Vážení přátelé, sousedé, občané, lidé místní i přespolní,
zdravíme Vás v období nastupujícího jara 2016, přičemž
některé dubnové dny (4. a 5. 4.) svými teplotami připomínaly spíše léto. Že by se nám střídalo nepravidelně nejenom počasí, ale i roční období? Podívejme se, co nám na
duben a květen říkají pranostiky. Je-li Zelený čtvrtek (letos
připadl Zelený čtvrtek na 24. březen) bílý, tak je léto teplé.
Víme, že se v našem okolí lyžovalo ještě počátkem dubna
a v týdnu před Velikonocemi na horách padal sníh. Takže
se můžeme zřejmě těšit na teplé léto, doufejme, že alespoň
občas zaprší. K tomu uvádí lidová pranostika: Velikonoce
krásné úrodu nám dají, pakli slunce hasne, louky sucho
mají. Takže bychom se měli těšit na bohatou úrodu, nebo
na sucho? Také se říkalo: Jasné počasí o Velikonocích nastane léto o letnicích (letnice jsou křesťanské svatodušní
svátky – jinak také Boží hod svatodušní – slavené 50 dnů po
Velikonocích a 10 dnů po svátku Nanebevstoupení Páně).
Podle toho vychází léto na počátek druhé poloviny května,
takže se můžeme těšit na brzké teplé počasí, jenom aby
nebylo teplé zbytečně moc a dlouho. Pro 24. 4. (svátek svatého Jiří) pranostika uvádí: Jak hluboko před svatým Jiřím
namokne, tak zase dlouho po něm vyschne a naopak, nebo
také Před Jiřím sucho, po něm mokro. Květnové pranostiky se týkají předpovídání hojnosti úrody, sucha, případně
vláhy. Mokrý máj – chleba hoj, Na mokrý květen přichází
suchý červen, Když máj vláhy nedá, červen se předá. Věřme proto, že současný nedostatek vláhy způsobený zimou
téměř beze sněhu a potřebných srážek bude v následujících
měsících vynahrazen dostatkem deště, který je nezbytný
nejen pro přírodu, ale zejména pro dostatek pitné vody pro
nás všechny.
Nyní nám dovolte, abychom se zabývali děním v obci
Výprachtice za uplynulé dva měsíce, tj. za měsíce únor
a březen 2016.
Dne 7. 2. se konalo v Mateřské školce ve Výprachticích vítání občánků, do společenského života v obci jsme
přivítali 7 dětí, které se dostavily spolu se svými šťastnými
rodiči. Všem malým občánkům i jejich rodičům přejeme
pevné zdraví a hodně štěstí a krásných chvil v životě.
10. 2. se sešlo zastupitelstvo obce Výprachtice, aby projednalo rozpočet obce, kterým se obec bude řídit v roce
2016. Z větších investic, které byly zahrnuty do rozpočtu
obce, je vhodné jmenovat most přes Moravskou Sázavu
u čistírny odpadních vod, kde výška investice přesahuje 800

tis. Kč. Dále pak pokračování ve výstavbě vodovodu v lokalitě Hoblovna, oprava komunikací, sanační práce v základní škole – odstranění vlhkosti v objektu sportovního klubu.
Na obecním úřadu se pak jedná o investice do zastaralého
sociálního zařízení v přízemí budovy, které je využíváno
i veřejností. Máme připravenou projektovou dokumentaci
a je vydáno stavební povolení na vybudování přechodu
pro chodce u naší základní školy, přechod bychom měli
vybudovat v letošním roce s možným spolufinancováním
z dotačních prostředků (MAS Orlicko, SFDI).
7. 3. proběhlo setkání s panem hejtmanem Martinem
Netolickým. Řešily se příjmy obcí, pozitivní skutečností je
to, že Pardubický kraj podal do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR iniciativní návrh, na základě kterého by měly
vrůst daňové příjmy obcí, tj. byl by posílen rozpočet obcí.
Probíraly se také dotace pro dobrovolné hasiče. Pardubický
kraj naši obec dlouhodobě podporuje. Výsledkem je řada
projektů (střecha staré pošty, opravy a úpravy ve škole,
dotace hasičům, investice do obecních budov apod.).
Následně proběhla schůzka s ředitelem Krajského úřadu práce panem Ing. Petrem Klimplem, která se týkala pracovníků na veřejně prospěšné práce, tj. dotovaných pracovních míst, které mají pro obce veliký význam. Obec
může zaměstnat řadu občanů, kteří tak mohou pracovat
v naší obci s tím, že jejich práce je v obci vidět. Jedná se
zejména o péči a o údržbu obecního majetku, úklid obce,
pomoc při investičních a dalších akcích, péče o veřejnou
zeleň apod. Zde je potřeba uvést, že v letošním roce došlo
k výraznému zpřísnění podmínek pro přijetí těchto pracovníků, což bude mít zřejmě negativní dopad na některé
činnosti obce, které byly právě prostřednictvím těchto lidí
zajišťovány.
12. 3. se konala schůze Mysliveckého sdružení (spolku)
Výprachtice. Myslivci hodnotili úspěšnost při lovu škodné
a ostatní zvěře, brigádnickou činnost a také zapojení do
života v obci.
14. 3. proběhla kontrola České inspekce životního
prostředí se zaměřením na čistírnu odpadních vod. Byla
kontrolována správnost funkce čistírny odpadních vod,
provozní evidence, nakládání s kaly dle zákona, dodržování zásad odebírání vzorků a pravidelnost odběru vzorků
vyčištěné vody. Výsledkem této kontroly bylo konstatování, že vše je prováděno v souladu se zákonem a nebyly
shledány závady.
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21. 3. byla provedena Regionálním pracovištěm NUTS II
Severovýchod kontrola investiční akce „Revitalizace centra
obce Výprachtice“ (sem spadá dětské hřiště pod hospodou,
zázemí pro obec u hospody, obslužná budova u kostela, přístřešek na popelnice u staré hasičárny, autobusová
zastávka u fary). Zatím nemáme oficiální stanovisko kontrolních orgánů, ale z průběhu kontroly je možné dovodit,
že i tato kontrola bude bez závad.
Je potřebné se zmínit také o tom, že v naší Základní
škole J. P. Výprachtice došlo k incidentu mezi jednou
z učitelek a jejím bývalým přítelem. Konfliktu naštěstí
nebyly přítomny děti. Stalo se tak v době oběda, kdy se
otevírá zadní trakt pro cizí strávníky. Na tento incident
reagovala TV Nova, přičemž jejich reportáž nehodláme
komentovat. Jelikož se jedná o víceméně občanskoprávní
záležitost, která má i rovinu určitého jednání, které bude
muset posoudit i policie, nespadá uvedené z hlediska
řešení tohoto konfliktu do pravomoci obce. Nicméně obec
ve spolupráci se základní školou připravuje opatření ke
zpřísnění režimu vstupu do objektu školy. Zvažují se možnosti regulace vstupu do školy na základě čipových karet,
případně jiné možnosti monitorování vstupů do budovy
a budovy samotné. Vchody jsou nyní fyzicky zajišťovány
zaměstnanci školy a obce. Podrobnější informace najdete
uvnitř listu – článek „Bezpečně ve škole“.
29. 3. bylo provedeno závěrečné vyhodnocení akce
a monitorovací zpráva na Státní fond životního prostředí
(SFŽP) z programu Operační program životního prostředí
(OPŽP) k projektu „Snížení imisí – pořízení čisticí komunální techniky – Výprachtice“. V rámci tohoto projektu byl
pořízen kolový nakladač AVANT se zametací nástavbou.
K projektu bylo nutné zpracovat několik dokumentů a provést a zpracovat potřebné analýzy. Perličkou je pak fakt,
že ke všemu bylo nutné velké množství výtisků (cca 15),
které bylo nutné pořídit, orazítkovat, podepsat, naskenovat
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a následně ještě podepsat elektronicky a odeslat datovou
schránkou. Stále více se ukazuje, že byrokracie v našem
společenském systému má stále více prostoru, možná více
než je zdrávo.
Obec na přelomu měsíce února a března přešla z hlediska telefonního provozu na nové tarify, které byly získány v rámci výběrového řízení – veřejná soutěž, kterou
organizoval Dobrovolný svazek obcí Severo-Lanškrounsko, jehož je naše obec členem. Nové tarify představují
pro naši obec úsporu nejméně 30 tis. Kč.
V závěru dovolte, abychom Vás v krátkosti ještě poinformovali o tom, co konali naši zaměstnanci v únorových
a březnových měsících.
Prováděly se výměny šoupat na zařízení vodovodu, připravovala se komunální technika na nadcházející sezónu (výměna náplní v traktorech a dalších strojích apod.).
Byla také měněna elektroinstalace u obou obecních vleků za traktor. Mezi základní práce patřila těžba kulatiny
v obecních lesích (v lokalitě Na Dole - směr vodojem Vlčí
důl). Opravoval se nábytek ve škole, připravovaly se komponenty pro zábradlí u objektu bývalé zmrzliny (čp. 13)
a dále pro zábradlí k bytovce pod Vaníčkem. V bývalé
mateřské škole – objekt čp. 287 byly provedeny opravy
elektroinstalace, odstranění plísní v omítkách a položeny
nové podlahy. Jinak se samozřejmě uklízel sníh, prováděla se údržba chodníků a okolí některých budov apod.
Provádělo se malování některých budov v obci.
Na závěr nám dovolte, abychom Vám popřáli pěkné
jaro s dostatkem vláhy, která v současné době schází. Přejeme Vám, aby se Vám podařilo včas zasázet vše potřebné
do Vašich zahrádek, květináčů apod. Přejeme Vám, aby
se Vám dostávalo potřebné energie pro práce, které bude
nutné po skončení zimního období vykonat.
To Vám přejí zastupitelé obce Výprachtice.

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝPRACHTICE,
KONANÉHO DNE 29. 2. 2016 V 18.00 HOD.
NA SÁLE PENZIONU U JANA VE VÝPRACHTICÍCH.
Přítomni: Ing. J. Falta, Mgr. H. Katzerová, J. Kollert, J. Koubek, L. Merta, L. Skalický DiS., P. Skalický, JUDr. M. Stejskal,
P. Tomiška
Omluveni: L. Junek, Bc. M. Jandejsek
Hosté: M. Bašková, I. Blažková, J. Lerch

Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání ZO
3. Schválení mandátové a návrhové komise
4. Schválení čerpání rozpočtu za rok 2015
5. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2016
6. Projednání a schválení stanov Dobrovolného svazku
obcí Mikroregion Severo – Lanškrounsko.
7. Schválení převedení zlepšeného výsledku hospodaření MŠ Výprachtice
8. Projednání a schválení žádostí o individuální dotace
9. Projednání a schválení cen vodného a stočného pro rok 2016
10. Projednání a schválení nákupu osobního automobilu
11. Projednání žádosti SDH Výprachtice
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12. Různé
13. Diskuse
14. Návrh usnesení
15. 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:
J. Falta, J. Koubek,
Schváleno: 8 – 0 – 0
aby návrhová komise pracovala ve složení: H. Katzerová,
P. Skalický
Schváleno: 8 – 0 – 0
1) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje čerpání
rozpočtu obce Výprachtice za rok 2015 bez výhrad, a to
dle předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení jako příloha.
Schváleno: 8 – 0 – 0
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2) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje rozpočet
obce Výprachtice, závazné ukazatele rozpočtu, dle svých
kompetencí vyhrazených zákonem o obcích, poskytnutí
transferů, peněžitých a věcných darů fyzickým a právnickým osobám pro rok 2016 bez výhrad, a to dle předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení jako
příloha a součást tohoto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
Dostavil se p. Luboš Merta.
3) Zastupitelstvo obce Výprachtice bere na vědomí, že
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Severo-Lanškrounsko schválila dne 11. 12. 2015 uzavření
dodatku č. 1 ke Smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku
obcí ze dne 20. 12. 2012, jež je nedílnou součástí tohoto
usnesení a jehož předmětem je přistoupení obce Ostrov
do Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko s účinností od 1. 1. 2016.
Schváleno: 9 – 0 – 0
4) Zastupitelstvo obce Výprachtice bere na vědomí, že
Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Severo-Lanškrounsko schválila dne 11. 12. 2015 Stanovy Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, účinné od 1. 1. 2016, jenž jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. Důvodem změny stanov je uvedení
přesného názvu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Severo-Lanškrounsko.
Schváleno: 9 – 0 – 0
5) ZO schvaluje účetní závěrku Mateřské školy
Výprachtice za rok 2015, a to dle předložených výkazů
založených k tomuto usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
6) ZO schvaluje převedení zlepšeného hospodářského
výsledku Mateřské školy Výprachtice za rok 2015 ve výši
36 221,91 Kč do rezervního fondu této organizace pro
rok 2016. Prostředky budou použity na provoz. Do fondu
odměn se přiděluje 0.
Schváleno: 9 – 0 – 0
7) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje poskytnutí individuální dotace příjemci – TJ Sokol Výprachtice, Výprachtice 57, IČO: 15030229 ve výši 70 000,- Kč.
Dotace se poskytuje na činnost v roce 2016. Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí individuální dotace s příjemcem dotace.
Schváleno: 9 – 0 – 0
8) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje poskytnutí individuální dotace příjemci – Mysliveckému spolku
Výprachtice, Výprachtice 121, IČ: 44473419 ve výši 40
000,- Kč. Dotace se poskytuje na činnost v roce 2016. Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí individuální dotace s příjemcem dotace.
Schváleno: 9 – 0 – 0
9) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje poskytnutí
individuální dotace příjemci – SH ČMS - Sbor dobrovolných
hasičů Koburk, Koburk 2, IČ: 61237833 ve výši 4 000,- Kč.
Dotace se poskytuje na Dětský karneval v roce 2016. Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace s příjemcem dotace.
Schváleno: 9 – 0 – 0
10) Zastupitelstvo obce Výprachtice neschvaluje poskytnutí individuální dotace příjemci – Domov důchodců Ústí
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nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Cihlářská 761, IČ: 70857130.
Schváleno: 9 – 0 – 0
11) Zastupitelstvo obce Výprachtice neschvaluje poskytnutí individuální dotace příjemci – Oblastní spolek ČČK
Ústí nad Orlicí, Kopeckého 840, IČ: 00426261.
Schváleno: 9 – 0 – 0
12) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje cenu vodného pro rok 2016 ve výši 17,- Kč, včetně 15 % DPH za
1 m3 a cenu stočného ve výši 40,- Kč za 1 m3, včetně 15 %
DPH při uplatnění odpisů ve výši pouze 2/3.
Schváleno: 9 – 0 – 0
13) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje nákup
osobního automobilu za pořizovací cenu max. 300 tis. Kč.
Zastupitelstvo obce Výprachtice pověřuje starostu obce
k uzavření kupní smlouvy.
Schváleno: 9 – 0 – 0
14) Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí s připojením budoucí stavby rodinného domu na pozemku parc. č.
1865/2 v k. ú. Výprachtice na obecní vodovod.
Schváleno: 9 – 0 – 0
15) Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí s připojením budoucí stavby rodinného domu na pozemku parc. č.
2899/1 v k. ú. Výprachtice na obecní vodovod.
Schváleno: 8 – 0 – 1
16) Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí se zřízením výjezdu z pozemku parc. 2899/1 v k. ú. Výprachtice
na místní komunikaci parc. č. 3162 v k.ú. Výprachtice.
Schváleno: 8 – 0 – 1
17) Zastupitelstvo obce Výprachtice ruší své usnesení č.
48. b. ze dne 17. 6. 2015.
Schváleno: 9 – 0 – 0
18) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje záměr
prodeje pozemku parc. č. 1548/1 vzniklý dělením původního pozemku parc. č. 1548/1 dle GP č. 126-26/2015, vše
v k.ú. Koburk.
Důvodem prodeje výše uvedených pozemků je narovnání majetkových vztahů dle zaměření skutečného stavu
místní komunikace v Koburku.
Schváleno: 9 – 0 – 0
19) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje prodej
pozemku parc. č. č. 1253/13 vzniklý dělením původních
pozemků parc. č. 1523/7 a 1518/2 dle GP č. 126-26/2015
vše v k.ú. Koburk.
Důvodem prodeje výše uvedeného pozemku je narovnání majetkových vztahů dle zaměření skutečného stavu
místní komunikace v Koburku. Pozemek se prodává za
cenu stanovenou znalcem. Poplatek za návrh na vklad
zaplatí kupující.
Schváleno: 9 – 0 – 0
20) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje uzavření
smlouvy o dílo na vytvoření lesního hospodářského plánu
se zhotovitelem Lesprojekt východní Čechy, s.r.o, Gočárova třída 504/54, 500 02 Hradec Králové 2, IČ: 25251431
za cenu 30 098 Kč s DPH. Smlouva se schvaluje v textu dle předloženého návrhu smlouvy, který se zakládá
k tomuto usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
21) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje uzavření
smlouvy o dílo na zhotovení sádrokartonových podhledů v zasedací místnosti OÚ se zhotovitelem: Miroslav
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Chládek, montáže suchých staveb, Výprachtice 195, IČ:
69136998 za cenu 69 624,- Kč s DPH. Smlouva se schvaluje v textu dle předloženého návrhu smlouvy, který se
zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
22) Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí s předloženou zprávou hlavní inventarizační komise o výsledku
inventarizace v roce 2015 a zároveň schvaluje vyřazení
nepotřebného majetku dle návrhu likvidační komise.
Schváleno: 9 – 0 – 0
23) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje cenu
nájemného v obecních bytech u nově uzavíraných smluv
ve výši 45,-Kč s DPH za 1 m2.
Schváleno: 9 – 0 – 0
24) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje rozpočtové změny dle předloženého návrhu č. 1 rozpočtových
změn.
Schváleno: 9 – 0 – 0
25) ZO schvaluje účetní závěrku Základní školy Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí, za rok
2015 a to dle předložených výkazů založených k tomuto
usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
26) ZO schvaluje převedení zlepšeného hospodářského
výsledku Základní školy Jindřicha Pravečka, Výprachtice,
okres Ústí nad Orlicí za rok 2015 ve výši 25 248,78 Kč do
rezervního fondu této organizace pro rok 2016. Prostředky
budou použity na provoz. Do fondu odměn se přiděluje 0.
Schváleno: 9 – 0 – 0
27) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje zakoupení
a výměnu teplovodního kotle v hasičské zbrojnici Koburk
v max. výši 100 tis. Kč. Zastupitelstvo obce Výprachtice
pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o dílo.
Schváleno: 9 – 0 – 0
28) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje podání
žádosti na Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí, Tvardkova
1191, 562 01 Ústí nad Orlicí na realizaci akce vyplývající
z plánu společných zařízení z Komplexních pozemkových
úprav v k.ú. Valteřice u Výprachtic spočívající v rekonstrukci jednopruhové komunikace C1 v délce 350 m na pozemku parc. č. 3224 v k.ú. Valteřice u Výprachtic.
Schváleno: 9 – 0 – 0
29) Zastupitelstvo obce Výprachtice projednalo žádost
JSDHO Výprachtice, že v rozpočtu obce Výprachtice
jsou alokovány finanční prostředky na nákup potřebného vybavení jednotky SDH a další požadavky ze žádosti
budou řešeny v průběhu roku a v závislosti na vypsaných
dotačních titulech a možnosti obce.
Schváleno: 9 – 0 – 0
Diskuse:
Návrh od p. JUDr. M. Stejskala: Znovu probrat záležitost
ohledně bytu, snažit se najít řešení pro umístění obecního
archivu.
Zpráva návrhové komise: jednotlivé body zasedání byly
projednány a jednotlivě schváleny.
Zpráva mandátové komise: veřejného zasedání se zúčastnilo 9 členů zastupitelstva, schůze je usnášeníschopná.
Závěr: Starosta obce poděkoval přítomným zastupitelům
a hostům za účast a veřejné zasedání ukončil.
Zapsala: Hana Katzerová
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SBÍRKA NA OPRAVU VARHAN
V KOSTELE PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
VE VÝPRACHTICÍCH
V průběhu posledního únorového týdne proběhla
v naší obci sbírka na opravu varhan v našem kostele Proměnění Páně ve Výprachticích. Sbírka byla velmi úspěšná,
celkem bylo vybráno 76 016 Kč. Jsme velmi potěšeni Vaší
štědrostí, a moc děkujeme všem přispěvatelům.
Jednotlivé pokladničky:
1 od hasičárny k okálům
7 660,– Kč
2 Koburk
10 252,– Kč
3 Malá strana
12 784,– Kč
4 Hoblovna
15 535,– Kč
5 Halda
6 035,– Kč
6 střed obce – bytovky
11 850,– Kč
7 dolní konec obce od Kovárny
11 900,– Kč
Za pomoc při organizaci sbírky patří poděkování
zejména JUDr. Miroslavu Stejskalovi, panu faráři P.ThMgr.
Ireneusz Szociński, Petře Chládkové, Martině Chaloupkové, Anně Smejkalové, Blance Stejskalové, Ludmile Chaloupkové, Ludmile Skalické, manželům Chládkovým,
Haně Katzerové, Jaroslavu Katzerovi, Jiřímu Faltovi, Josefu
Smejkalovi.

BEZPEČNĚ VE ŠKOLE
Dovolte mi pár větami seznámit Vás s bezpečnostními
opatřeními ve škole.
Hlavní vchod je zabezpečen zámkem se západkou.
V době, kdy chodí žáci do školy, je západka uvolněná
a vchod hlídá pracovník školy. Je tomu tak ráno od 6:45,
během příchodu žáků na vyučování, a v době od 12:00 do
14:00 hodin. Mimo tuto dobu je hlavní vchod zamčený
a příchozí se musí ohlásit zvonkem na některý z vnitřních
telefonů. Někdo mu pak přijde odemknout. Uvažujeme
o úpravě provozu školní družiny v odpoledních hodinách
– odchod žáků pouze v předem daných časových intervalech.
Boční vchod u tělocvičny je po většinu dne zamčený.
Pouze v době, kdy chodí veřejnost do školní jídelny pro
obědy či se stravovat, je u vchodu dozor zaměstnance
školy. Během měsíce dubna chceme zajistit vstup veřejnosti přes čipový systém. O nových opatřeních budeme
všechny zainteresované osoby včas informovat.
Uvědomuji si, že některá opatření mohou způsobit lidem jisté nepohodlí, pokud však chceme mít školu
opravdu zabezpečenou, jsou oprávněná.
Mgr. Hana Chládková
ředitelka ZŠ

Praktická lékařka pro děti a dorost
MUDr. Jarešová oznamuje změnu ordinačních hodin
ve Výprachticích od 1. dubna 2016
pondělí 12.00 - 13.30 hodin
čtvrtek 13.00 - 15.30 hodin
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ZPRÁVY Z MATEŘINKY
Karneval
Pátek 19. 2. 2015 nás čekal mimořádný den. Přišli jsme
v karnevalových maskách a začal ten správný maškarní rej.
Tančili jsme, zpívali, radovali se, soutěžili, učili se. No, zkrátka jsme si tento den užili se vší parádičkou. Všichni jsme byli
nadšení, jak se tento den ve školce velmi vydařil. Nakonec děti
předvedly svoje masky svým kamarádům v 1. třídě základní
školy. Děkujeme paní učitelce Katzerové za pozvání.

stráveného odpoledne a k tomu sladkou dobrotu s omalovánkou. Za milé
přijetí ve školní družině děkujeme
paní vychovatelce Nožkové a Müllerové.

Hudební pořad Wolfík

Návštěva školní družiny

V pátek 4. března do naší školky
zavítal pan Martin Kubát, pedagog
konzervatoře a profesionální varhaník. Jednoduchou a hravou formou děti seznámil s postavou hudebního skladatele Wolfganga Amadea Mozarta. Děti
zakusily krásu a přirozenost klasické hudby, zatančily si, poznaly Wolfíkovo neviditelné divadlo
a vyslechly úryvky z několika
Mozartových skladeb: Malá noční hudba. Menuet, Ukolébavka,
Turecký pochod apod. Naučily
se také o Wolfíkovi jednoduchou
písničku.

Jedno únorové odpoledne jsme si místo spaní domluvili
návštěvu školní družiny, kde se děti setkaly se svými staršími sourozenci a kamarády. Měly tak možnost poznat nové
prostředí, jež budou někteří z nich brzy navštěvovat. Děti
z mateřské školy se zájmem sledovaly práci školáků a samy
se zapojovaly do různých činností. K dispozici měly spoustu her a didaktických pomůcek. Malovaly, modelovaly,
skládaly a také společně zpívaly s kytarovým doprovodem.
Předškoláci si odnášeli z družiny hezké dojmy z příjemně

Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy ve Výprachticích
na školní rok 2016 - 2017
se koná 18. května 2016 v době od 14.00 - 16.00 hodin.
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ZŠ JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
Zápis do první třídy proběhl letos 4. února. K zápisu
se dostavilo 13 natěšených
budoucích prvňáčků. Děti na
jednotlivých stanovištích bez
váhání plnily všechny úkoly,
které si pro ně paní učitelky připravily. Děti musely
prokázat plno dovedností
a znalostí, se kterými do
školy půjdou. Budoucí prvňáčci si během plnění úkolů
„vysloužily“ drobné dárečky.
Školní družina, pod vedením
vychovatelky Aleny Nožkové, vyrobila předškoláčkům
krásné stojánky na tužky.
S nastávajícími prvňáčky se ještě setkáme v červnu při
„Štafetě“, kdy se budou s mateřskou školou loučit. Všichni
se už těšíme, až je přivítáme v září v naší škole.

často navštěvovat zubního lékaře. Splněním několika úkolů celý projekt zakončili. Závěrem prvňáčci obdrželi krásné preventivní taštičky s dárečky. Doufejme, že se dětem
zlepšilo povědomí o správné péči o dětský chrup.
Mgr. Hana Katzerová, tř. uč. 1. třídy

Němčina nekouše
je název projektu na podporu výuky německého jazyka, který proběhl koncem ledna ve třídách druhého stupně
naší školy. Cílem bylo motivovat žáky, kteří se německy
zatím neučí, odstranit jejich zbytečné obavy. A žáci, kteří

se německy již učí, znovu měli možnost uvědomit si, že
zvládnout tento jazyk má význam a že to může být nejen
dřina při učení slovíček, ale i příjemná zábava. Všichni
jsme poznali, že spoustu původem německých slov známe a běžně je užíváme.
Mgr. Hana Chládková

Festival vědy a techniky mládeže letos pošesté

Děkuji zúčastněným a všem, kteří přišli naše milé
budoucí prvňáčky podpořit, za pomoc
Mgr. Hana Katzerová

Veselé zoubky
Dne 16. února se žáci první třídy zapojili do projektu
„Veselé zoubky”, který škole nabídla DMdrogerie. Během
dvou vyučovacích hodin si vysvětlili, jak pečovat o svoje
„zoubky”, jak předcházet zubnímu kazu, jak si správně
zuby čistit, seznámili se s jednotlivými částmi zubu, jak
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Žáci ZŠ Jindřicha Pravečka Výprachtice se účastní tradičně Festivalu vědy a techniky mládeže v Pardubickém kraji
pořádaný společností AMAVET. Letos jsme si do této soutěže připravili dva projekty: Molární hmotnost plynů, jehož
autorem byl Karel Hejl, žák 9. třídy, a projekt Krystalová
voda v hydrátech solí Kateřiny Lerchové ze 7. třídy.
Konkurence byla velmi silná. Do okresního kola, které se
konalo 12. 2. 2016 v Lanškrouně, se v kategorii Junior, ve
které soutěžili i žáci naší školy, přihlásilo 72 projektů ze ZŠ
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a odpovídajících ročníků gymnázii z okresů Ústí nad Orlicí
a Svitavy. V této konkurenci jsme byli úspěšní a výsledkem
byl postup obou našich reprezentantů do krajského kola.
Ve dnech 10. a 11. 3. 2016 nás čekala cesta do Pardubic. Klání na poli vědy bylo mimořádně těžké, celkem se
v naší kategorii představilo 90 soutěžních projektů. Naši
žáci statečně bojovali, za což jim patří velké uznání. Konkurence byla tentokrát silnější, a tak jsme si letos vítěznou cenu, pětidenní studijní pobyt ve Francii, neodvezli.
Nevzdáváme se, bereme to jako výzvu do dalších ročníků
této soutěže.
Mgr. Jiří Formánek, garant soutěže

Lyžařský výcvik 7. a 8. třídy
V druhém březnovém týdnu se konečně umoudřilo
počasí, napadl sníh a my mohli vyrazit na lyže. Z 25 přihlášených sedmáků a osmáků nastoupilo na kurz 20 žáků.
V pátek 4. března jsme začali netradičně běžkami. Měli
jsme opravdu krásné zimní počasí a čerstvě projetou stopu.
Nezbylo nám nic jiného, než si to opravdu užít. Musím říci,
že se všichni snažili a dosáhli jsme tak námi vytýčeného
cíle. Od pondělí jsme vyráželi do Čenkovic na sjezdovky.
Počasí bylo opravdu zimní. Už v pondělí dopoledne všichni zvládli nejzákladnější dovednosti a mohli tak vyrazit na

vlek. Pilně cvičili a hned první den udělali hodně práce.
To všem účastníkům vydrželo i po ostatní dny. Pokroky
byly opravdu velké. Úterý bylo ve znamení neustálého
pilování, opakování a drezúry. Ve středu dopoledne jsme
si všechno pořádně zopakovali a prohloubili. Protože byly
děti moc šikovné a bylo by zbytečné s těmi nejlepšími trávit

poslední den na malé sjezdovce, rozhodli jsme se, že uděláme dovednostní slalom ve středu odpoledne. Po svačině
jsme nachystali trať a soutěžili. Tady mohli všichni prodat
to, co se za těch pár dní dokázali naučit. Všichni účastníci
to zvládli, někteří rychleji a přesněji, někteří opatrně. Ve
čtvrtek jsme navštívili stanoviště horské služby a něco se
dozvěděli o jejich práci a také o tom, jak se připravit na
cestu do hor. Následně jsme se rozdělili a první družstvo
vyrazilo na velké sjezdovky. Druhé družstvo pilně cvičilo
na čenkovické sjezdovce. Ti, kteří vydrželi až do konce, se
toho hodně naučili a zaslouží si uznání. Doufám, že si to
všichni užili, na lyže nezanevřou a budou se tomuto krásnému sportu i nadále věnovat.
P. Grossmann

Naši žáci recitují
Dne 2. března 2016 se konala v Ústí nad Orlicí oblastní
přehlídka celostátního festivalu dětských recitátorů „Dětská
scéna 2016“. Z naší školy se zúčastnily z I. stupně celkem tři
děti. Ze 3. ročníku to byl Jonáš Junek s prozaickým úryvkem
Smáčená sobota z knihy Josífkův pekelný týden od Daniely Krolupperové (v I. kategorii) a dívky z 5. ročníku Sára
Holubcová taktéž s prozaickým textem z knihy Pět minut
pře večeří od Ivy Procházkové a Gabriela Vodehnalová
s básní Hledám tátu od Jiřího Žáčka (ve II. kategorii).
Konkurence byla veliká, stejně tak i tréma - přesto jsme
byli úspěšní – Jonášek postoupil do krajského kola, které
se bude konat dne 4. dubna v Pardubicích. Pro I. katego-

rii soutěž na této úrovni končí. Držme mu všichni pěsti
a přejme mu, aby porotu zaujal stejně tak jako v Ústí nad
Orlicí.
Mgr. Stanislava Vávrová

Recitační soutěž – Malá scéna, Ústí nad Orlicí
Ve čtvrtek 3. března se vydala skupinka pěti statečných
recitátorek vstříc svému štěstí, tj. na oblastní přehlídku
dětských recitátorů do Ústí nad Orlicí. S klidným svědomím můžeme říct, že jsme se na recitační soutěž pilně
připravovaly, vše začalo výběrem textů, následným naučením se a poté zkouškami před třídou. Pak vše vyvrcholilo samotnou soutěží, kde na vše bedlivě dohlížela porota. Přiznáme se, že nás trošičku provázela i nervozita, ale
nakonec jsme vše zvládly.
A jak na soutěž vzpomínají zúčastněné?
„Moc se mi tam líbilo. Byla jsem i trochu nervózní.
Pokaždé, když jsem šla na pódium, tak se mi rozklepaly
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SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
PROVEDE V NAŠÍ OBCI FIRMA KOS s.r.o.
JABLONNÉ NAD ORLICÍ

V SOBOTU 7. KVĚTNA 2016
Tím Vám vzniká možnost zajistit správným způsobem likvidaci nebezpečných odpadů, které se mohou
vyskytovat v domácnosti.
nohy. Jen mě mrzí, že z nás holek nikdo nepostoupil.“
Evča Skalická, 8. roč.

„Ani jedna z z nás bohužel nevyhrála, ale domů jsme si
přivezli pamětní list, čokoládu a novou zkušenost.“
Sabča Hubálková, 9. roč.

Na závěr mi dovolte, abych poděkovala všem recitátorkám za jejich odvahu, čas a chuť se do soutěže zapojit.
Velmi děkuji - Vendy Medkové, Gabče Injajevové, Evče
Skalické, Elišce Horákové a Sabče Hubálkové!
Mgr. Radka Kohoutová

NEJBLIŽŠÍ AKCE VE VÝPRACHTICÍCH
Srdečně Vás zveme na:
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30. dubna na hřišti ZŠ.
KLADENÍ VĚNCŮ
6. května v 16:30 si připomeneme průvodem
od budovy OÚ ukončení II. světové války
a položíme věnce k hrobům padlých vojáků.
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
6. května v 19:00 se na sále Penzionu U Jana
odehraje divadelní představení Spolku divadelních
ochotníků z Dolní Čermné pod názvem:
Jakto dělají andělé, aneb stvoření světa.
KOBURSKÁ POUŤ
8. května
Všechny akce ještě budou inzerovány
a budou vyvěšeny plakáty.

Obecní úřad upozorňuje,
že termín úhrady poplatku
(pro fyzické osoby 530,- Kč)

za likvidaci komunálního odpadu
je nejpozději

30. dubna
2016.
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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 7. května 2016
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.
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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Výprachtické noviny

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 7. února 2016 proběhlo - tentokrát netradičně
v prostorách mateřské školy „vítání občánků“. K slavnostnímu uvítání se sešlo společně se svými rodiči, sourozenci, prarodiči a také přáteli 7 miminek: Jan Mareš, Lukáš
Václavský, Jakub Skalický, Rozálie Chládková, Dominik
Besperát, Denny Kopecký, a Eliška Lešikarová.

Děti z mateřské školy pod vedením ředitelky Květy Smejkalové přivítaly miminka milým programem. Za
hudebního doprovodu paní Jany Štefanové se rozezněl
krásný zpěv v podání Karolíny Chládkové.
Po podpisu do obecní kroniky obdrželi noví občánci
dárek a maminky kytičku. Pan Skalický jako vždy zajistil
perfektní fotografování.
Děkujeme všem, kteří se
této milé události zúčastnili a též velké poděkování
patří našim milým účinkujícím, kteří přispěli pěkným programem.
A co přát našim novým občánkům? Šťastný
a spokojený život a hlavně
hodně lásky od svých nejbližších. Šťastným rodičům
zase přejeme, aby měli
ze svých ratolestí jenom
radost.
Za SPOZ Hana Katzerová

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY VYPALOVÁNÍ TRÁVY JE ZAKÁZÁNO
Pálení staré trávy i ostatních porostů v souvislých plochách je zákonem o požární ochraně zakázáno. Hrozí
nebezpečí přenesení požáru na jiný objekt nebo plochu
podobnou té spalované, a to po povrchu suché vegetace,
zanesením ohně větrem a v neposlední řadě přenesením
ohně v podloží. Poslední nebezpečí je aktuální zvláště
v lesích nebo na plochách, kde je silnější vrstva lesní hrabanky. Takový oheň může „doputovat“ na vzdálenost desítek metrů a objevit se i po několika dnech.
Dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o PO) fyzická osoba nesmí provádět plošné vypalování porostů a i přesto je
u nás vypalování trávy neustále oblíbené. Jarní úklid se ale
nemusí majitelům zahrad nebo remízků vyplatit.
Ten, kdo se totiž rozhodne „vyčistit“ svou zahradu
ohněm, může zaplatit i několikatisícovou pokutu. Při plošném vypalování porostů se dopouští přestupku dle zákona
o požární ochraně, za který jí hrozí pokuta do 25 000 Kč.
Fyzické osoby mohou provádět kontrolované spalování
hořlavých látek, např. shrabanou trávu pálit na hromadě.
Pálení lze již šest let hlásit elektronicky
Profesionální i dobrovolní hasiči chtějí být v očích veřejnosti vidění jako složka, která je bližnímu ku pomoci, nikoli
jako trestající, proto prosíme, nahlaste Vaše pálení biologického odpadu třeba přes webové stránky hasičů na operační
středisko!
Hasiči Pardubického kraje již před šesti lety spustili speciální službu pro občany, firmy a právnické osoby, která by
jim měla šetřit čas a finanční náklady. Pálení klestí v Pardu-

bickém kraji lze hlásit elektronicky. Elektronický formulář
občané najdou na webových stránkách HZS Pardubického
kraje – http://www.hzspa.cz/paleni.
Po obci jsou opět rozmístěny červené velkoobjemové
kontejnery na bioodpad. Nepalte tedy prosím ani shrabanou trávu na hromadě, ale odvezte je do těchto kontejnerů.
Vhazujte pouze bioodpad (tráva, listí, zbytky květin, drobné
větve, atd.). Bioodpad nevhazujte v igelitových ani jutových
pytlích, tyto obaly do bioodpadu nepatří. V loňském roce se
nám to dost často stávalo v kontejneru „U Kovárny“, vše se
musí poté vytřídit, nelze to takto odvézt do kompostárny.
V případě dotazů volejte na 736 535 787, nebo pište na
email: starosta@obec-vyprachtice.cz.
S využitím webových stránek http://www.hzscr.cz/hzspardubickeho-kraje.aspx
Luděk Skalický, DiS.
starosta obce Výprachtice

ZAHRADNICTVÍ
Jindřich Helekal
Horní Čermná
nabízí za příznivé ceny:
- 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,macešky aj.
Pracovní doba: Po - So 8.00 - 19.00 hod.
tel.: 465 393 703, 608 508 622
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SVAZEK OBCÍ
Tisková zpráva

Rada svazku Lanškrounsko se zabývala přípravou aktivit
Lanškrounska v roce 2016
Rada svazku Lanškrounsko se sešla v úterý 7. 2. v Lanškrouně. Na programu jednání měla zejména přípravu rozpočtu a plán činnosti Lanškrounska v roce 2016.
Svazek obcí Lanškrounsko připravuje na rok 2016 zejména tyto aktivity:
V oblasti spolupráce členských obcí připravuje cyklus
vzdělávacích aktivit pro zástupce samospráv a zaměstnance obcí na aktuální témata. Lanškrounsko dále pokračuje
v podpoře obnovy malých památek, kdy za posledních více
jak deset let podpořilo opravu desítek drobných památek
v hodnotě miliónů korun. V letošním roce soustředí Lanškrounsko pozornost na zlepšení informací o drobných
památkách na svém území. K ochraně majetku obcí vyvíjí
Lanškrounsko aktivity při společném postupu při auditech
pojištění majetku členských obcí.
Lanškrounsko průběžně spolupracuje se svými členskými obcemi při vyhledávání dotačních možností na realizaci
investičních i neinvestičních aktivit obcí Lanškrounska.
K úspoře nákladů na elektrické energie a plynu se Lanškrounsko již řadu let podílí na organizaci společného nákupu energii pro obce a jejich organizace na Českomoravské
komoditní burze Kladno.
Od roku 2016 bude Lanškrounsko disponovat mobilním
zázemím pro pořádání veřejných akcí (kryté mobilní podium, souprava lavic a stolů), které bude k dispozici pro členské obce a pro organizace z členských obcí Lanškrounska.
Již druhým rokem bude Lanškrounsko poskytovat dotace na
pořádní oslav a výročí členských obcí a jejich organizací.
V oblasti bezpečnosti obyvatelstva připravuje Lanškrounsko ve spolupráci s dotčenými obcemi výstavbu cyklostezek
Lanškroun – Sázava, Lanškroun – Žichlínek a Lanškroun
– Rudoltice. Dále v letošním roce Lanškrounsko pořídí pro
Hasičský záchranný sbor Lanškroun defibrilátor a jedná se
všemi obcemi ORP Lanškroun o společném pořízení mobilního měřiče rychlosti pro potřeby Policie ČR, obvodního
oddělení v Lanškrouně.
V oblasti nakládání s odpady má Lanškrounsko v plánu objednat zpracování optimalizační studii nakládání
s biologicky rozložitelným odpadem a podpořit vzdělávání
v oblasti nakládání s odpady pro všechny věkové skupiny.
V oblasti cestovního ruchu Lanškrounsko pečuje o naučnou stezku v Sázavském údolí a připravuje pro tento rok
generální rekonstrukci odpočinkového místa této naučné
stezky. V roce 2016 také vznikne nový webový portál Lanškrounska, kde se budou vedle informací o svazku a jeho
činnosti nacházet i informace pro hosty Lanškrounska.
V neposlední řadě by měl být rok 2016 rokem počátku
poskytování dotací z prostředků MAS Lanškrounsko, z.s. na
podporu aktivit veřejných, podnikatelských i neziskových
subjektů Lanškrounska, když MAS Lanškrounsko z.s. vzniklo na základě iniciativy a zásadní finanční podpory členských obcí Lanškrounska.
Mgr. Radim Vetchý
předseda svazku obcí Lanškrounsko
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PRVNÍ REPREZENTAČNÍ PLES
DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ
MIKROREGION
SEVERO-LANŠKROUNSKO
V pátek 1. dubna 2016 se na sále Kulturního domu ve
Verměřovicích konal pod záštitou senátora Petra Šilara
první Reprezentační ples Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko. Ples byl zahájen slavnostním nástupem zástupců členských obcí, manažerky svazku a senátora Petra Šilara s chotí. Moderátor pan Martin
Mimra v úvodu představil jednotlivé starostky a starosty
a společně s předsedou svazku p. Petrem Helekalem
v krátkém rozhovoru pohovořil o činnosti svazku.

K tanci a poslechu zahrála skupina Song z Kostelce nad
Orlicí a během celého večera představilo své umění hned
několik tanečních uskupení. Nejprve vystoupili manželé
Jantačovi z Letohradu, kteří zatančili ukázky standardních
tanců – waltz, tango, valčík, slowfox a quickstep. Následovala skupina DC DANCE z Dolní Čermné, která předvedla vystoupení ve stylu street dance.A jako zlatý hřeb
večera se ve dvou vstupech představili loňští mistři světa
a mistři Evropy v latinskoamerických tancích – Jitka Boháčová a Martin Macoun z Pardubic. Všechna vystoupení
sklidila velký potlesk.
Na plese nemohla chybět ani soutěž o atraktivní ceny
a samozřejmě bohaté občerstvení, které zajišťoval SDH
Verměřovice spolu se Střední školou obchodu, řemesel
a služeb Žamberk.
Kdo přišel, jistě nelitoval. Účast byla hojná, nálada
skvělá a spokojenost velká. Již nyní se těšíme na příští –
v pořadí již druhý ročník a věříme, že jeho účastníci budou
minimálně stejně tak spokojeni, jako tomu bylo letos na
apríla ve Verměřovicích.
Na závěr nám dovolte ještě jednou poděkovat všem
sponzorům, bez nichž by se nám jistě nepodařilo takový
ples uspořádat.
Za DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko
Lenka Bártlová, manažerka

Fotografie pořídila p. Ludmila Ešpandrová. Více fotografií naleznete na www.dsomsl.cznebo facebookových
stránkách svazkuwww.facebook.com/mikroregion.severolanskrounsko.
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MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL
LETOHRAD 2016
27. ročník
4. – 12. června 2016
v Letohradě a jeho okolí.

Sobota 4. června 2016
Letohrad - Tvrz Orlice
19.30 hod. předávání cen, cena Grand prix,
příjezd F. V. Heka
20.00 hod. začátek koncertu
ZAHAJOVACÍ GALAKONCERT MHF

PAVEL ŠPORCL – GIPSY FIRE
VSTUPNÉ – jednotné vstupné 150,- Kč – v předprodeji (bude
prodáno pouze 400 vstupenek – v případě nepříznivého počasí mají diváci garantovaná místa v DK). Předprodej vstupenek
bude probíhat v IC Letohrad, Václavské nám. 77 - od 2. května
2016. V případě konání na Tvrzi Orlice budou od 18.30 hod.
v prodeji další vstupenky (dalších 400 ks) v ceně 190,- Kč.

Neděle 5. června 2016 v 7.15 hod.
kostel sv. Václava, Václavské nám. Letohrad
BAROKNÍ FASCINACE
Michal Markuszewski – varhany (Polsko)
Vstup zdarma
DEN UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ

Neděle 5. června 2016 v 10.15 hod.
Letohrad - Tvrz Orlice
SLAVNOSTNÍ FESTIVALOVÁ BOHOSLUŽBA
Celebrují: Doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., ThLic.
David Bouma, Th.D., ThLic. Vojtěch Brož, Th.D. (vyučující
na Univerzitě Hradec Králové) a ICLic. Karel Moravec, Mgr.
Václav Vacek, jáhen Mgr. Jan Hojda, Th.D. (UHK)
Hudební doprovod: skupina Hosana, Jana Kinscherová
Vstup zdarma

Neděle 5. června 2016 od 14 hodin
PUTOVÁNÍ ZA HUDBOU A POZNÁNÍM zpříjemněné číší
vína
Cesta za historickými památkami města Letohrad. Na každém
z šesti zastavení účastníky čeká desetiminutový hudební vstup
a inspirativní zamyšlení nad nadčasovými tématy.
14.00 h. Evangelický kostel, Petříkov, Letohrad
Úvodní slovo zástupce Univerzity Hradec Králové
Žesťový soubor ZUŠ A. Muchy Letohrad
Rozdílnosti které spojují - ThLic. David
Bouma, Th.D.
14.45 h. Obřadní síň zámku Letohrad
Michal Markuszewski – varhany (Polsko)
Duchovní odkazy české šlechty
Doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D.
15.30 h. Kostel sv. Václava, Václavské nám., Letohrad
Michal Markuszewski – varhany (Polsko)
Sv. Václav v českých dějinách - Mgr. Václav
Vacek
16.15 h. Altán zámeckého parku
Žesťový soubor ZUŠ A. Muchy Letohrad

16.45 h. Kaple sv. Jana Nepomuckého na Kopečku,
Letohrad
Víno a jeho symbolika - ThLic. Vojtěch Brož, Th.D.
17.30 h. ambity Kaple sv. Jana Nepomuckého na Kopečku,
Letohrad
Folkový koncert – Žalozpěv
Vstupné: 50,Účastníci putování s razítky v průkazu vstup na koncert zdarma + číše vína zdarma.
Paralelně probíhající program pro děti – soutěže, naučný
program, malé dárky pro zúčastněné.
Převzetí dětí ve 13.45 hod. před Evang. kostelem v Letohradě. Děti si pak zpět převezmete na Kopečku.

Úterý 7. června 2016 ve 20 hod.
kostel Jablonné nad Orlicí
FASCINACE VARHAN
Torben Krebs (Dánsko) – varhany
Vstupné: 50,-/ slevy 30,- Kč

Čtvrtek 9. června 2016 ve 20 hod.
Evang. kostel Horní Čermná
ROMANTICKÉ VARHANY
Matthias Jacob (SRN) – varhany
Vstupné: 50,-/ slevy 30,- Kč

Pátek 10. června 2016 v 18 hod.
kostel Výprachtice
MORAVIA QUINTET
Petr Hladík - flétna, Jan Kučera – hoboj, Lukáš Broda – klarinet, Jan Dvořák – fagot, Oldřich Bartík - lesní roh
Vstupné: 60,-/ slevy 40,- Kč

Pátek 10. června 2016 ve 21 hod.
kostel Lukavice
KONCERT PŘI SVÍČKÁCH
Marcin Aramaňski (Polsko) – varhany
MORAVIA QUINTET
Petr Hladík - flétna, Jan Kučera – hoboj, Lukáš Broda – klarinet, Jan Dvořák – fagot, Oldřich Bartík - lesní roh
Vstupné: 60,-/ slevy 40,- Kč

Sobota 11. června 2016 v 18.30 hod.
poutní kostel Králíky – Hora Matky Boží
AVE MARIA
Královéhradecký dětský sbor – JITRO
Jiří Skopal – sbormistr, Michal Chrobák – klavír, František
Vaníček - varhany
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
(bude věnováno na potřeby poutního kostela)

Neděle 12. června 2016 v 15 hodin
Letohrad – zámecké nádvoří
Závěrečný koncert
Antonio Vivaldi a Známé filmové melodie
orchestr - Collegium Classic&Modern
Jaromír Křováček - dirigent
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
(bude věnováno na opravu kaple
sv. Jana Nepomuckého na Kopečku v Letohradě)
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Spojte čísla od 1 do 35.

SUDOKU

Omalovánka
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