak prší v březnu, tak také v červnu.
• Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
• Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim přináší požehnání.
• Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé.
• Dětský pláč, panská přízeň a dubnové počasí jsou vždy
nestálé.
• Je-li duben pěkný, bude květen ještě lepší.
• Suchý duben sedlák nerad mívá, o dubnovém dešti často snívá.
• V dubnu se za den i devět druhů počasí sejde.
• V dubnu se zima a léto o vládu přetahují.
• Bouřky před Vojtěchem - déšť o žních.
• Když je na svatého Jiří mráz, bude i pod křovím oves.
• Jak dlouho žába před Jiřím vříská, tak dlouho po Jiřím
zima píská.
• Brambory sázej na sv. Marka, bude jich plná jamka.
• Po teplém Marku se často ochlazuje.

Výprachtické noviny
DUBEN v Orlických horách
a Podorlicku
Vážení čtenáři,
opět Vás vítáme v pravidelné rubrice, kterou si pro Vás
připravila destinační společnost Orlické hory a Podorlicko.
Už jste navštívili náš webový portál www.mojeorlickehory.cz? Najdete zde seznam slev a výhod, které
můžete v letošním roce využívat díky speciální slevové
kartě, kterou získáte ve všech informačních centrech naší
destinace.

Rádi bychom Vás pozvali na některé akce, které se u
nás konají v dubnu:
Z hor přímo do podhůří:
V České Třebové se můžete těšit na 13. ročník cyklu
koncertů vážné hudby Hudebního festivalu Antonína
Bennewitze a to od 6. 4. -27. 4. 2013. V Rychnově nad
Kněžnou se můžete setkat s přáteli a příznivci Jiřího Šlitra
a Semaforu již 12. - 14. 4. 2013 na XX. ročníku Šlitrova
jara. Mnozí z Vás se jistě už nemůžou dočkat jara a jízdy
na kole v krásné přírodě, tak se určitě vydejte na Otvírání
cyklosezóny 2013 do Kostelce nad Orlicí a to už 27. 4.
2013.
www.mojeorlickehory.cz
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OMALOVÁNKY, doplňovačky

březen - duben 2013
Dokresli obrázek

SUDOKU

Najdi 10 rozdílů a obrázek pak vymaluj.

Spoj čísla od 1 do 50.

Vyškrtej slova podle obrázků (svisle i vodorovně) a ze zbylých písmen sestav tajenku.
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