Vážení přátelé, sousedé, občané, lidé místní i přespolní,
zdravíme Vás za parného léta, kdy teploty dosahují
k 30°C a deště je zoufale málo. Doufejme, že se příroda
nakonec umoudří a nějaká vláha nám z nebes spadne.
Červen se nesl ve znamení každoročního Setkání na
pomezí Čech a Moravy. Sešlo se více než tisíc lidí a bylo
na co koukat. Již tradičně proběhla ve Valteřicích mše svatá, kterou celebroval pan farář Ireneusz Szocinski. Akce se
zúčastnil pan hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin
Netolický PhD., náměstek hejtmana Olomouckého kraje
Ing. Michal Symersky, hosté ze sousedního Polska a celá
řada dalších. Po počátečních zdravicích hejtmana a hostů
následovalo vystoupení Františka Nedvěda, které bylo jako
vždy velice profesionální. Následovalo představení skupiny YoYo Band, které bylo přijato zejména mladými velmi
pozitivně. Na program volně navázala dechová hudba
Lanžhotčanka. Škoda jen, že se několikrát obloha zatáhla
a následoval vždy velký lijavec, který spoustu lidí doslova zahnal domů. Příprava takovéto akce je velmi náročná,
a proto každá nepřízeň počasí má vliv na její výsledek.
Poděkování si určitě zaslouží
v prvé řadě nejen starosta města Štíty Bc. Jiří Vogel s celým
kolektivem spolupracovníků,
ale také zaměstnanci obce
Výprachtice, kteří připravili
posezení, navezli stoly, židle
i parket. Posekání trávy okolo
cest zajistila firma Agrospol,
takže také velký dík vedení
AGROSPOLU
Výprachtice
s.r.o. a jeho zaměstnancům.
Také skončila škola a děti mají prázdniny. Před školou
zaměstnanci obce dělají nové schodiště, opravují se svody
ze střechy a také kotel v kotelně. Připravuje se výměna podlah ve fyzikálním kabinetě a v učebně. Pro děti se na konec
července a počátek srpna připravuje vystoupení loutkového divadla s pohádkou od Jana Wericha O Palečkovi. Další
akcí, nejen pro děti, bude sobotní pouťový program, kde
mimo soutěží vystoupí řada skupin, přičemž uvádění zajistí
moderátor rádia Blaník. Vše bude na plakátech a program
najdete také uvnitř těchto novin.
Přelom června a července byl hodně pracovní. Pokračovala výměna skel v oknech v domě čp. 287, prováděla se
oprava komunikací a na některé nezpevněné komunikace se
aplikovala vrstva recyklované asfaltové drti. Bylo také dokon-

čeno odvodnění objektu staré pošty. Bylo započato s opravou
hasičské nádrže Výprachtice. Také byly zahájeny přípravné
práce související s novými zastávkami. Odstraňovány jsou ty
původní, staré. Zůstane pouze zastávka U fary. Zbytek bude
nutné odstranit, a to včetně panelů. Počítáme s tím, že na
místě původních zastávek bude na štěrkové podloží zhotovena nová zámková dlažba. V Koburku bylo nutné vyměnit
cca 95 m litinového potrubí, které je uvnitř napadeno rzí. Tím
dochází ke znečišťování pitné vody pro odběratele. Opravu
převodovky a dalších součástí absolvoval také obecní traktor.
Jedná se vlastně o komplexní opravu celého traktoru, protože
GO motoru absolvoval traktor již v uplynulém roce. Máme
před sebou řadu úkolů, které je nutné splnit, a mnohdy to
bez traktoru jde velmi těžko. Jsme rádi, že se podařilo opravu
zajistit ve velmi krátké době za velice dobrou cenu.
Obec na druhé straně byla úspěšná v rámci podávání
žádostí o různé dotace. Zatím je předběžně schválena dotace na kontejnery na kompostování bioodpadu - jedná se
o trávu, větve, slámu a zbytky různých plodin. Tuto žádost
obec podávala v rámci svazku obcí Severolanškrounsko.
Obec má získat cca 200 plastových kontejnerů na bioodpad,
takže počítáme s tím, že každý
domek se zahradou takovýto
kompostér získá. Tím by se
mělo snížit celkové množství
odpadu. Pohnilé ovoce, tráva,
zbytky potravy apod. se, jak
doufáme, nebudou sypat do
popelnic a následně odvážet
na skládku, ale budou se kompostovat. Tím se sníží celkové
množství odpadu a v dané souvislosti rovněž platby na člena domácnosti. Obdrželi jsme příslib dalších dotací, o kterých Vám povíme v dalším čísle Výprachtických novin.
Přejeme Vám pěknou dovolenou a pěkné léto. Je zajímavé, že pro některé z nás je pěkné léto pěkné právě tím, že
alespoň někdy prší. Nakonec již pan řídící Jaroslav Tušla prorokoval, že voda bude dražší než benzín. Tehdy jsme se mu
jako děti smáli, dnes mu pomalu začínáme dávat za pravdu.
Voda prostě celosvětově není a navíc dochází ke stále většímu
znečišťování stávajících zdrojů pitné vody, které se tím stávají
nepoužitelné. Také ve Výprachticích se s tím setkáváme.
Přejeme Vám, aby se Vám dobře dařilo a také abyste
nikdy v životě nepocítili nedostatek pitné vody.
To Vám přejí zastupitelé obce Výprachtice.

Výprachtické noviny
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ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝPRACHTICE,
KONANÉHO DNE 21. 5. 2014 V 18.00 HOD.
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU.
Přítomni: V. Jandejsková, Mgr. H. Katzerová, J. Koubek, K. Medková, J. Pfeifer, JUDr. M. Stejskal
Omluveni: Ing. J. Falta, J. Kulhánek, L. Merta
Hosté: J. Lerch
Program:
1/ Zahájení
2/ Schválení programu jednání ZO
3/ Schválení složení mandátové a návrhové komise
4/ Projednání a schválení žádostí o dotace, přijatých
dotací a souvisejících dokumentů
5/ Schválení smluv o dílo a dalších smluvních vztahů
6/ Schválení cen pronájmů pozemků
7/ Rozpočtové změny
8/ Různé
9/ Návrh usnesení
10/ Závěr
Veřejné zasedání zahájil starosta obce pan Miroslav Stejskal, který přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání.
Předložený program jednání byl schválen.
Schváleno: 6 – 0 – 0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení:
Mgr. H. Katzerová, J. Pfeifer
Schváleno: 6 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení:
K. Medková, V. Jandejsková
Schváleno: 6 – 0 – 0
64/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace
na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky
sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického kraje ve
výši 15.000,- Kč. Dotace je určena na nákup plovoucího čerpadla
pro SDH Výprachtice.
Schváleno: 6 – 0 – 0
65/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č.
21125/2014 na přípravu a konání Setkání na pomezí Čech a
Moravy, které se uskuteční ve dnech 27. až 29. června 2014.
Dotace je poskytována z rozpočtu Pardubického kraje a její výše
činí 10.000,- Kč. Nad akcí převzal záštitu pan hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický PhD.
Schváleno: 6 – 0 – 0
66/ ZO schvaluje přijetí grantu od Pardubického kraje
z Programu podpory stavební obnovy a restaurování kulturních
památek a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji pro rok 2014 na akci „Výprachtice - pískovcový kříž“,
ve výši 50.000,- Kč. ZO současně schvaluje uzavření smlouvy
s vybraným zhotovitelem díla na restaurování pískovcového kříže,
panem Hynkem Bláhou sochařem – restaurátorem, se sídlem: 517
71 Vysoký Újezd 1, IČO: 64216764. Smlouva se uzavírá dle předloženého návrhu smlouvy za cenu 79.350,- Kč, a to včetně DPH.
Schváleno: 6 – 0 – 0
67/ ZO schvaluje uzavření smlouvy evidenční číslo
OŽPZ/14/21405 o poskytnutí neinvestiční dotace od Pardubického kraje ve výši 100 tis. Kč na akci Oprava autobusových
zastávek. Smlouva se schvaluje v textu dle předloženého návrhu
smlouvy.
Schváleno: 6 – 0 – 0
68/ ZO schvaluje uzavření smlouvy (formou objednávky) s
firmou EG invest s.r.o., Bořivojova 878/35, 130 00, Praha 3, IČ
27117057 na zpracování studie proveditelnosti, která je potřebná k dotaci na snížení imisí – pořízení čistící komunální techniky, a to za cenu 22.000,- Kč.
Schváleno: 6 – 0 – 0
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69/ ZO schvaluje uzavření smlouvy s firmou EG invest s.r.o.,
Bořivojova 878/35, 13000 Praha 3, IČ 27117057 na celkovou
administraci projektu v souvislosti podáním žádosti o dotaci
v rámci projektu Snížení imisí – pořízení čistící komunální techniky – Výprachtice (projekt). Cena administrace projektu činí
70.000,- Kč. Přepokládaná výše celkových nákladů 2 mil. Kč,
z toho dotace 80 %. To vše dle předloženého návrhu smlouvy
o dílo, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 6 – 0 – 0
70/ ZO Výprachtice schvaluje uzavření smlouvy o dílo na
zpracování projektové dokumentace na opravu mostů na obecních komunikacích a dále na opravu hasičské nádrže Výprachtice s panem Ing. Jiřím Poláčkem, autorizovaným inženýrem pro
dopravní stavby, za cenu cca 30.000,- Kč. Smlouva se uzavírá
za podmínek dle předloženého návrhu smlouvy.
Schváleno: 6 – 0 – 0
71/ ZO schvaluje smlouvu o zajištění zpětného odběru
a využití odpadů a obalů se společností EKO-KOM, a.s., se sídlem: Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČO: 25134701, a to
v textu dle předloženého návrhu smlouvy.
Schváleno: 6 – 0 – 0
72/ ZO schvaluje smlouvu o dílo s panem Milošem Totuškem, Výprachtice čp. 287, 561 34 Výprachtice, IČ 61210749 na
pokládku PVC v budově ZŠ Jindřicha Pravečka Výprachtice, a to
za cenu 34.282 Kč bez DPH. Smlouva se schvaluje v textu dle
předloženého návrhu smlouvy.
Schváleno: 6 – 0 – 0
73/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou TOSPUR,
s.r.o., Zámoraví 364, 763 61 Napajedla, IČ 56930579 na dodatečnou výměnu zasklení oken v domě čp. 287 Výprachtice. Zakázka
se schvaluje nejvýše za cenu do 40 tis. Kč, včetně DPH. (varianta
zateplení Ug 1,0 za 34.600,- Kč a Ug. 0,9 za 38.500,- Kč bez
DPH. Smlouva se uzavírá v textu dle návrhu smlouvy.
Schváleno: 6 – 0 – 0
74/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo se SÚS Pardubického
kraje, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ 00085031.
Předmětem smlouvy je oprava místních komunikací, která bude
provedena emulzí, asfaltovou obalovanou teplou směsí, frézovanou asfaltovou drtí a nátěrem v rozsahu do 400 tis. Kč. Cena zakázky je stanovena na základě výběrového řízení, které bylo k uvedenému dříve provedeno a dále s ohledem na spolupráci SÚS při
řešení celé řady dalších oprav na komunikacích v obci. ZO pověřuje starostu k uzavření smlouvy, a to v textu dle návrhu smlouvy.
Kontrolní komise provede kontrolu cenové kalkulace zakázky a
její porovnání s nabídkou jiných, alespoň jedné až dvou, srovnatelných firem.
Schváleno: 6 – 0 – 0
75/ ZO projednalo žádost o pronájem budovy zázemí u kostela ve Výprachticích s tím, že budovu není možné zatím pronajmout ke komerčním účelům vzhledem k době udržitelnosti
projektu, která činí 5 let a která dosud neuplynula. Do té doby
objekt nesmí být využíván pro podnikání. ZO proto neschvaluje
pronájem zázemí u kostela ve Výprachticích.
Schváleno: 6 – 0 – 0
76/ ZO schvaluje pacht pozemků pro zemědělskou výrobu
nejméně ve výši 1500,- Kč/1 ha. V případě více zájemců o pacht
stejného pozemku má přednost ten zájemce, který nabídne vyšší
cenu pachtovného. V případě zájemce Zemědělské a.s. Bystřec na
jedné straně a Václava a Miroslava Hanzlíčkových na straně druhé, bude pozemek ppč. 2284/7 v k.ú. Výprachtice propachtován
Václavu a Miroslavu Hanzlíčkovým, neboť nabídli cenu pachtovného za 1 ha 2.000,- Kč. Zemědělská a.s. Bystřec nabídla pou-

červenec - srpen 2014
ze 1.500,- Kč /1 ha. Uvedené bylo rozhodnuto poté, co starosta
pozastavil své rozhodnutí v předmětné věci s ohledem na potřebu
stanovit ceny pozemků jednotně. Smlouvu o pachtu předmětného
pozemku uzavře starosta obce.
Schváleno: 6 – 0 – 0
77/ ZO schvaluje poskytnutí finančního transferu Svazu tělesně postižených v České republice, o.s. MO Lanškroun, se sídlem Hradební, Lanškroun-Vnitřní Město, 563 01 Lanškroun, IČ
75013851, a to ve výši 1000,- Kč. Důvodem je skutečnost, že
členy této organizace jsou také občané obce Výprachtice. Příspěvek je určen na rekondiční a rehabilitační programy.
Schváleno: 6 – 0 – 0
78/ ZO souhlasí s vyřazením majetku, se kterým hospodařila
Základní škola Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad
Orlicí. Konkrétně se jedná o smažicí pánev PE 13, evidenční číslo
25/1997, to vše dále za podmínek uvedených v podkladech, které
k uvedenému byly předloženy.
Schváleno: 6 – 0 – 0
79/ ZO vyhlašuje výběrové řízení na částečnou opravu hasičské
nádrže Výprachtice a schvaluje zadání zakázky malého rozsahu
dle přílohy k tomuto usnesení. Současně pověřuje starostu obce
k uzavření smlouvy o dílo dle výsledků výběrového řízení. Zároveň
stanovuje výběrovou komisi ve složení: Jan Koubek, Věra Jandejsková, Luděk Skalický.
Schváleno: 6 – 0 – 0
80/ ZO schvaluje doplnění svého usnesení číslo 14 ze dne 26.
2. 2014 tak, že kupujícími ideální poloviny stavebního pozemku stpč. 102/2 v k.ú. Výprachtice spolu s ideální polovinou stavby garáže jsou oba manželé, tj. prof. MUDr. Jan Wechsler Csc.
a Eva Wechslerová.
Schváleno: 6 – 0 – 0
81 / ZO schvaluje doplnění svého usnesení číslo 179 ze dne
18. 12. 2013 tak, že se jedná o stavbu garáže na stpč. 102/2
v k.ú. Výprachtice, přičemž prodejní cena stavby byla mírně
snížena s ohledem na zvýšenou vlhkost stavby v důsledku zatékání do stavby, která je zapuštěná do svahu pod silnicí.
Schváleno: 6 – 0 – 0
82/ ZO projednalo žádost Ing. Jarmily Filipové, bytem: Šumperk, pořizovatelky ÚP Výprachtice ohledně úhrady nákladů
v souvislosti s její činností pořizovatelky max do výše 15.000,Kč s tím, že předmětná částka bude jmenované uhrazena.
Schváleno: 6 – 0 – 0
83/ ZO schvaluje poskytnutí finančního transferu ve výši
15.000,- Kč na akci Setkání na pomezí Čech a Moravy městu
Štíty, náměstí Míru 55, 789 91 Štíty.
Schváleno: 6 – 0 – 0
84/ ZO schvaluje provedení oprav střech na těchto budovách:
a) márnice Výprachtice, b) budova čp. 7, Výprachtice a c) budova
čp. 390 Výprachtice. Jedná se o zakázku do 100 tis. Kč. ZO pověřuje starostu k uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem na
základě provedeného porovnání cen nejméně 2 nabídek. Porovnání cen bude provedeno jen v případě bodu a).
Schváleno: 6 – 0 – 0
85/ ZO souhlasí se zadáním zakázky na opravu (výměnu) autobusových zastávek a pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy
o dílo na uvedenou akci s uchazečem, který nabídne nejnižší
nabídkovou cenu a také požadovanou kvalitu. Za účelem výběru zhotovitele se určuje komise ve složení: Ing. Jiří Falta, Hana
Katzerová a Ing.Vendula Indrová. Starosta uzavře smlouvu o dílo
s vybraným uchazečem.
Schváleno: 6 – 0 – 0
86/ ZO schvaluje opravu svého usnesení číslo 16, ze dne 26. 2.
2014 tak, že usnesení ve své části o prodeji pozemku ppč. 2420/2
v k.ú. Výprachtice za cenu stanovenou znalcem se opravuje tak,
že prodej se schvaluje za 1,2 násobek ceny stanovené znalcem.
V ostatním se předmětné usnesení nemění.
Schváleno: 6 – 0 – 0
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87/ ZO schvaluje rozpočtové změny dle přílohy, která je
nedílnou součástí tohoto usnesení.
Schváleno: 6 – 0 – 0
88/ ZO schvaluje odpisový plán pro Základní školu Jindřicha
Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí, a to dle předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 6 – 0 – 0
89/ ZO schvaluje poskytnutí finančního transferu ve výši 3.000,Kč kapelníkovi dechové hudby Výprachtice, na akci Vystoupení
družebního dechového orchestru z MILDENAU dne 31. 5. 2014
na sále U Jana.
Schváleno: 6 – 0 – 0
90/ ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku ppč.
3265/2 v k.ú. Výprachtice, a to za cenu odpovídající 1, 2 násobku ceny stanovené znalcem.
Schváleno: 6 – 0 – 0
91/ ZO schvaluje poskytnutí finančního transferu ve výši
10.000,- Kč na koncert v kostele ve Výprachticích v rámci Letohradského hudebního festivalu, a to společnosti F. V. Heka, Jablonská 178, 561 51 Letohrad, IČ: 61238431.
Schváleno: 6 – 0 – 0
92/ ZO schvaluje výsledek hospodaření za rok 2013 z hospodářské činnosti ve výši -248.840,49 Kč a výsledek hospodaření
z hlavní činnosti ve výši 2.064.414,20 Kč. Oba tyto výsledky
budou převedeny na účet 432- nerozdělený zisk, neuhrazená
ztráta z minulých let.
Schváleno: 6 – 0 – 0
93/ ZO schvaluje účetní závěrku obce Výprachtice sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2013, a to dle výkazů založených
k tomuto usnesení.
Schváleno: 6 – 0 – 0
94/ ZO schvaluje podání žádosti o zápis změny údaje vedeného v rejstříku škol a školských zařízení pro již zapsanou školu (školské zařízení), konkrétně pro školní družinu, jejíž činnost
vykonává příspěvková organizace Základní škola Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí. Změna se týká zvýšení
nejvyššího povoleného počtu žáků ve školní družině z původních 27 žáků na 57 žáků s účinností od 1. 9. 2014.
Schváleno: 6 – 0 – 0
95/ ZO schvaluje uzavření dohody o partnerství k projektu
Technologické centrum Lanškroun. Smlouva se uzavírá s Městem Lanškroun, se sídlem: Vnitřní Město, nám. J. M. Marků 12,
Lanškroun, IČ 00279102. Smlouva se uzavírá v textu dle předloženého návrhu smlouvy.
Schváleno: 6 – 0 – 0
96/ ZO schvaluje smlouvu o dílo s firmou OHGS s.r.o., 17.
listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 45536899. Předmětem díla je akce Výprachtice – vrt VL-2. Cena díla činí
353.320,- Kč. V souvislosti s projektem bude požádáno o dotaci od Pardubického kraje. Smlouva se schvaluje za podmínek
dle předloženého návrhu smlouvy. K porovnání ceny díla bude
kontaktován ještě další zhotovitel.
Schváleno: 6 – 0 – 0
97/ ZO schvaluje smlouvu o dílo s firmou OHGS s.r.o., 17.
listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 45536899. Předmětem díla je akce Výprachtice – veřejný vodovod – posilující zdroj
vody - dostavba vodovodních řadů Hoblovna. Cena díla činí
395.610,- Kč. V souvislosti s projektem bude požádáno o dotaci
od Pardubického kraje. Smlouva se schvaluje za podmínek dle
předloženého návrhu smlouvy. K porovnání ceny díla je nutné
porovnat cenu s jinou obdobnou firmou a nabídkou.
Schváleno: 6 – 0 – 0
98/ ZO schvaluje poskytnutí příspěvku na setkání důchodců
s důchodci z družební obce Veřovice ve výši 4 000,- Kč paní Ireně
Skalické.
Schváleno: 6 – 0 – 0
99/ ZO souhlasí s prominutím části nákladů na vytápění pro-
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stor lékárny v čp. 175 za rok 2013 MUDr. Václavu Kmentovi ve
výši 5 553,- Kč. MUDr. Kment zaplatí náklady na vytápění lékárny
v čp. 175 za rok 2013 v celkové výši 5 000,- Kč.
Schváleno: 6 – 0 – 0
100/ ZO schvaluje rozpočet svazku obcí Lanškrounsko pro
rok 2014.
Schváleno: 6 – 0 – 0
101/ ZO schvaluje rozpočet Migroregion Severo – lanškrounsko na rok 2014.
Schváleno: 6 – 0 – 0
102/ ZO schvaluje závěrečný účet Svazku obcí Lanškrounsko
za rok 2013.
Schváleno: 6 – 0 – 0
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103/ ZO schvaluje pokyny ke zpracování návrhu územního
plánu Výprachtice, které budou předány projektantovi. Ten dle
stanovisek dotčených orgánů a jejich vyhodnocení zpracuje úpravu územního plánu. Součástí pokynů budou stanoviska dotčených orgánů. Organizační opatření v dané souvislosti zajistí starosta obce.
Schváleno: 6 – 0 – 0
Zpráva návrhové komise: všechny body jednání byly projednány a jednotlivě schváleny.
Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 6 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 25. 6. 2014 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: J. Koubek, L. Merta
Hosté: M. Bašková, L. Skalický
Program:
1/ Zahájení
2 Schválení programu jednání ZO
3/ Schválení složení mandátové a návrhové komise
4/ Schválení závěrečného účtu obce Výprachtice - dokumentů
5/ Schválení závěrečného účtu svazku obcí
Severo-lanškrounsko
6/ Schválení záměrů prodeje pozemků
7/ Schválení smluv o uzavření věcného břemene
8/ Schválení smluv o dílo
9/ Rozpočtové změny
10/ Různé
11/ Návrh usnesení
12/ 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
Schváleno: 7 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: Ing. J. Falta, J. Pfeifer
Schváleno: 7 – 0 – 0
104/ ZO schvaluje celoroční hospodaření obce Výprachtice
a závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2013, včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Výprachtice za rok
2013, včetně dalších příloh 2, 3, 4, které tvoří výkazy obce, a dává
souhlas s celoročním hospodařením obce Výprachtice bez výhrad.
Schváleno: 7 – 0 – 0
105/ ZO schvaluje závěrečný účet svazku obcí Migroregion
Severo – lanškrounsko za rok 2013.
Schváleno: 7 – 0 – 0
106/ ZO schvaluje záměr prodeje části ppč. 3262/2 v k.ú.
Výprachtice, která bude zaměřena GP.
Schváleno: 7 – 0 – 0
107/ ZO schvaluje záměr prodeje ppč. 3146/3 a 3148/74 v k.ú.
Výprachtice. Na pozemky bude zřízeno věcné břemeno ve prospěch obce Výprachtice, a to konkrétně služebnost stezky pro pěší.
Schváleno: 7 – 0 – 0
108/ ZO schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene a smlouvu o právu stavby kabelového
vedení NN za účelem zřízení nového odběrného místa na ppč.
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1866 v k.ú. Výprachtice ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem: Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035.
Schváleno: 7 – 0 – 0
109/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na částečnou opravu
hasičské nádrže Výprachtice s firmou Radka Hajzlera, stavební práce, 56134 Výprachtice čp. 296, IČO 60146133. Smlouva o dílo se
uzavírá za cenu 163.419,80 Kč, včetně DPH. Smlouva se uzavírá
na základě provedeného výběrového řízení (osloveny byly 3 firmy).
Firma Radka Hajzlera nabídla nejnižší nabídkovou cenu. Smlouva
se uzavírá v textu dle předloženého návrhu smlouvy o dílo.
Schváleno: 7 – 0 – 0
110/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na opravu místních
komunikací s firmou Správa a údržba silnic Pardubického kraje,
se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČO 00085031.
Smlouva o dílo se uzavírá za cenu 306 941,- Kč, včetně DPH.
Smlouva se uzavírá na základě provedeného výběrového řízení
(osloveny byly 3 firmy). ZO souhlasí s případným navýšením sjednané ceny za opravu komunikací o 1/3 vysoutěžené ceny, a to
s ohledem na zvýšenou potřebu oprav komunikací. Firma SÚS PK
nabídla nejnižší nabídkovou cenu. Smlouva se uzavírá v textu dle
předloženého návrhu smlouvy o dílo.
Schváleno: 7 – 0 – 0
111/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci Opravy
autobusových zastávek v obci Výprachtice s firmou Sruby-dřevostavby s.r.o., 792 01 Široká Niva 227, IČO 28617576. Smlouva o dílo se uzavírá za cenu 266 926,- Kč, včetně DPH. Smlouva
se uzavírá na základě provedeného výběrového řízení (osloveny
byly 3 firmy). Firma Sruby-dřevostavby s.r.o. nabídla nejnižší
nabídkovou cenu. Smlouva se uzavírá v textu dle předloženého
návrhu smlouvy o dílo.
Schváleno: 7 – 0 – 0
112/ ZO schvaluje prodej pozemku ppč. 3265/2 v k.ú. Výprachtice panu D. M. Prodej se schvaluje za 1,8 násobek ceny stanovené znalcem. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
Schváleno: 7 – 0 – 0
113/ ZO schvaluje pronájem části pozemku ppč.2855/1 v k.ú.
Výprachtice za účelem skladování dřeva žadatele na dobu 1 roku
za částku 10,- Kč za 1 m2.
Schváleno: 7 – 0 – 0
114/ ZO doplňuje své usnesení č. 71 ze dne 21. 5. 2014 o text:
a dodatku č. 1 k této smlouvě. Celé znění textu je: ZO schvaluje
smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů a obalů
a dodatku č. 1 k této smlouvě se společností EKO-KOM, a.s., se
sídlem: Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČO: 25134701,
vše v textu dle předloženého návrhu smlouvy a dodatku.
Schváleno: 7 – 0 – 0
115/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na opravu veřejného osvětlení s firmou Elektro KSK, spol. s r.o., se sídlem: Lidic-
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ká 375, 563 01 Lanškroun, IČO 48172278. Smlouva o dílo se
uzavírá za cenu 121 951,73 Kč, včetně DPH. Smlouva se uzavírá v textu dle předloženého návrhu smlouvy o dílo.
Schváleno: 7 – 0 – 0
116/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na ošetření
památné lípy s firmou Pavla Haupta, DiS, Kunčice 274, 561 51
Letohrad, IČO 63201038. Smlouva o dílo se uzavírá za cenu
19 239,- Kč, včetně DPH. Smlouva se uzavírá v textu dle předloženého návrhu smlouvy o dílo.
Schváleno: 7 – 0 – 0
117/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci Výprachtice – dostavba vodovodu s firmou Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., se sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné
nad Orlicí, IČO 48173398. Smlouva o dílo se uzavírá za cenu
84.700 Kč bez DPH. Smlouva se uzavírá v textu dle předloženého návrhu smlouvy o dílo.
Schváleno: 7 – 0 – 0
118/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci Výprachtice – posilující zdroj vody – II. etapa s firmou Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o., se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČO:
15053695. Smlouva o dílo v rozsahu stavebních objektů: prameniště, čerpací stanice, elektro přípojka NN pro čerpací stanici
a napojení vrtu VL-2 + GSM přenos, dostavba vodovodních řadů
Hoblovna se uzavírá za cenu 107.370,-Kč bez DPH. Smlouva se
uzavírá v textu dle předloženého návrhu smlouvy o dílo.
Schváleno: 7 – 0 – 0
119/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci Výprachtice
– posilující zdroj vody – II. etapa s firmou Vodní zdroje Ekomonitor
s.r.o., se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, IČO: 15053695.
V případě, že kvalita vody ve vrtu VL-2 nebude odpovídat platným hygienickým normám pro pitnou vodu, ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo za účelem zhotovení nového vrtu. Cena díla
bude činit 210 000,- Kč bez DPH. Smlouva se uzavře v textu dle
předloženého návrhu smlouvy o dílo.
Schváleno: 7 – 0 – 0
120/ ZO ruší své usnesení č. 96 a 97 ze dne 21. 5. 2014, kterým
byly schváleny smlouvy o dílo s firmou OHGS s.r.o. Ústí n. Orlicí.
Schváleno: 7 – 0 – 0
121/ ZO schvaluje nákup medailí pro ocenění 11 členů SDH
Výprachtice za cenu 3 300,- Kč. Cena 1 medaile je 300,- Kč.
Schváleno: 7 – 0 – 0
122/ ZO schvaluje neinvestiční transfer pro TJ Sokol Výprachtice ve výši 3 000,- Kč. Prostředky jsou určeny na zajištění cen
a dalšího materiálu a zboží na volejbalový turnaj Memoriál Viléma Chládka.
Schváleno: 7 – 0 – 0
123/ ZO schvaluje transfer (dotaci) pro TJ Sokol Výprachtice
ve výši 60 000,- Kč na činnost v roce 2014. Transfer bude určen
na dostavbu zázemí a nákup antuky.
Schváleno: 7 – 0 – 0
124/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou TOSPUR,
s.r.o., Zámoraví 364, 763 61 Napajedla, IČ 56930579 na dodatečnou výměnu zasklení oken v domě čp. 287 Výprachtice.
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Zakázka se schvaluje nejvýše za cenu do 12. tis. Kč, včetně
DPH. Varianta zateplení Ug. 0,9 za 9 896,- Kč bez DPH. Smlouva se uzavírá v textu dle návrhu smlouvy.
Schváleno: 7 – 0 – 0
125/ ZO schvaluje smlouvu o dílo (objednávku jednotlivých
prací do 50 tis. Kč, celkem do 150 tis. Kč) na provedení oprav místních komunikací s firmou Přemysl Stojaník, Slovanská 1779/17,
78701 Šumperk, IČ 73064602. Vše za cenu do 100 tis. Kč.
Schváleno: 7 – 0 – 0
126/ ZO bere na vědomí prodloužení pracovní smlouvy v návaznosti na tabulkové pracovní místo – pracovní zařazení domovník
- dle CZ-ISCO 51530.
Schváleno: 7 – 0 – 0
127/ ZO schvaluje smlouvu o dílo na opravu balkónu na střeše hasičské zbrojnice Výprachtice (objekt čp. 7), a to za cenu do
60 tis. Kč. Smlouva se schvaluje v textu dle předloženého návrhu
smlouvy.
Schváleno: 7 – 0 – 0
128/ ZO schvaluje prodej nepotřebného majetku vzniklého
při opravě 3 ks plechových autobusových zastávek, a to za cenu
1.500,- Kč za materiál z 1 zastávky. (Uvedené se netýká zastávek Kovárna a Fara Výprachtice). V případě, že si zájemce zajistí rozebrání materiálu ze zastávky a jeho odvoz, započtou se
tyto náklady do prodejní ceny (1400,- Kč za jednu autobusovou
zastávku).
Schváleno: 7 – 0 – 0
129/ ZO schvaluje rozpočtové změny, a to dle předloženého
návrhu rozpočtových změn, které se zakládají k tomuto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
130/ Zastupitelstvo obce Výprachtice projednalo žádost
Základní školy Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad
Orlicí o udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve třídě a tuto
výjimku schvaluje podle § 23 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) na školní rok 2014/2015.
Obec Výprachtice povoluje výjimku z nejnižšího počtu žáků
v souladu se školským zákonem a prováděcím právním předpisem
za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost
školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem.
Schváleno: 7 – 0 – 0
131/ ZO souhlasí se zaměřením hranice obecních komunikací v lokalitě u domů čp. 326 a u čp. 160. Důvodem je jednak
potřeba narovnat právní vztahy s ohledem na skutečný průběh
hranice místních komunikací.
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 usnášení schopné.
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 9. 7. 2014 V 18.00 HOD.
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU.
Přítomni: Ing. J. Falta, V. Jandejsková, Mgr. H. Katzerová, J. Koubek, J. Kulhánek, L. Merta, J. Pfeifer, JUDr. M. Stejskal
Omluveni: K. Medková
Program:
1/ Zahájení
2/ Schválení programu jednání ZO
3/ Schválení složení mandátové a návrhové komise
4/ Vyhlášení výběrového řízení na dokončení čp. 13

5/ Stanovení počtu zastupitelů na další volební období
6/ Různé
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: 6 – 0 – 0
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Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: Ing. J. Falta, J. Pfeifer
Schváleno: 6 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: Mgr. H. Katzerová, J. Koubek
Schváleno: 6 – 0 – 0
132/ ZO bylo seznámeno s podmínkami a stavem výstavby
2 upravitelných bytů (osoby se stíženou pohyblivostí apod.). ZO
souhlasí s dokončením výstavby objektu čp. 13 v letech 2015 až
2017 s tím, že výběrové řízení na pokračování výstavby bude
vyhlášeno na základě rozhodnutí nového zastupitelstva obce.
Projektově připravit tak, že ve 2. NP bude pouze 1 byt
Schváleno: 6 – 0 – 0
Dostavil se pan J. Kulhánek
133/ ZO schvaluje transfer pro fa KONET GASTRO s.r.o. se
sídlem Albrechtice čp. 78, 563 01 Lanškroun za účelem zajištění pouťových oslav pro děti a dospělé, a to do výše maximálně
30 tis. Kč na základě předložených dokladů. Transfer nesmí být
použit na zajištění hudby na večerní zábavu.
Schváleno: 7 – 0 – 0
134/ ZO neschvaluje uzavření smlouvy s firmou YASHICA,
Žďárského 186, 674 01 Třebíč na zastřešení terasy kulturního
domu Výprachtice, a to za cenu 106.450,- Kč bez DPH s tím, že
se budou hledat další možná řešení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
135/ ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku ppč. 666/1
v k.ú. Výprachtice, po oddělení GP číslo 709-53/2013 označeného jako ppč. 666/6 o výměře 264 m2. Cena pozemku bude
stanovena znalcem.
Schváleno: 6 – 0 – 1
Dostavil se pan L. Merta
136/ ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku označeného
jako ppč. 3271/1 v k.ú. Výprachtice, a to na základě oddělení
GP na náklady žadatelů s tím, že musí být zachována část tvořící
místní komunikaci v obci.
Schváleno: 8 – 0 – 0
137/ ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene
– služebnosti inženýrské sítě - konkrétně kanalizační přípojky
na pozemcích ppč 3169/3 a 3169/4 a na vodovodní přípojky na
ppč. 3169/3, 3169/4 a 533, vše v k.ú. Výprachtice ve prospěch
majitele pozemku parc. č. st. 221 k.ú. Výprachtice, kterými jsou
v současné době manželé Helena a Pavel Kubíčkovi, stejně tak
se věcné břemeno zřizuje ve stejném rozsahu ve prospěch majitele stpč.199 v k.ú. Výprachtice, kterým je v současné době pan
Jiří Kulhánek a majitele stpč. 239 v k.ú. Výprachtice, kterými jsou
manželé Miroslav a Jaroslava Doskočilovi. Úplatně za 500,- Kč.
Schváleno: 8 – 0 – 0
138/ ZO schvaluje záměr prodeje pozemku ppč. 1779/17,
vzniklého dělením původní ppč. 1779/14 v k.ú. Koburk dle geometrického plánu č.122-30/2014 pro k.ú. Koburk, a to na žádost
manželů Valdemara a Martiny Buzyňukových.
Schváleno: 8 – 0 – 0
139/ ZO schvaluje zadání zakázky na opravu střechy budovy
čp. 3 firmě Michala Pfeifera, se sídlem: Rybniční 427, 563 01 Lanškroun, který má s uvedeným typem opravy dobré zkušenosti.
Schváleno: 8 – 0 – 0
140/ ZO schvaluje (neschvaluje) akceptaci žádosti o podporu
ze SFŽP v rámci operačního programu životní prostředí na akci:
Svážíme bioodpad z obce.
Schváleno: 7 – 1 – 0
141/ ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku označeného
jako ppč. 3148/1 v k.ú. Výprachtice, a to na základě oddělení
GP, zveřejnění záměru bude provedeno dle situačního nákresu,
ze kterého je rozsah a způsob zaměření patrný.
Schváleno: 8 – 0 – 0
142/ ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku označeného
jako ppč. 3148/1 v k.ú. Výprachtice, a to na základě oddělení GP na
náklady žadatelky s tím, že musí být zachována část tvořící cestu.
Schváleno: 8 – 0 – 0
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143/ ZO schvaluje doplnění svého usnesení číslo 118 ze dne
25. 6. 2014 tak, že předmět smlouvy – Dostavba vodovodních
řadů Hoblovna se rozšiřuje o další trasu nového obecního vodovodu, a to od poz. parc.č. 2008/10 v k.ú. Výprachtice podél
komunikace směrem k horní části obce Výprachtice, to vše
v rozsahu přílohy k tomuto usnesení. Původně sjednaná cena se
zvyšuje na 237.000,- Kč bez DPH. V ostatním se usnesení ZO
číslo 118, ze dne 25. 6. 2014 nemění.
Schváleno: 8 – 0 – 0
144/ ZO schvaluje rozpočtové změny dle návrhu rozpočtových změn, který tvoří přílohu tohoto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
145/ ZO vzalo na vědomí zprávu starosty obce ohledně nevyhovujícího litinového potrubí v lokalitě Koburk (Hanyšovi, Helbichovi, Smejkal). ZO vyslovilo souhlas s případnou opravou,
a to v návaznosti na finanční možnosti obce Výprachtice.
Schváleno: 8 – 0 – 0
146/ ZO schvaluje počet členů zastupitelstva pro volební
období 2014 až 2018 s tím, že počet členů ZO bude 11 členů
zastupitelstva.
Schváleno: 8 – 0 – 0
147/ ZO schvaluje smlouvu o dílo na opravu autobusových
zastávek s firmou SRUBY – dřevostavby s.r.o., sídlo Široká Niva 227,
792 01 Široká Niva. IČ – 28617576, a to za cenu 266 926,- Kč.
Schváleno: 8 – 0 – 0
Zpráva návrhové komise: všechny body jednání byly projednány a jednotlivě schváleny.
Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 8 zastupitelů,
zasedání je usnášeníschopné.
Závěr: Starosta obce poděkoval přítomným zastupitelům a hostům za účast a veřejné zasedání ukončil.
Zapsala: Věra Jandejsková
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ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Konec školního roku patří jako každoročně školním
výletům. Letos jsme navštívili Tvrz Orlici v Letohradě, kde
jsme absolvovali dvě prohlídkové trasy. Na trase A jsme
viděli místnosti renesančního zámku s průhledy skleněnými podlahami do hloubky až 4 metrů , což byl pro všechny
nevšední zážitek. Dále děti viděly např. lovecký salónek,
zámeckou kuchyni, nebo středověkou toaletu. Na trase C

Příjemné odpoledne jsme strávili s předškoláky a jejich
rodiči 25. 6. Pro všechny zúčastněné bylo připraveno
23 méně či více náročných úkolů, jejichž splnění vedlo
k důležité indicii. Ta ukázala dětem směr k vytouženému
pokladu. Na závěr jsme si zazpívali prázdninovou písničku na rozloučenou s našimi milými předškoláky, kterým
tímto přejeme velkou touhu po vzdělání a hlavně radostné
chvíle strávené ve školních lavicích.

nás čekal Pohádkový les, kde se nacházela početná sbírka
vycpanin různých zvířat žijících v České republice. Přírodní scéna byla pro děti velmi poutavá. Měly možnost
vylézt na posed s dalekohledem a poznávat jednotlivá
zvířata od medvěda, malého hraboše až po různé dravce
a ryby. V tunelu, který je součástí prohlídky, pak děti mohly spatřit vycpaná zvířata v norách pod zemí.
Divadlo JÓJO s novou pohádkou Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Pohádka Veselá pouť na zámečku v Lanškrouně

Návštěva
knihovny
v Lanškrouně

Krásné léto
všem přeje
kolektiv MŠ
Výprachtice
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ZŠ JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
Vodácký kurz 2014

Přijela nám návštěva

V polovině měsíce června se sedm deváťáků a jeden
osmák vydali na vodácký kurz. Namířili jsme si to na
řeku Moravu do krásného prostředí CHKO Litovelského
Pomoraví. Po tři dny se žáci zdokonalovali ve vodáckých
dovednostech. Ve středu byl jednoduchý nácvik na klidné vodě. Ve čtvrtek pak sjezd v úseku Moravičany - Litovel a v pátek byl volnější den. Závody v brankách na kánoi
a pro zájemce kajak. Počasí nám přálo a všichni se z vody
vrátili unaveni, opáleni a doufám, že i plni zážitků.

To není nic neobvyklého, řeknete si. Tato návštěva však
neobvyklá byla. A protože se netýkala jen mě osobně, ale
i Výprachtic, možná si o ní něco rádi přečtete.
V září tomu budou dva roky, kdy pan Falta, jehož
dědeček se ve Výprachticích narodil, poslal na obec email s žádostí o výpis z matriky. Pan starosta mi jej pro
informaci přeposlal a já napsala zpět pár řádků o škole,
o Výprachticích i o sobě. Nesmím zapomenout podotknout, že pan Falta žije se svojí rodinou ve Francii.
A protože francouzsky neumím o moc víc než „Bon jour“
či „Merci“, naším komunikačním jazykem se stala němčina. Občas jsem pomohla s překladem nějakého textu
z češtiny do němčiny, což je pro překladač Google často
nerozlousknutelný oříšek, občas jsem kontaktovala další
osoby v České republice, které měly s dědečkem něco
společného. Psali jsme si ale také o zahrádce, o koníčkách, o cestování, o vnoučatech… Až letos na jaře se Faltovi rozhodli, že se přijedou do rodného kraje dědečka
podívat. Prožili jsme tedy společný vskutku prázdninový
týden s poznáváním krás našeho kraje: Litomyšl s návštěvou koncertu v rámci Smetanovy Litomyšle i s prohlídkou
zámku, Pastviny a Zemskou bránu, klášter na Hedči i pevnost Hůrku, samozřejmě také Lanškroun a jeho rybníky.
Jeden den jsme pobyli také ve Výprachticích – prošli jsme
se k Červené skále a ke studánkám, podívali jsme se do
kostela a na hřbitov, a protože oba manželé jsou bývalými
učiteli, byli jsme také ve škole. Hledali jsme rodný dědečkův dům. Pro mě bylo velmi zajímavé, jak lidé odjinud
vnímají svět kolem nás opravdu jinýma očima. Napadlo
by vás například stát v údivu nad krásou a výškou stromů v lese? – „obyčejných“ smrků? Nebo nalézat dějinné
souvislosti mezi našimi národy během prohlídky muzea?
Navíc jsme objevili, kolik slov společných s francouzštinou běžně užíváme: volant, pneuservis, rezervé - to jen
pro příklad.
Poprosila jsem pana Faltu, aby pár řádky toto mé psaní
doplnil. Přišel mail dlouhý na tři stránky, a tak z něj vybírám (a překládám) to nejzajímavější:
„NAŠE NÁVŠTĚVA VE VÝPRACHTICÍCH A V ČECHÁCH
DALA VZNIK NOVÉMU PŘÁTELSTVÍ“
Moje jméno je Artur Falta. Já i moje manželka jsme
Francouzi, moji rodiče byli ale Němci a v Německu také
žili. Přestože mám české kořeny, česky neumím, a tak
jsem hledal někoho, kdo by mohl s námi komunikovat buď
v němčině, v angličtině anebo ve francouzštině. Zásluhou
zprostředkování pana starosty jsem takovou osobu našel
– paní Hanu Chládkovou, ředitelku výprachtické školy.
A proč právě Výprachtice?
Jedno africké přísloví říká: „Aby strom mohl prospívat,
potřebuje listy a kořeny.“ A tyto kořeny tomu mému stromu chyběly.
Všichni moji předci – nositelé jména Falta – pocházeli
z Výprachtic a z okolí. Svoje prarodiče jsem však bohužel

Bc. Petr Grossmann

Letos na jaře vyhlásilo Eurocentrum Pardubice výtvarnou soutěž na téma: Honzíkova cesta
Evropou
Žáci 3. a 5. ročníku si individuálně připravili prezentace na některou z evropských zemí a poté společně vybrali
tu nejzdařilejší. Vyhrálo Holandsko vypracované Sárou
Holubcovou a Michaelou Indrovou. Následovalo výtvarné zpracování dvou velkoplošných děl, provázené fotodokumentací Jakuba Nápravníka. Ten v návaznosti na to
vytvořil výslednou prezentaci a společná práce byla zaslána do Pardubic. Děti v květnu obdržely Diplom za účast a
velmi pěkné ceny.
Mgr. Martina Grusová
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neznal, a protože můj otec zemřel již v roce 1968, neměl
jsem nikoho, kdo by mi o kraji mých předků mohl vyprávět. Jako dítěti mi šla všechna tato vyprávění jedním uchem
tam a druhým ven. Svým dětem a vnukům bych ale rád
o zemi předků a o lidech tam žijících rád vyprávěl. Komunikace mailem s paní Chládkovou mi pomohla k uskutečnění této cesty. Procestovali jsme během červencového
týdne tento kraj, poznali jsme jeho krásy a zamilovali jsme
si ho. Krásné hluboké lesy, řeky, historické památky a ty
výhledy do kraje! V lanškrounském muzeu jsme se seznámili s životem nejslavnějšího výprachtického rodáka Jindřicha Pravečka.
Samozřejmě jsme ochutnali i místní jídlo. A ačkoliv
jako Francouzi pijeme především víno, hned první den
jsme si oblíbili české pivo a naučili se první český výraz:
„Na zdraví!“
Ve Výprachticích jsme navštívili kostel i hřbitov, kde se
na náhrobcích často opakují jména mých předků: nejen
Falta, ale i Chaloupek a Janků. Byli jsme tu na výborném
obědě a navštívili jsme také obecní úřad. I tam jsme se
setkali s ochotou a vstřícností při hledání v kronice. Navíc
jsme dostali na památku knihy o dějinách obce. Za to za
všechno velice děkujeme.
Návštěva ve vašem kraji skončila a my jsme si odvezli do Francie spoustu krásných vzpomínek a příjemných
zážitků. Země a její lidé se nám vepsali do našich srdcí
a proto říkáme: „Na shledanou“ (psáno česky).

O škole prázdninově
Vysvědčení byla rozdána již před několika týdny
a doba, kdy se dveře školní budovy opět žákům otevřou, se zdá být zatím v nedohlednu. Vzpomínky na dění
v uplynulém roce pomalu blednou a nahrazují je čerstvé
prázdninové zážitky.
Než však přijde září a s ním začátek nového školního
roku, je třeba ve školní budově udělat spoustu práce.
Před nástupem prvňáčků, kterých je letos úctyhodný
počet – 23, je zapotřebí připravit nejen zcela nově jejich
budoucí třídu, ale i podmínky pro činnost dalšího oddělení školní družiny. Dobrou zprávou je, že vzhledem ke
schválenému navýšení kapacity družiny z 27 na 57 žáků
budou moci toto zařízení navštěvovat i žáci z vyšších ročníků 1. stupně.
Kromě toho školní budova prodělává přes prázdniny náročnější údržbu – přesněji bych ji označila možná
jako ozdravný proces. Jím prochází například schodiště
ke hlavnímu vchodu či podlaha v učebně přírodopisu
a zeměpisu. Vyměněna budou také okna ve skladových
prostorách školní jídelny. Přímo v jídelně čeká po prázdninách na strávníky nový míchací přístroj na nápoje.
Rozhodně se tedy nedá říci, že by školní budova byla
během prázdnin tichá a opuštěná. Ráda bych na tomto
místě poděkovala Obci Výprachtice a jejím zaměstnancům a stejně tak i provozním zaměstnancům školy za
organizaci prací, veškerou pomoc a pracovní nasazení.
Mgr. Hana Chládková

strana 9

Výprachtické noviny

červenec - srpen 2014

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 15. června jsme se sešli, abychom naše nejmenší
občánky přivítali do života v naší obci. K slavnostnímu
uvítání se sešly společně se svými rodiči a někteří také
se svými sourozenci 4 děti. Ema Mária Václavská, Václav Slezák, Broněk Fišer a Radim Moravec. Dětem přejeme šťastný a spokojený život a hodně lásky od svých
nejbližších. Šťastným rodičům zase přejeme, aby měli ze
svých dětí jen samou radost a potěšení.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili tohoto setkání. Také
bychom chtěli poděkovat všem, co věnovali svůj čas na
přípravách a následnému velmi pěknému programu při
této akci.
SPOZ obce Výprachtice

LOUČÍME SE S PRÁZDNINAMI
V ORLICKÝCH HORÁCH
A PODORLICKU
Loučíme se s prázdninami v Orlických horách a Podorlicku
aneb oslava 5. narozenin destinační společnosti OHP
Termín:
31. 8. 2014, 14 – 18 hod.
Místo:
Areál hotelu Studánka,
moderuje Jan Dušek
Hlavní program:

14.00 – 16.00 - Den pro rodiny s dětmi
putování po soutěžních stanovištích a sběr výherních známek za splněné úkoly. Během soutěžení se návštěvníci
mohou svést v rodinných Matrix vozech či na koloběžkách.
Vyzkouší si trampolíny, softball a minigolf. Potkají Kryštůfka záchranáře či zámeckou paní z Potštejna. Připraveny
budou informační stánky s nabídkou pro tipy na výlety
a cestování ve východních Čechách.

16.00 – 17.00
Koncert pop-rockové skupiny
W. A. F z Vysokého Mýta
17.00 – 18.00
Koncert finalisty Superstar
Martina Haricha a Musitany
Hope, autogramiáda
Mediální partner: Rádio Magic
www.mojeorlickehory.cz

Tradiční
výstava jiřin
16. srpna od 14 - 18 hodin
17. srpna od 10 - 16 hodin
kulturní dům Heroltice

V pátek 12. září 2014 bude
očkování psů
proti vzteklině
14:30 – 15:00 hod. u OÚ ve Výprachticích
15:00 – 15:15 hod. na Haldě u kravína
15:15 – 15:30 hod. v Koburku u hasičárny
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NA MARIÁNSKÉ HOŘE SE ZAČALO
S VÝSTAVBOU ROZHLEDNY
V blízkosti poutního kostela na Mariánské hoře byla
zahájena stavba rozhledny,
která se buduje v rámci projektu Místa plná rozhledů
v Euroregionu Glacensis.
Účelem tohoto projektu je
vytvoření nové turistické
atrakce na česko – polské
hranici. V naučné stezce
Putování po rozhlednách
bude celkem 9 výškových
staveb, některé budou zrekonstruovány jiné vybudovány, stejně jako ta v Horní
Čermné.
V březnu proběhlo výběrové řízení na realizaci rozhledny, jejíž výstavba byla zahájena na tzv. příčné cestě, která vede do Nepomuk. Hlavním konstrukčním materiálem,
který bude na stavbu použit, je dřevo, kamenný sokl a ocelové točité schodiště. Turisté budou koukat do okolí z výšky
18,8 metrů a budou mít výhled na všechny světové strany
- na Orlické hory, Jeseníky, Bystřické hory, Suchý vrch, Lanškroun a jeho okolí. Současně bude vybudováno zázemí
pro turisty v podobě dřevěného přístřešku pro posezení se
skladem materiálu.
U rozhledny bude i informační tabule s historií místa
a kódem, který sbírají turisté v rámci putovní hry. Během té
musí navštívit minimálně pět rozhleden, z toho dvě na polském území, a zapsat si příslušný kód daného místa. Cena
tohoto projektu je kolem 3,5 milionů korun. Obec Horní
Čermná bude financovat 10% nákladů, zbytek pak bude
hrazen z evropských fondů. Rozhledna by měla být dokončena v srpnu tohoto roku, takže si snad najde své návštěvníky během Lanškrounské kopy či pouti na Mariánské hoře.
Místa rozhleden v rámci projektu Místa plná rozhledů
v Euroregionu Glacensis:
Česká republika - Rozhledna Maxova bouda Rýchory,
Rozhledna Stachelberg, Teplice nad Metují – Skály, Horní
Radechová – Slavíkov, Žernov, Horní Čermná
Polsko – Nowa Ruda, Radków, Kudowa Zdrój
Pavlína Hajzlerová
převzato z www.lanskrounsko.cz

TJ Sokol Výprachtice oddíl volejbalu pořádá
v sobotu 2. 8. 2014 od 8.00 hodin
9. ročník

VOLEJBALOVÝ
TURNAJ ČTYŘEK
(2 ženy + 2 muži)

Přijďte povzbudit domácí borce!!!
Bohaté občerstvení zajištěno
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OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY

Najdi 10 rozdílů

SUDOKU

Omalovánka.

Spoj čísla od 1 do 25.
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