Vážení přátelé, sousedé, občané, lidé místní i přespolní,
zdravíme Vás v době podzimní. Vysoké teploty, které nás
v létě trápily, sestoupily na ještě příjemných 15 °C. Mnozí
z nás to určitě přivítali. Vláhový deficit nicméně pokračuje.
Klimatologové předpovídají pro letošní zimu méně sněhu
s tím, že letošní zima bude rovněž o něco teplejší. Nebudeme raději předjímat, co by nastalo, pokud by pokračoval
obdobný, výrazně srážkově slabší, ráz počasí. Určitě by se
to výrazněji projevilo na již zhoršené situaci z hlediska dalšího snížení objemu zásob podzemních vod. Nám nezbývá
než doufat, že se takovéto budoucí neradostné scénáře klimatologů nepotvrdí a příroda si opět poradí.
Na říjen a listopad jsme vybrali tyto pranostiky:
„Po teplém září, zle se říjen tváří“, také se říkávalo „Svatý František (4. 10.) zahání lidi do chýšek“, dále v minulosti platívalo „Svatá Voršila (22. 10.) zimu posílá“, nebo
„Teplý říjen, studený listopad“, také „Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho nepobude“, nebo
naopak „Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá“.
Z toho vyplývá, že ani naši předkové to neměli, vzhledem k výkyvům a změnám počasí, jednoduché. Pravdou
však je, že nynější změny počasí přicházejí velice rychle,
mnohdy razantněji a v některých oblastech mají za následek přírodní katastrofy. Možná proto je vhodné nejen
takovéto změny sledovat a snažit se je předvídat, ale také
se na ně připravovat a dostatečně včas reagovat.
Nyní nám dovolte, abychom se zabývali děním v obci
za uplynulé dva měsíce, tj. za měsíc srpen a září. Jak jistě
víte, dne 8. 8. se konalo již tradiční pouťové odpoledne
s navazujícím večerním programem. Odpolední program
zahájila Výprachtická dechovka pod vedením kapelníka
pana Jana Merty. Poté následovaly soutěže pro děti, které
zajistili zaměstnanci obce a někteří zastupitelé. Odpoledním i večerním programem provázel Josef IX., který vystupuje pod tímto uměleckým jménem, nebo také jako DJ
KOFOLA. V rámci dětských soutěží proběhla soutěž ve
zpěvu, přičemž oproti loňskému roku se přihlásilo více
soutěžících a někteří předvedli skvělé výkony, např. dvojčata Jany Skalické, Liliana Nýdecká, která soutěž vyhrála,
a mnozí další. V rámci odpoledního vystoupení vystoupil písničkář Jirka Hurych z Lanškrouna, Kapela Dragon,
skupina Michael. Večer pak účinkovaly skupiny Nagy
revival Josef IX. a DJ Kofola, Josef IX. Původně plánovaný

ohňostroj byl vzhledem k nebezpečí požáru zrušen. Velké
poděkování patří také hospodskému panu Kozlovi, který
za podpory obce Výprachtice celou sobotní akci zorganizoval. Vzhledem k velkému vedru, které ten den panovalo, se odpoledního programu účastnilo méně diváků, což
je celkem pochopitelné.
V neděli v rámci pouťových oslav proběhla mše Svatá, kterou celebroval farář Ireneusz Szocinski. Pro účastníky bohoslužby byly připraveny koláče, cukroví, víno a v rozumném
množství i něco tvrdšího. Pouťové pohoštění na hřišti u školy
zajišťovali Koburští hasiči, kterým tímto děkujeme.
Z dalších akcí je určitě vhodné připomenout slavnostní
zahájení školního roku v ZŠ Jindřicha Pravečka Výprachtice, zejména pak přivítání prvňáčků. Dárky pro děti připravil SPOZ při Obci Výprachtice.
Dne 12. 9. se konala za účasti Výprachtické dechovky
pouť ve Valteřicích. Mši Svatou celebroval farář Szocinski.
Obec zajistila přípravu areálu, lavičky, stoly apod. Všem,
kdo se podíleli na přípravě a organizaci akce, patří poděkování, hlavně panu Jirkovi Nešetřilovi za pravidelnou několikaletou a nezištnou podporu této akce. Jedná se o dodávku
piva zdarma, kdy výtěžek z prodeje jde na tamní kostel.
17. 9. a 18. 9. se starostové všech obcí Mikroregionu
Severolanškrounsko sešli na pracovním semináři v Českém Švýcarsku – podrobnosti o semináři se dozvíte v článku v těchto novinách.
17. 9. od 13.00 proběhlo setkání důchodců z Výprachtic
s důchodci okolních obcí a měst, všem zahrála hudba Svatebčanka. Účastnili se důchodci z Horní a Dolní Čermné,
Jablonného nad Orlicí, Lanškrouna, Třešňovce a z dalších
obcí. Poděkování za organizaci akce patří vedoucí výprachtických důchodců, paní Ireně Skalické. Následně dne 23.
9. se uskutečnil zájezd a následné setkání našich důchodců s důchodci z družební obce Veřovice (u Frenštátu pod
Radhoštěm). Naši důchodci navštívili regionální muzeum
ve Frenštátě pod Radhoštěm, které spravuje Ostravský kraj,
a zde se seznámili s historií a životem lidí v regionu. Bez
zajímavosti určitě nebyl školní řád, který byl zaměřen na
povinnost řádného učení žáků, jejich domácí přípravu na
vyučování, na výchovu k slušnosti a pořádku apod. Tedy nic
nového pod sluncem. Po návštěvě muzea následovala společná zábava a exkurze v místní pálenici ovocných kvasů.
Dne 21. 9. proběhlo setkání starostů s předsednic-
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tvem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
a Radou pardubického kraje v čele s hejtmanem JUDr.
Martinem Netolickým PhD. Zástupci dolní komory Parlamentu ČR, jehož předsedou je Jan Hamáček, diskutovali
s více než stovkou starostů z Pardubického kraje o dopravní obslužnosti kraje, o financování oprav silnic nižších tříd,
změně rozpočtového určení daní a o celé řadě problémů
jednotlivých obcí a měst.
V rámci oprav a úprav obce je potřebné vzpomenout
následující. V měsíci září také proběhla instalace a kalibrace měření odtoku na čistírně odpadních vod.
Jak jsme Vás již informovali v minulém čísle Výprachtických novin, bylo nutné z důvodu velmi špatného stavu
zhotovit nové schodiště u vstupu do budovy školy. Poté,
co byl zjištěn skutečný stav, bylo provedeno vybourání
celého stávajícího schodiště, vybudovány nové základy
a položena izolace proti vodě. V průběhu října bude před
vchod školy ještě nainstalován přístřešek z Jäckl profilů,
přičemž zastřešení bude provedeno makrolonem.
Špatný stav rozvodů elektřiny na Obecním úřadu ve
Výprachticích byl důvodem pro zahájení rekonstrukce
v této budově. Práce byly zahájeny v prvním patře úřadu,
kde bylo nutné provizorně do doby zahájení rekonstrukce
napájet Stavební úřad Výprachtice z „prodlužovací šňůry“
za situace, kdy na celém patře úřadu byla funkční pouze jedna zásuvka. Při bližším zkoumání stavu tohoto patra (špatné
podlahy, omítky apod.) byl společně s odborníky vyvozen
závěr, aby byla provedena celková rekonstrukce této části
úřadu. Původní plán počítal pouze s výměnou elektrických
rozvodů a rozvodů topení. Jelikož i podlahy pokryté parketami vykazovaly takové závady, že jejich oprava nebyla
možná, a jelikož beton pod parketami byl rozbitý, pokrytý
asfaltem, který však nešlo od betonu oddělit, přistoupilo se
následně k celkové rekonstrukci, jak již je výše uvedeno.
Celé první patro obecního úřadu bude proto zrekonstruováno tak, že nové podoby dozná zasedací místnost, místo
kanceláře matriky bude zřízena malá kuchyňka. Význam-
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nou část prací přitom provedou zaměstnanci obecního úřadu a pracovníci zaměstnaní v rámci programu VPP (veřejně
prospěšné práce – které financuje z větší části úřad práce).
Obec se tak snaží ušetřit maximální měrou náklady rekonstrukce. Budova úřadu sloužila v té podobě, ve které vznikla, bez větších investic více než 40 let. Je tedy zřejmé, že si
tato budova významné stavební úpravy zaslouží. Věříme,
že se v rámci akcí, pořádaných obecním úřadem (vítání
nově narozených dětí, nových prvňáčků apod.) s rekonstrukcí seznámíte a že se Vám bude v nové podobně líbit. V
příštím roce nás čeká rekonstrukce přízemí budovy, jehož
stav je podobný, jak bylo již výše popsáno.
Obec provádí přípravné práce na stavbě kůlny pro
uskladnění obecní techniky a palivového dřeva na čistírně
odpadních vod. Práce budou opět provedeny svépomocí.
Zaměstnanci obce prováděli nátěry na zázemí u hřiště, na
terase u penzionu U Jana a na dalších objektech.
V neposlední řadě je potřeba zmínit i to, že obec byla úspěšná při získání dotačních prostředků. Konkrétně se jednalo
o dotaci na opravu drobných sakrálních památek (40.000,Kč - Pardubický kraj), dále na dostavbu oplocení a na vybavení hřiště u Základní školy Výprachtice (cca 204.000,- Kč
od Ministerstva pro místní rozvoj) a na rozšíření obecního
vodovodu na Hoblovně (4 mil. Kč - Pardubický kraj).
O rozsahu a stupni přípravy a provedení těchto akcí
Vás budeme průběžně informovat.
V závěru bychom Vás chtěli upozornit na skutečnost,
že na obecním webu je umístěn archiv fotografií ze starších dob, a to tak, jak jej zpracoval pan Jan Skalický, kterému tímto děkujeme. Zájemci si mohou objednat digitální
podobu tohoto archivu (na CD) přímo u Jana Skalického,
nebo na obecním úřadu.
Docela nakonec nám dovolte, abychom Vám popřáli
trochu odpočinku, který si po vyčerpávající práci ve vedrech určitě všichni zasloužíte. Přejeme Vám, aby se Vám
podařilo do zimy zvládnout vše, co potřebujete pro nadcházející zimní čas.
S pozdravem zastupitelstvo obce Výprachtice

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝPRACHTICE,
KONANÉHO DNE 29. 7. 2015 V 18.00 HOD.
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU.
Přítomni:
Ing. J. Falta, Bc. M. Jandejsek, L. Junek, J. Kollert, L. Merta,
L. Skalický DiS., P. Skalický, JUDr. M. Stejskal
Omluveni: Mgr. H. Katzerová, J. Koubek, P. Tomiška
Hosté: R. Lerch, L. Chládek, J. Lerch, J. Pfeifer, M. Bašková, I. Blažková
Program:
1/ Zahájení
2/ Schválení programu jednání ZO
3/ Schválení složení mandátové a návrhové komise
4/ Schválení dodatku č. 1 na realizaci projektu „Mikroregion Severo-Lanškrounsko – nakládání s bioodpady“
5/ Schválení smlouvy o poskytnutí dotace (Setkání na
pomezí Čech a Moravy - Valteřice)
6/ Projednání a schválení záměrů prodeje a prodeje
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7/ Rozpočtové změny
8/ Poskytnutí individuální dotace Římskokatolické církvi
Výprachtice na opravu varhan
9/ Schválení smluv na opravu havarijního stavu budovy
OÚ
10/ Schválení smluv na opravu bytu v čp. 3
11/ Různé
12/ Diskuze
13/ Návrh usnesení
14/ Závěr
Starosta obce Luděk Skalický, DiS. zahájil schůzi zastupitelstva, přivítal zastupitele a přítomné hosty.
Předložený program jednání byl schválen.
Schváleno: 7 – 0 – 0
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Volba komisí:
Navrhuji, aby mandátová komise pracovala ve složení:
M. Jandejsek, M. Stejskal,
Schváleno: 7 – 0 – 0
aby návrhová komise pracovala ve složení: J. Falta, J. Kollert.
Schváleno: 7 – 0 – 0
72) ZO Výprachtice schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě
o poskytnutí příspěvku svazku obcí Mikroregion SeveroLanškrounsko na realizaci projektu „Mikroregion Severo-Lanškrounsko – nakládání s bioodpady“. Předmětem
dodatku je výše finančního příspěvku v roce 2015, která
pro obec Výprachtice činí částku 23.861,- Kč. Dodatek
č. 1 se schvaluje v textu dle předloženého návrhu smlouvy, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
73) ZO Výprachtice schvaluje smlouvu o poskytnutí
dotace od Pardubického kraje na přípravu a konání Setkání na pomezí Čech a Moravy, které se uskutečnilo 27. 6.
2015, ve výši 10.000,- Kč. Smlouva se schvaluje v textu dle
předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
74) ZO schvaluje záměr prodeje následujících pozemků
a) ppč. 3148/84 vzniklý oddělením z původní ppč.
3148/14 dle GP. č. 753-20/2015 v k.ú. a obci Výprachtice. Záměr se schvaluje na žádost manželů Polívkových,
bytem Výprachtice 273
Schváleno: 7 – 0 – 0
b) ppč. 3224/11 a 3224/4 vzniklých oddělením
z původní ppč. 3224/9 a 3224/4 dle GP. č. 715- 312/2014
vše v k.ú. Výprachtice. Záměr se schvaluje na žádost pana
Jana Vávry, bytem Výprachtice 289
Schváleno: 7 – 0 – 0
75) ZO schvaluje prodej pozemku ppč. 260/2 vzniklého z částí původních ppč. 260/2 a 3148/22 vše v k.ú.
Výprachtice zaměřeného GP č. 759-46/2015 pro k.ú.
Výprachtice. Pozemek se prodává Janě Cedrové, bytem
Výprachtice 391. Pozemek se prodává za cenu stanovenou znalcem. Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující.
Schváleno: 7 – 0 – 0
76) ZO schvaluje prodej pozemku ppč. 3122 v k.ú.
Valteřice u Výprachtic. Pozemek se prodává Stanislavu
Svobodovi, bytem: Na Barikádách 6, Svitavy a Ivě Svobodové, bytem Na Barikádách 1093/6, Svitavy. Pozemek se
prodává za 1,8 násobek ceny stanovené znalcem. Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující.
Schváleno: 7 – 0 – 0
77) ZO schvaluje prodej pozemku ppč. 1518/1 v k.ú.
Koburk. Pozemek se prodává Liborovi a Simoně Helbichovým, oba bytem Koburk 19. Pozemek se prodává za
cenu stanovenou znalcem. Náklady spojené s převodem
pozemku hradí kupující.
Schváleno: 7 – 0 – 0
78) ZO schvaluje prodej pozemku ppč. 3150/2 v k.ú.
Výprachtice. Pozemek se prodává B. Vardanové a T.
Zámečníkovi, oba bytem Hoblíkova 8, 613 00 Brno. Pozemek se prodává za 1,8 násobek ceny stanovené znalcem.
Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující.
Schváleno: 7 – 0 – 0
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79) ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 3168/7 v k.ú.
a obci Výprachtice, zaměřeného GP číslo 736-58/2014,
kupujícím manželům Vladimírovi a Lence Kašparovým,
bytem: Výprachtice čp. 326, 561 34 Výprachtice. Pozemky se prodávají za cenu stanovenou znalcem. Náklady
spojené s převodem pozemku hradí kupující.
Schváleno: 7 – 0 – 0
80) ZO ruší své usnesení č. 51 ze dne 17. 6. 2015
Schváleno: 7 – 0 – 0
81) ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 3153/3 v k.ú.
Valteřice, zaměřeného GP číslo 176-46/2015, a to panu
Bc. Jiřímu Vogelovi, bytem: Okružní 319, 789 91 Štíty.
Tato část pozemku se prodává za 1,8 násobek ceny stanovené znalcem. Paní Janě Saňákové, bytem Výprachtice,
Valteřice 6, se prodává tato část pozemku za cenu stanovenou znalcem. Náklady spojené s převodem pozemku
hradí oba kupující, a to každý jednou polovinou .
Schváleno: 7 – 0 – 0
82) ZO schvaluje rozpočtové změny dle předloženého
návrhu č. 3 rozpočtových změn.
Schváleno: 7 – 0 – 0
83) ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace příjemci – Římskokatolické církvi Výprachtice, Výprachtice 180, IČ: 61234222 ve výši 100.000,- Kč. Dotace se
poskytuje za účelem opravy varhan v kostele Proměnění
Páně ve Výprachticích. ZO ukládá starostovi obce uzavřít
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace
s příjemcem dotace.
Schváleno: 7 – 0 – 0
84) ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou SAP
Technology s.r.o., se sídlem Slezská 535, 561 34 Jablonné nad Orlicí, IČ: 03420566 na opravu havarijního stavu
elektrických rozvodů v 1. patře obecního úřadu – budova
čp. 3, Výprachtice - v ceně 46.550,- Kč včetně DPH.
Schváleno: 6 – 0 – 1
Dostavil se p. L. Merta
85) ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou
Milan Mrázek, Bystřec 6, IČ: 76094867 na rekonstrukci
koupelny a WC v bytě č. 3 ve Výprachticích čp. 3 ve výši
28 680,- Kč, dále na výměnu topení v témže bytě za cenu
24 741,- Kč a výměnu topení v 1. patře Obecního úřadu
v ceně 54 033,- Kč. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.
Schváleno: 8 – 0 – 0
86) ZO schvaluje příkazní smlouvu s firmou EG invest
s.r.o., IČ: 21717057, se sídlem Bořivojova 878/35, 130 00
Praha 3, zastoupenou jednatelem Josefem Pokorným na
Monitoring projektu „Snížení imisí – pořízení komunální čisticí techniky – Výprachtice“ za odměnu v celkové
výši 16.000,- Kč bez DPH. Příkazní smlouva se schvaluje
v textu dle předloženého návrhu smlouvy, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
87) ZO schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výběr zhotovitele na opravu místních komunikací
ve Výprachticích s tím, že tato zakázka bude zadána firmě, která předloží nejnižší nabídku.
Současně se určuje komise ve složení Jan Koubek, Hana
Katzerová, Miroslav Stejskal. Komise posoudí nabídky
oslovených firem dle nabídnuté ceny a vybere nejvýhodnější nabídku.
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ZO pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem díla.
Schváleno: 8 – 0 – 0
Diskuse:
Jiří Pfeifer
– k prodeji pozemku p. Cedrové
– k dotaci na varhany – tyto peníze by raději použil na
opravy obecního majetku
– jaký je stav projektu na opravu silnice v obci od Haldy
až na Hoblovnu. odpověď: Oprava je projektem Pardubického kraje, určené peníze byly přesunuty na jiné akce.
Jiří Falta
– Jaký je rozdíl v produkci komunálního odpadu při vytřiďování bioodpadu? odpověď: Rozdíl bude vyčíslitelný až
po ukončení roku.
Jiří Kollert
– Bude vyměněn vodovod na Haldě i od vodojemu k nám
a Procházkům? odpověď: Budeme se snažit dát příští rok
do rozpočtu.
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Libor Junek
– Je možné získat dotaci na rekonstrukci Obecního úřadu?
odpověď: Není
Ladislav Chládek
– upozornit pozemkový úřad na posečení trávy na jejich
pozemku v Koburku
– opravit lávku u Kaňků
– vysekat křoví v zatáčce u Franků
odpověď: Pozemkový úřad bude vyzván k posečení,
u Kaňků bude lávka opatřena zábradlím, křoví v zatáčce
u Franků roste na soukromém pozemku a nezasahuje do
komunikace.
Zpráva návrhové komise: jednotlivé body zasedání byly
projednány a jednotlivě schváleny.
Zpráva mandátové komise: veřejného zasedání se zúčastnilo 8 členů zastupitelstva, schůze je usnášeníschopná.
Závěr: Starosta obce poděkoval přítomným zastupitelům
a hostům za účast a veřejné zasedání ukončil.

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝPRACHTICE,
KONANÉHO DNE 2. 9. 2015 V 18.00 HOD.
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU.
Přítomni: Ing. J. Falta, Bc. M. Jandejsek, L. Junek, J. Kollert, J. Koubek, Mgr. H. Katzerová, L. Skalický DiS., JUDr.
M. Stejskal, P. Tomiška
Omluveni: L. Merta, P. Skalický
Hosté: M. Bašková, J. Lerch, I. Blažková, P. Helekal,
L. Bártlová
Program:
1/ Zahájení
2/ Schválení programu jednání ZO
3/ Schválení složení mandátové a návrhové komise
4/ Schválení stanov Mikroregionu Severo-Lanškrounsko
5/ Schválení smlouvy s Pardubickým krajem na provedení
stavby – přechod u ZŠ
6/ Projednání a schválení prodeje pozemků
7/ Rozpočtové změny
8/ Různé
9/ Diskuze
10/ Návrh usnesení
11/ Závěr
Starosta obce Luděk Skalický, DiS. zahájil schůzi zastupitelstva, přivítal zastupitele a přítomné hosty.
Předložený program jednání byl schválen.
Schváleno: 8 – 0 – 0
Volba komisí:
Navrhuji, aby mandátová komise pracovala ve složení: L.
Junek, P. Tomiška,
Schváleno: 8 – 0 – 0
aby návrhová komise pracovala ve složení: J. Koubek,
JUDr. M. Stejskal
Schváleno: 8 – 0 – 0
Informace o činnosti DSO Mikroregion Severo – Lanškrounsko stanovy.
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88) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje Stanovy
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko v textu dle předloženého návrhu, který se zakládá
k tomuto usnesení. Současně Zastupitelstvo obce Výprachtice pověřuje p. L. Skalického, DiS., k zastupování obce
Výprachtice v DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko.
Schváleno: 8 – 0 – 0
89) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje Smlouvu o podmínkách provedení stavby na akci: „Přechody
pro chodce na silnici III/31118 před ZŠ ve Výprachticích“
s Pardubickým krajem v textu dle předloženého návrhu
smlouvy, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
90) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje uzavření
příkazní smlouvy s firmou Hudeček s.r.o., Husova 888,
56201 Ústí nad Orlicí, IČ: 25922319. Předmětem díla je
stavební dozor na akci „Dostavba vodovodu Výprachtice“
za cenu 121 000,- Kč včetně DPH. Smlouva se uzavírá
za podmínek dle předloženého návrhu mandátní smlouvy, který se zakládá k tomuto usnesení. Podpis smlouvy je
vázán na poskytnutí dotace na tuto akci.
Schváleno: 8 – 0 – 0
91) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje prodej
pozemku parc. č. 3148/84 vzniklý oddělením z původního pozemku parc. č. 3148/14 dle GP. č. 753-20/2015
v k.ú. Výprachtice. Pozemek se prodává manželům Ivaně a
Josefu Polívkovým, oba bytem Výprachtice 273. Pozemek
se prodává za cenu stanovenou znalcem. Kupní smlouva
se schvaluje za podmínky, dle které kupující zřídí věcné
břemeno - služebnost stezky a služebnost inženýrské sítě
– kabel veřejného osvětlení ve prospěch prodávající Obce
Výprachtice, se sídlem Výprachtice čp. 3, 561 34 Výprachtice, IČ 00279765. Služebnosti se zřídí v rozsahu výše
uvedeného pozemku parc. č. 3148/84 v k.ú. Výprachtice.
Obsahem služebnosti stezky je právo chůze přes předmět-
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ný pozemek. Věcná břemena se zřizují bezplatně. Poplatek za návrh na vklad zaplatí účastníci smlouvy tak, že
Obec Výprachtice zaplatí jednu polovinu z ceny poplatku,
zbylou polovinu zaplatí manželé Polívkovi.
Schváleno: 8 – 0 – 0
92) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje rozpočtové
změny dle předloženého návrhu č. 4 rozpočtových změn.
Schváleno: 8 – 0 – 0
93) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje poskytnutí individuální dotace příjemci – Mysliveckému sdružení
Výprachtice, Výprachtice 180, IČ: 44473419 ve výši
60 000,- Kč. Dotace se poskytuje za účelem opravy myslivecké chalupy ve Výprachticích. ZO ukládá starostovi
obce uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace s příjemcem dotace.
Schváleno: 8 – 0 – 0
94) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje cenu
za pronájem štěpkovače i s obsluhou ve výši 400,- Kč za
hodinu. Cena je včetně platné DPH.
Schváleno: 8 – 0 – 0
95) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje prodej,
přeřazení a likvidaci nepotřebného majetku, dle předloženého návrhu likvidační komise. Prodej bude probíhat
do 14. září 2015, co nebude do tohoto data prodáno, bude
zlikvidováno. Důvodem je značné opotřebení, poškození
a nemožnost opravy.
Schváleno: 8 – 0 – 0
Diskuse: Pan starosta L. Skalický – nabídl zastupitelům
na den 23. 9. - možnost zájezdu do Véřovic společně
s důchodci z Výprachtic.
Zpráva návrhové komise: jednotlivé body zasedání byly
projednány a jednotlivě schváleny.
Zpráva mandátové komise: veřejného zasedání se zúčastnilo 8 členů zastupitelstva, schůze je usnášeníschopná.
Závěr: Starosta obce poděkoval přítomným zastupitelům
a hostům za účast a veřejné zasedání ukončil.

VYŠETŘENÍ ZRAKU - VÍTE JESTLI VAŠE
DÍTÉ DOBŘE VIDÍ?
Vážení rodiče,
dovoluji si Vám nabídnout možnost vyšetření zraku
kojenců a batolat fototestem na přístroji Plusoptix S09,
který mám ve své ordinaci v Jablonném nad Orlicí.
Vyšetření je určeno pro děti od věku
6ti měsíců, je zcela nenáročné, probíhá jako focení, doba trvání pár vteřin.
Výsledek vyšetření zapíši do zdravotní
průkazky. Přístroj hodnotí dioptrické,
cylindrické vady, tupozrakost, velikost
a vzdálenost zornic. U nespolupracujících malých dětí je to jediná možnost,
jak včas zjistit závažnou oční vadu.
Vyšetření není zatím hrazeno ze
zdravotního pojištění, cena je 250 ,-Kč.
Při nálezu oční vady je doporučeno
poté doplnit vyšetření očním lékařem.
V případě zájmu ať se maminka
objedná na tel. 465642430 nebo emailu, moje ordinační hodiny jsou na www.
doktorka-jaresova.cz.

Zapsal: Hana Katzerová

TJ SOKOL VÝPRACHTICE VÁS ZVE NA
DEN BERNARDA
Kdy: 14. 10. 2015
Od: 17:00 hod.
Do: půlnoci 14. 10.
nebo do poslední kapky
Kde: V Česku i na Slovensku - tam, kde se
čepuje pivo Bernard

Více informací o přístroji Plusoptix naleznete na stránkách:
http://www.videris.cz/pro-deti/vision-screener
http://plusoptix.zrak.cz/
MUDr. Jarešová

Oslavte s námi opravdový svátek piva!
Užijte si i letos Den Bernarda v podnicích, kde se čepuje pivo Bernard. Přijďte tento „svátek” oslavit v novém
termínu 14. 10. 2015 od 17 hodin a vychutnejte si malé
i velké pivo Bernard za 10 Kč. Cena 10 Kč platí pouze při
konzumaci v místě konání akce.
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ZPRÁVY Z MATEŘINKY
Ve školním roce 2015 - 2016 jsme přijali 15 nových
dětí. Celkově navštěvuje naši školku 48 dětí, z toho je 22
dívek a 26 chlapců. 5 dětí dojíždí z Čenkovic a 2 z Cotkytle.

V listopadu odchází do důchodu naše kuchařka paní
Hana Kolenyaková. Touto cestou bychom jí chtěli poděkovat za celoživotní práci a popřát jí hodně zdraví.
kolektiv MŠ

V průběhu školního roku dětem nabízíme kromě běžných vzdělávacích činností také logopedickou prevenci,
plavecký a lyžařský kurz. Letos poprvé mohou děti navštěvovat v mateřské škole jazykový kurz angličtiny pod vede-

ním rodilé mluvčí. Pravidelně k nám jezdí dětmi oblíbené
divadlo Jójo s tematicky zaměřenými pohádkami. Starší
děti jezdí na exkurzi do knihovny v Lanškrouně a mnoho
jiných.
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OPRAVA KRUCIFIXU NA HALDĚ
Obec získala od Pardubického kraje dotaci (40 tisíc Kč)
na opravu Krucifixu u kaple na Haldě. Kříž byl postaven
v roce 1888 Josefem a Amálií Chládkovými z čp. 31,
nedaleko
místa,
kde Josefův bratr
Jáchym
Chládek
podlehl zraněním,
které mu způsobil
splašený kůň.
Restaurování
Krucifixu
zajistil
restaurátor a sochař

Hynek Bláha.
Na
obrázku
vidíte
fotografii před opravou
a následně fotografii při dokončování restaurátorských prací.
Fotografie zhotovil Jan Skalický.
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ZŠ JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
Vítáme prvňáčky
Čas běží a ze školního roku ukousl už celou desetinu.
Život školáků i učitelů se dostal do obvyklého tempa. Ti
nejmladší – prvňáčci – mají za sebou možná nejobtížnější
období, kdy se museli adaptovat na školu. Všechno zvládli
pod vedením paní učitelky Katzerové výborně, a tak jim
přeji, aby se jim líbilo v naší škole nejen v dalších měsících,
kdy budou žáky I. třídy, ale po celou školní docházku.
Mgr. Hana Chládková

Základní škola a projekty
Mezi lety 2014 – 2017 vypisuje ministerstvo školství (a
nejen toto ministerstvo) množství výzev. Každá výzva nabízí možnost získat pro školu finance na rozmanité aktivity
v oblasti vzdělávání či na vybavení. Sledujeme každou
novou z nich, a pokud se nás týká, neváháme s podáváním
žádostí.
V období říjen 2014 až srpen 2015 jsme se zúčastnili Výzvy 51 známé pod názvem „Tablety do škol“. Získali
jsme takto vzdělání učitelů v oblasti informačních technologií i tablety k využití učiteli.
Na podzim roku 2014 – po tragických událostech ve Žďáře nad Sázavou - vyhlásilo MŠMT program na zabezpečení
škol. Poskytlo do něj však nedostatečnou sumu peněz, a tak
naše žádost, ve které jsme požadovali 75 000 Kč, schválena
nebyla. V celém Pardubickém kraji uspěly jen 4 subjekty.
V únoru 2015 jsem podávala žádost na Ministerstvo
životního prostředí, které nabízelo podporu přírodovědného vzdělání formou vybavení přírodovědné učebny. Žádali
jsme o vybavení moderními pomůckami i interaktivní tabulí, celkem v hodnotě 230 000 Kč. Schvalovací proces probíhal neuvěřitelně dlouho, z původního květnového termínu
byl nakonec srpen. Naše žádost bohužel schválena nebyla
(důvod neschválení se žadateli nesděluje).
V květnu odešla ze školy další naše žádost – reakce na

Výzvu 56. Ta nabízí školám získat prostředky na rozvoj čtenářské a jazykové gramotnosti. V první vlně schválení nedošlo, a tak jsme školní rok končili trochu smutně – spousta
práce s přípravou žádostí a výsledek žádný.
Teprve během července jsme dostali příznivou zprávu –
projekt byl schválen. Pro školu to znamená 630 000 Kč, za
které nakoupíme minimálně 400 knih do školní knihovny
a čtenářství podpoří vyučující českého jazyka na I. i II. stupni zařazením tzv. čtenářských dílen do hodin mateřského

jazyka. Naši žáci i pedagogové vycestují zdarma do zahraničí na jazykové kurzy. Koncem září se tak dvacet našich
žáků účastnilo výukově poznávacího zájezdu do Londýna.
Úspěšní jsme byli i v tzv. Výzvě 57, kde nás oslovila
část umožňující vybavit školní dílny nářadím i materiály.
V polovině září nám bylo schváleno 214 000 Kč. Podmínkou je, že žáci vyrobí 15 výrobků a že proces i výsledek
budou řádně zdokumentovány. Protože projekt končí koncem prosince, což je velice krátká lhůta, zařadíme na podzim projektové dny, kdy budou žáci II. stupně pracovat na
výrobcích.
Mgr. Hana Chládková

Šipkovaná bez šipek,
ale s trasou značenou barevnými fáborky, se letos konala podruhé. Příjemné podzimní počasí přivedlo na fotbalové hřiště rodiče se svými dětmi. Paní učitelky I. stupně
připravily zajímavou trasu s pestrou škálou úkolů týkajících se přírody, místopisu, hudby a tvořivosti. Na závěr,
po prezentaci splněných úkolů, dostali účastníci jako
odměnu sáček plný ovoce a zeleniny. Pan školník připravil ohýnek, a tak došlo také na opékání buřtíků.
Co bylo nejcennější na celé akci? Pohyb na čerstvém vzduchu, sounáležitost, neformální rozhovory, sdílení, pohoda,…
a další ať si doplní každý, kdo se šipkované zúčastnil.
Mgr. Hana Chládková
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AKTUÁLNĚ Z MAS ORLICKO, Z.S.
Zveme všechny zájemce zajímající
se o právní problematiku v neziskových
organizacích na další nabídku semináře.
Pozvánka na seminář
MAS ORLICKO, z.s. pomáhá neziskovým
organizacím
aneb
Postavení NNO v právních vztazích
souvisejících s jejich činností
ve dnech: 13. října 2015 v 16 hodin v Červené Vodě
Program semináře:
Právní úvod do oblastí, které NNO nejčastěji řeší v běžných
vztazích s okolními subjekty.
Zaměříme se na praktické informace pro zástupce a členy
NNO. Konkrétně otevřeme problematiku kupních smluv,
dohod, nájemních vztahů a případných reklamací. V průběhu semináře probereme i náležitosti potřebné pro pořadatele
akcí pro veřejnost a zmíníme i problematiku postavení NNO
při žádostech o dotace.
Přednášející: Mgr. Miroslava Bednářová
Účastnický poplatek: 100 Kč (pro přihlášené účastníky), 150
Kč (pro nepřihlášené).
Poplatek je splatný v hotovosti na místě. K účasti na semináři
se registrujte na telefonním čísle: 734 313 330

Setkání starostů u kulatého stolu
Uspořádáním druhého kulatého stolu vyvrcholí aktivity projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod
úřadů“.
Setkání starostů se uskuteční 22. září v Českých Libchavách a
24. září v Letohradě. V rámci programu budou prezentovány
aktivity tohoto projektu, jehož nositelem je Sdružení místních
samospráv ČR.
Při této příležitosti seznámíme i s aktuálním vývojem programového období 2014 – 2020, přípravou strategie i dalšími
novinkami v MAS ORLICKO z.s.
Vzdělanost i přístup k dotacím pro školy
podpoří projekty MAP
Na podzim letošního roku proběhne příprava žádosti na realizaci Místních akčních plánů vzdělávání napříč celým územím
MAS. S projektem budou školy a jejich zřizovatelé podrobně
seznámeni během podzimu tohoto roku, samotná realizace
začne v roce 2016. Cílem projektu je podpora škol ve vzdělávání, ale i zajištění efektivity čerpání dotací. MAS ORLICKO
si klade za cíl realizaci projektu efektivně propojit s následnou
technickou pomocí školám při čerpání dotací v rámci šablon
z OP VVV, který by měly být vyhlašovány od roku 2016.
Poděkování
Jménem spolku MAS ORLICKO, z.s. bychom chtěli touto
cestou poděkovat všem městům, městysům a obcím v naší
územní působnosti za projev podpory a kladného vyřízení
žádosti o poskytnutí příspěvku na pokrytí nákladů spojených
s hlavní činností našeho spolku.
Manažerka Ing. Ivana Vanická
a kolektiv spolupracovníků MAS ORLICKO, z.s.
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M.A.S. – INFORMACE O DOTAČNÍCH VÝZVÁCH
PRO PODNIKATELE
Dotace pro mikropodniky (program Technologie)
Žádat může drobný nezemědělský podnik do 10 zaměstnanců a s maximální podnikatelskou historií 3 roky. Předmět dotace: nákup nového technologického vybavení
(stroje, zařízení, HW, SW + případně patentové licence).
Příjem žádostí je do 31. 10. 2015. Velikost projektu 223
– 500 tis. Kč. Dotace 45%.
MAS ORLICKO, z. s. Divišova 669, 564 01 Žamberk,
www.mas.orlicko.cz
Ing. Tomáš Vacenovský, tel. 775311363,
mail: vacenovsky@mas.orlicko.cz

NÁVŠTĚVA ČESKÉHO ŠVÝCARSKA
Ve dnech 17. a 18. září 2015 jsme se jako Mikroregionzúčastnili výjezdního pracovního semináře pořádaného
Svazkem obcí Za Letištěm se sídlem v Ostřešanechv rámci projektu Regionální škola obnovy a rozvoje venkova.
Cílem tohoto semináře byla návštěva projektů realizovaných v severních Čechách - na území MAS Český sever
(dříve MAS Šluknovsko) za podpory dotačních prostředků
z nejrůznějších dotačních programů.

První den semináře, ve čtvrtek 17. 9. 2015, jsme na
Šluknovsku nejprve navštívili jednu ze tří rozhleden v tzv.
Tolštejnském panství s názvem Vlčí hora. Tato rozhledna,
podpořená z PRV LEADER, se vypíná na zalesněné čedičové kupě, ležící asi 4 km severozápadně od městečka
Krásná Lípa. Z její kryté vyhlídkové plošiny se nám otevřel rozhled do dalekého okolí na hřeben Lužických hor
s vrcholky Luže, Jedlové a Sudence, na Českosaské Švýcarsko s Růžovkou horou, děčínským Sněžníkem a stolovými
horami v Německu. Východně lze dohlédnout dokonce až
ke vzdáleným hřebenům Ještědu, Jizerských hor a Krkonoš.
Po návratu z rozhledny nás čekal poutavý výklad majitele
společnosti NOBILIS TILIA, jehož podniková prodejna se
nachází pod Vlčí horou. Tato společnost je mj. i výrobcem
regionálního produktu Českosaského Švýcarska, a to české
přírodní aromaterapeutické kosmetiky.
Druhou a v tento den poslední zastávkou bylo malebné městečko Krásná Lípa. Toto město leží na rozhraní
Lužických hor a Českého Švýcarska a je sídlem správy
stejnojmenného národního parku. Místostarostou nám
byly představeny projekty, jež město v minulosti uskuteč-
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nilo, jako např. revitalizaci náměstí, záchranu opuštěných
textilních fabrik, Společenský dům Továrna, revitalizaci
rybníka Cimrák (stezka pro brusle a kola) a sportovního
areálu. Navštívili jsme i Komunitní centrum, které realizuje práci s romskou komunitou či vzdělávací programy.
Zajímavá byla rovněž prohlídka Domu Českého Švýcarska, kde jsme mj. zhlédli i interaktivní expozici k tomuto
národnímu parku, či návštěva Křinického pivovaru, kde
jsme měli možnost ochutnat jejich regionální produkty.
Do druhého dne semináře jsme přenocovali v penzionu Lípa. Tento penzion je součástí dalšího podpořeného
projektu s názvem Lípa resort, který se stal v roce 2013
dokonce stavbou roku. Výše uvedené projekty v městě
Krásná Lípa byly realizovány za finanční podpory dotačních programů, jako je ROP, SFŽP či LEADER.
Druhý den semináře, v pátek 18. 9. 2015, jsme započali vskutku královsky. V Rumburku jsme navštívili jednak
klášterní kostel sv. Vavřince, ale také ibarokní skvost severních Čech - Loretánskou kapli, kde jsme zhlédli expozici
církevního umění Via Sacra, podpořenou z programu LEADER. Loretánská kaple v Rumburku je kopií Svaté chýše
v Loretu u Ancony v Itálii.
Dalšími zajímavými pátečními zastávkami byly dvě
obce. Nejprve obec Horní Podluží, kde jsme za doprovodu pana starosty navštívili jednak sjezdovku, ale také
i komunitní centrum, vše podpořené z programu LEADER,
a následně obec Jiřetín pod Jedlovou. Tato obec je prohlášena za městskou památkovou zónu, jejímž centrem
je revitalizované náměstí, podpořené z programu ROP.
Navštívili jsme zde i velmi pěkný sportovní areál, který
se nachází ve východní části obce v bezprostřední blízkosti lesa. Její velkou zajímavostí je rovněž Křížová hora –
poutní místo s křížovou cestou s 11 zděnými rokokovými
kapličkami s reliéfními výjevy, s kaplí Povýšení sv. Kříže
a s kaplí Božího hrobu. Toto poutní místo se objevuje ve
filmovém zpracování máchovského eposu Máj.
V závěru našeho dvoudenního putování po Šluknovském výběžku jsme zastavili ve městě Varnsdorf. Zde
jsme nejprve navštívili centrálu a kancelář našeho hostitele -MAS Český sever a následně Pivovar Kocour. Pivovar
Kocour, který je dnes rovněž výrobcem regionálních produktů, začal vařit pivo na konci roku 2007. Do dnešního
dne uvařil již více jak 30 druhů piv různých stylů. Součástí
pivovaru je také restaurace, kde jsme poobědvali a ochutnali několik jejich výrobků. I tento pivovar byl podpořen
z programu PRV, za jehož pomoci došlo k rekonstrukci
ubytovacího a stravovacího zařízení.
Na závěr je třeba poděkovat organizátorům tohoto
výjezdního semináře. Pro všechny zúčastněné byl jistě
nejen dostatečným námětem k čerpání dotačních prostředků, ať již z národních či evropských fondů, ale i podnětem k realizaci velmi zajímavých projektů, jež lze za
pomoci takové podpory uskutečnit.
Lenka Bártlová
manažerka Mikroregionu Severo-Lanškrounsko
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PARDUBICKÝ KRAJ SE PŘEDSTAVUJE
V DEVÍTI JAZYCÍCH.
MÁ I NOVÉ CYKLOBROŽURY
V ukrajinštině, holandštině, polštině a dalších sedmi jazycích včetně češtiny se představuje Pardubický kraj v nové
propagační brožuře nazvané Vaše východní Čechy. Zároveň
se informačních materiálů dočkali také milovníci cykloturistiky, a to česky, anglicky, německy i polsky. Oba materiály
vydala Destinační společnost Východní Čechy (DSVČ).
„Je to poprvé, co se Pardubický kraj prezentuje v devíti cizojazyčných mutacích. Brožura Vaše východní Čechy
vyšla v celkem 60 tisících kusech. Návštěvníkům kraje přináší nejen obecné informace o regionu, ale i o památkách,
přírodních zajímavostech, slavných rodácích či sakrálních
a technických unikátech,“ informoval krajský radní pro
cestovní ruch René Živný. „O brožuru mají zájem nejen
infocentra a zahraniční pobočky agentury CzechTourism,
ale také například pardubická univerzita či neziskové organizace, které mají partnery v zahraničí. Už nyní máme
spoustu nadšených ohlasů také od cizinců, kteří žijí v Pardubickém kraji,“ doplňuje jeho slova ředitelka DSVČ Alena
Horáková.

Poprvé vychází také sada tiskových materiálů s cyklotrasami. „Každá z cyklobrožur je věnována jedné z pěti turistických oblastí kraje. Vybrat si tak můžete z titulů Pardubicko
– Na kole, a paralelně také Chrudimsko-Hlinecko, Králický
Sněžník, Českomoravské pomezí a Orlické hory a Podorlicko. Brožury pro každou z oblastí vyšly v nákladu 40 tisíc
výtisků a do dvou týdnů budou k dispozici ve všech informačních centrech v kraji,“ sdělil krajský radní pro cestovní
ruch René Živný. Kromě světových jazyků vyšly tyto brožury i v polštině, protože z Polska do kraje jezdí značný počet
turistů. Polská verze je k dispozici ve čtyřtisícovém nákladu,
anglická a německá shodně po třech tisících výtisků. „Náš
region je pro cyklisty ideální, nabízí kopce i roviny a každý
najde tu svoji ideální cyklotrasu,“ dodal René Živný.

MUDr. NOVOTNÝ OZNAMUJE,
že je zahájeno očkování proti chřipce.
Kdo má zájem, může přijít.
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OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY

Najdete tři rozdíly?

SUDOKU

Doplňte I / Y a vybarvěte obrázek.

I,Í = žlutá
Y,Ý = oranžová
omalovánka
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