Vážení přátelé, sousedé, občané, lidé místní i přespolní,
zdravíme Vás v období, které se vyznačuje letními teplotami, jež se objevily po docela studeném jaru. V minulosti
byl statisticky zkoumán vliv projevů počasí v jednotlivých
měsících na měsíce jiné, případně na celá období. Červen
z hlediska vlivu na následující měsíce se v této statistice
objevil až na 10. místě. Nicméně se zjistilo, že červen
má silný statistický význam pro červenec. To znamená,
že po červnu teplejším než obvykle bude pravděpodobně
následovat i abnormálně teplý červenec, případně i srpen.
V hodnocení, jaké bude letošní léto, se nicméně předpovědi počasí rozcházejí. Řada předpovědí uvádí, že zažijeme
nejteplejší léto v historii (Angličané a další), nicméně známá meteoroložka Dagmar Honsová uvádí, že letošní léto
by nemělo být tak teplé jako to loňské, přestože teplejší než
obvykle bude. Mělo by být prý ale více deště, který bychom
si snad všichni přáli, protože země je vyprahlá a srážkový
deficit stále existuje.
Podívejme se, jak si tedy stojí měsíce červen a červenec
v pranostikách. „O svatém Fortunátu kapka deště má cenu
dukátu”, svatý Fortunát připadl na 1. června. Pranostika
zřejmě odráží situaci z prvního období teplého a pěkného,
avšak suchého počasí pozdního jara, po němž mají deště
pro budoucí úrodu cenu zlata. 6. června, na sv. Norberta, se dle pranostiky uvádělo „O svatém Norbertu chladna
jdou k čertu“. 8. června na Medarda pak existuje známé
rčení o Medardově kápi – pokud prší na Medarda, následujících 40 dní rovněž proprší, tj. jaký čas byl na sv. Medarda,
takový bude 40 následujících dní (6 neděl). Stejně tak na
svatého Víta, který připadl na 15. června, když v tento svátek pršelo, mělo následujících 31 dnů propršet. Zemědělcům i některým z nás se déšť může hodit, naopak těm, kteří
mají prázdniny, případně dovolenou, se taková situace líbit
určitě nebude. Pro červenec v pranostikách platívalo např.
„Když dne ubývá, horka přibývá“, nebo také „Co červenec
neuvaří, srpen nedopeče“. V mokrém červenci měly následovat bouře a krupobití. 10. července na Sedm bratří se dle
pranostiky uvádělo : „Neprší-li na sedm bratří, bývají suché
žně“. 22. července na Maří Magdalénu pranostika uváděla
„Když prší na svatou Magdalénu, vzroste obilí, tedy bude
velká úroda. Pro 25. červenec – na svatého Eliáše se pak v
pranostice vyskytovalo: „Na svatého Eliáše dopoledne léto,
odpoledne podzim“. Data, výše uvedená, a svátky v nich
přitom nemají v kalendáři přesné místo. Jednalo se o to, že
s největší pravděpodobností připadají jednotlivé svátky na
dny výše uvedené, víme však, že dle kalendáře to může být

v jednotlivých letech i jinak (Velikonoce apod.).
Dost bylo počasí, nechme se překvapit, jisté je, že déšť
po zimě téměř bez sněhu potřebujeme. Zkusme se nyní
zastavit nad děním v obci Výprachtice za uplynulé dva
měsíce, tj. za měsíce duben a květen 2016.
Dne 8. 4. proběhla kontrola provozu vodovodního řadu
a vodojemů Krajskou hygienickou stanicí Pardubice, byl
konstatován stav bez závad.
Dne 30. dubna pořádala obec spolu s výprachtickými
hasiči tradiční „Pálení čarodějnic“. Počasí se vydařilo a účast
byla dobrá. Stejně tak se pálily čarodějnice v Koburku. Pořadatelům, zejména pak hasičům, patří poděkování za organizaci a zajištění těchto akcí. Čarodějnice se slavily i v rámci
sousedských a rodinných sešlostí, takže nehrozí obava, že
by tento zvyk upadl v zapomnění.
Dne 2. května se uskutečnilo setkání, které zorganizovalo
Sdružení místních samospráv. Setkání se zúčastnili poslanci
a senátoři Pardubického kraje a také hejtman Pardubického
kraje JUDr. Martin Netolický PhD. Hejtman Pardubického
kraje informoval o zákonodárné iniciativě kraje, týkající se
návrhu změny rozpočtového určení daní pro obce. O tomto
návrhu se orientačně hlasovalo mezi přítomnými poslanci,
přičemž všichni přítomní se vyjádřili pro navrhovanou změnu. Mezi další témata v diskuzi patřila problematika plánovaného útlumu poboček některých pošt na vesnicích, dále
pak problematika zákona o zemědělském půdním fondu
a o poplatcích za vyjmutí pozemků z jednotlivých tříd ochrany zemědělského půdního fondu. Starostové byli také seznámeni s novenou zákona o komunikacích a novelou zákona
o odpadech.
Celý článek si můžete přečíst na webové adrese: https://
www.pardubickykraj.cz/aktuality/85598/netolicky-krajumbyl-prijem-z-dani-narovnan-ted-jsou-na-rade-obce.
5. května se uskutečnila kontrola agendy stavebního úřadu ve Výprachticích úřadem Pardubického kraje – závěr
kontoly vyzněl bez závad a jakýchkoliv pochybení.
6. května jsme společně uctili památku padlých za naše
osvobození. Za účasti řady našich občanů byly položeny
věnce k pomníku padlých v 1. světové válce a k pomníku padlých ve 2. světové válce. Poděkování patří jak
výprachtickým tak i koburským hasičům, dechové hudbě Výprachtice, dětem ze základní školy a všem zúčastněným. V ten samý den, tj. 6. 5. v 19.00 hod., se uskutečnilo na sále kulturního domu divadelní představení
s názvem „Jak to dělají andělé“. Představení skvěle zahrál
spolek divadelních ochotníků z Dolní Čermné, který zde
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již v minulosti vystupoval. Sál byl úplně plný, představení
ochotníků se líbilo, což přítomní ocenili dlouhotrvajícím
potleskem, který se spontánně ozýval i v průběhu celého
představení.
8. května připravili hasiči z Koburku a další dobrovolníci
tradiční „Koburskou pouť“, kterou celebroval pan farář Ireneusz Szocinski. Po mši svaté bylo připraveno výborné občerstvení, sestávající se z cukroví, koláčů, řízků a bramborového
salátu. K dispozici bylo také pivo i něco ostřejšího. Za tuto
povedenou akci patří poděkování děvčatům z Koburku za
jejich kulinářské umění, také samozřejmě „koburským hasičům“, kde většina děvčat i dalších pořadatelů působí. Určitě
vydařená akce, která si našla své příznivce, jež se zde každoročně setkávají.
19. května se uskutečnil zájezd do Senátu ČR, který byl
organizován jako zájezd pro důchodce s tím, že byl doplněn dalšími zájemci tak, aby byl vytížen celý autobus. Do

senátu nás pozval senátor Mgr. Radko Martínek, který již jako
poslanec a později jako hejtman Pardubického kraje a nyní
jako senátor, naši obec dlouhodobě podporoval. Za pomoc
naší obci a sympatie k ní mu bylo uděleno ocenění „Čestný
občan obce Výprachtice“. Během prohlídky nám pan senátor Martínek vyprávěl o historii Valdštejnského paláce, který
nese pojmenování po šlechtici Albertovi z Valdštejna. Mnoho zajímavého se mohli účastníci zájezdu dozvědět i o současném dění v tomto komplexu budov.Na závěr pan senátor
s výprachtickými občany diskutoval o uprchlické krizi a dalších tématech, která občany zajímala.
20. května proběhla Valná hromada Dobrovolného svazku obcí, Mikroregionu Savero-Lanškrounsko. Valná hromada se konala ve Verměřovicích s programem, ve kterém
vystoupili pozvaní hosté: Prvním vystupujícím byl Ing. Stanislav Dokoupil ze společnosti EKO KOM, a.s., který přítomným starostům představil projekt obnovy, rozvoje a převzetí správy sběrné sítě. V nabitém programu vystoupil dále
ředitel společnosti EKOLA České Libchavy s.r.o. Ing. David
Černý, který valnou hromadu dobrovolného svazku obcí
informoval o svozu a likvidaci odpadu v regionu Lanškrounsko i možnostech navázání spolupráce s členskými obcemi
svazku. Obě tyto společnosti nabízejí svazku spolupráci
v oblasti odpadového hospodářství, které mají členské obce
svazku zájem do budoucna ještě více zefektivnit. Posledním
vystupujícím byla ředitelka orlicko-ústeckého kontaktního
pracoviště Úřadu práce ČR Ing. Vladimíra Lesenská. Paní
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ředitelka přítomným starostům obcí přiblížila stávající politiku zaměstnanosti, přičemž hovořila rovněž o problematice
uzavírání dohod o konání veřejně prospěšné práce.
Zaměstnanci obce Výprachtice v období měsíců dubna
a května prováděli prořezávky lesních porostů, těžbu stromů
napadených kůrovcem a dále pak zpracování vytěženého
dřeva z lesních ploch na dřevo palivové. Tyto práce zabraly
spoustu času, a to vzhledem k rozsahu těžby i její fyzické
náročnosti. Zde je potřeba podotknout, že obec by na práce
potřebovala více zaměstnanců, které však vzhledem ke změnám aktivní politiky zaměstnanosti, nezískala.
Zaměstnanci obce se samozřejmě účastnili na zajišťování
všech akcí, které obce pořádala, jednalo se o pálení čarodějnic, uctění památky padlých apod.
Zaměstnanci obce pokračovali ve výstavbě kůlny v areálu
čistírny odpadních vod, sekali trávu, uklízeli obec a prováděli údržbu objektů, čistili veřejná prostranství a komunikace
a prováděli vše, co je potřebné k zajištění chodu naší obce.
Mezi nezbytné opravy patřila oprava
prasklého vodovodního potrubí na Haldě. Zaměstnanci obce také opravovali
byt na staré poště – objekt čp. 175. Konkrétně se jednalo o výměnu plovoucí
podlahy a opravu sádrokartonů v bytě.
Obec v nadcházejícím období čekají významné investice do kuchyně
v Základní škole Výprachtice, kde se
již předchozí investice do technologií
stávají zastaralými a nefunkčními a je
potřebné je nahradit novými, efektivními. Ve sportovním zázemí (bývalé šatny
základní školy) je nutné odstranit vlhkost
ze zdiva. Také nás čeká výstavba nového mostu pod čistírnou odpadních vod
– směrem k výprachtické pile. Je nám jasné, že zásadní opravy
potřebují i další mosty a objekty v obci, vše však je nutné realizovat postupně s ohledem na finanční možnosti obce.
Na závěr nám dovolte, abychom popřáli dětem i Vám všem
pěkné léto s dostatkem vláhy, která v současně době je zatím
stále potřebná. Nakonec pršet může (vzhledem k prázdninám
a dovoleným) v noci a přes den může být pěkně. Přejeme
Vám, aby se Vám podařilo vykonat vše, co jste si naplánovali
ve Vašich domácnostech, domech, zahradách i jinde.
To Vám přejí zastupitelé obce Výprachtice.

Myslivecké sdružení Výprachtice
pořádá na Myslivecké chalupě

ZVĚŘINOVÉ
HODY
Dne: 25. 6. 2016
od 16.00 hodin
Od 18-ti hodin bude hrát živá hudba
Grilovaný divočák a jiné zvěřinové speciality
Dobré jídlo, pití, příjemné posezení
Vás srdečně zvou pořadatelé
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ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝPRACHTICE,
KONANÉHO DNE 20. 4. 2016 V 18.00 HOD.
NA SÁLE PENZIONU U JANA VE VÝPRACHTICÍCH.
Přítomni: Bc. M. Jandejsek, L. Junek, Mgr. H. Katzerová,
L. Merta, L. Skalický DiS., P. Skalický, JUDr. M. Stejskal,
P. Tomiška
Omluveni: Ing. J. Falta, J. Koubek
Hosté: D. Pfeifer, P. Pfeifer, P. Pfeifer ml., P. Merta, L. Merta,
R. Skalický, V. Vaníček, M. Chládek, L. Chládek, R. Lerch,
J. Lerch, J. Havelka, I. Blažková, M. Bašková, H. Havelková,
J. Skalický
Program:
1. Zahájení
2. Schválení programu jednání ZO
3. Schválení mandátové a návrhové komise
4. Projednání a schválení individuální dotace
Cyklistickému klubu Lanškroun
5. Schválení smlouvy s Pardubickým krajem – SÚS PK
o podmínkách zřízení stavby - umístění inženýrských
sítí – vodovod Hoblovna
6. Projednání vyhlášení výběrového řízení ke svozu
a likvidaci SKO v letech 2017-2018
7. Projednání a schválení záměru prodeje, a směny pozemků
8. Schválení účetní závěrky Obce Výprachtice
9. Projednání podání žádostí o dotace
10. Rozpočtové změny
11. Různé
12. Diskuse
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
Volba komisí:
Navrhuji, aby mandátová komise pracovala ve složení:
J. Kollert, P. Tomiška,
Schváleno: 7 – 0 – 0
aby návrhová komise pracovala ve složení: L. Junek,
P. Skalický
Schváleno: 7 – 0 – 0
30) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje poskytnutí
individuální dotace příjemci – Cyklistický klub Lanškroun,
z.s., nám. J. M. Marků 46, Lanškroun, IČO: 44468440 ve
výši 5 000,- Kč. Dotace se poskytuje na pořádání mezinárodního cyklistického etapového závodu, konaného ve
dnech 27. – 29. 5. 2016. Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální
dotace s příjemcem dotace.
Schváleno: 7 – 0 – 0
31) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje Smlouvu
o podmínkách zřízení stavby – umístění inženýrských sítí
na akci: „Výprachtice – dostavba vodovodu“ s Pardubickým
krajem, zastoupeným Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČ:
00085031. Smlouva se schvaluje v textu dle předloženého
návrhu smlouvy, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
32) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje vyhlášení
výběrového řízení na Svoz, využití a odstranění komunálních odpadů v letech 2017-2018, jejichž původcem je obec

Výprachtice. Zadání zakázky je zadávané mimo režim zákona
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, s dodržením zásad
transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
Jedná se o zakázku malého rozsahu.
Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje komisi na
otevírání obálek ve složení: M. Jandejsek, J. Koubek,
J. Falta.
Schváleno: 7 – 0 – 0
33) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 3150/1 v k.ú. Výprachtice, potřebného na stavbu garáže žadatelky. Náklady na geometrický plán
na oddělení požadované části pozemku hradí žadatelka.
Schváleno: 7 – 0 – 0
34) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje záměr
pachtu pozemku parc. č. 1822/2 v k.ú. Výprachtice na
žádost Zemědělské a.s. Bystřec.
Schváleno: 7 – 0 – 0
Na zasedání se dostavil pan L. Merta
35) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje prodej
pozemku parc. č. 1548/1 vzniklý dělením původního pozemku parc. č. 1548/1 dle GP č. 126-26/2015 vše v k.ú. Koburk.
Pozemek se prodává za cenu stanovenou znalcem. Náklady
spojené s převodem pozemku hradí kupující.
Schváleno: 8 – 0 – 0
36) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje směnu pozemků v k.ú. Výprachtice parc. č. 2386/1, 2397/8
a 2397/10 ve vlastnictví obce Výprachtice za pozemky parc.
č. 1998/1, 1994/2, a nové pozemky parc.č. 1994/3, 1994/4
vzniklé dělěním pozemku parc.č. 1994/1 a pozemek parc.
č. 1997/12 oddělený z pozemku parc. č. 1997/1 vše dle GP
č. 764-116/2015 pro k.ú. Výprachtice ve vlastnictví pana A.
M. Směna se provádí bez finančního vypořádání. Náklady na
převod nemovitostí hradí obec Výprachtice.
Schváleno: 8 – 0 – 0
37) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje účetní závěrku
Obce Výprachtice sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015,
a to dle výkazů založených k tomuto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
38) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje výsledek
hospodaření za rok 2015 z hospodářské činnosti ve výši
143 168,52 Kč a výsledek hospodaření z hlavní činnosti ve
výši 3 698 853,04 Kč, oba tyto výsledky budou převedeny
na účet 432 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let.
Schváleno: 8 – 0 – 0
39) Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí s podáním
žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního
programu, výzva 19 – Technika pro integrovaný záchranný
systém, specifický cíl 1.3 – Zvýšení připravenosti k řešení
a řízení rizik a katastrof. Spoluúčast obce je 10% způsobilých výdajů.
Schváleno: 8 – 0 – 0
40) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje uzavření
smlouvy s firmou REDEA Žamberk s.r.o, se sídlem: Divišova 669, 564 01 Žamberk, IČ: 25982796 na zajištění podání
žádosti o dotace z Integrovaného regionálního operačního
programu – výzva 19, vypracování finanční analýzy projektu a zpracování studie proveditelnosti. Smlouva se schvaluje
v textu dle předloženého návrhu smlouvy, který se zakládá
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k tomuto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
41) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje rozpočtové
změny dle předloženého návrhu č. 2 rozpočtových změn.
Schváleno: 8 – 0 – 0
42) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje poskytnutí
daru fyzické osobě panu Janu Mertovi, bytem Výprachtice
155 na činnost dechové hudby Výprachtice na rok 2016 ve
výši 11 000,- Kč.
Schváleno: 8 – 0 – 0
43) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje nové znění
nájemní smlouvy s Českou poštou, s.p. Důvodem změny je
platnost nového občanského zákoníku. Smlouva se schvaluje v textu dle předloženého návrhu smlouvy, který se zakládá k tomuto usnesení.
Dále Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje platební
kalendář stanovených plateb za užívání pronajatých prostor,
který je přílohou uvedené nájemní smlouvy.
Schváleno: 8 – 0 – 0
44) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje ceník
služeb, a to následovně:
Štěpkovač – 1 hodina štěpkování včetně obsluhy 380,- Kč,
účtováno po 1 hodině,
Doprava štěpkovače – v obci Výprachtice zdarma, mimo
obec 6,- Kč/km.
Doprava vody – CAS 32 Tatra T 148 – 40,- Kč/km, motohodina – 1 000,- Kč.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Schváleno: 8 – 0 – 0
45) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje zadání
veřejné zakázky, jejímž předmětem je dodání a pokládka plovoucí podlahy v zasedací místnosti OÚ. Zadání
zakázky je zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.
o veřejných zakázkách, s dodržením zásad transparentnosti,
rovného zacházení a zákazu diskriminace. Jedná se o zakázku malého rozsahu.
K provedení výběrového řízení se určuje komise ve
složení: L. Merta, P. Skalický, Ing. Ilona Blažková. Komise
předloží starostovi obce výsledky výběrového řízení, včetně
podkladů z výběrového řízení.
Rozhodujícím kritériem výběru uchazeče je nejnižší
nabídková cena. Starosta obce je oprávněn uzavřít kupní
smlouvu s vybraným uchazečem.
Schváleno: 8 – 0 – 0
46) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje rámcovou
kupní smlouvu se společností AGROCHEM a.s. Lanškroun,
Dvořákova 87, Lanškroun, IČ: 474 52 811 na pohonné hmoty. Smlouva se schvaluje v textu dle předloženého návrhu
smlouvy, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
47) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje uzavření
smlouvy s firmou Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,
a.s., se sídlem: Slezská 350, 56164 Jablonné nad Orlicí, IČO:
48173398, na provedení vodovodních přípojek mimo komunikaci za cenu 117.740,- Kč bez DPH a na provedení 50 m
vodovodu za cenu 71 905,- Kč bez DPH. Smlouva se uzavírá
v textu dle předloženého návrhu smlouvy.
Schváleno: 8 – 0 – 0
48) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje plán kontrol Finančního a Kontrolního výboru na rok 2016.
Schváleno: 8 – 0 – 0
Diskuse:
Pan Milan Chládek:
dotaz: K podlahové krytině v zasedací místnosti – zda by
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nestačilo lino?
odpověď: Ceny lina a plovoucí podlahy jsou v současné
době téměř srovnatelné.
dotaz: Lze vybudovat zástěnu na popelnice u hasičské zbrojnice?
odpověď: Navrhovaný pozemek p. Chládkem není ve vlastnictví obce Výprachtice, prověříme další možnosti.
dotaz: Lze posunout zrcadlo U Kovárny?
odpověď: Zrcadlo je umístěno na základě schválení odboru
dopravy MěÚ Lanškroun.
dotaz: Je vhodné nechat růst smrk v zahradě bývalé mateřské
školy?
odpověď: Smrk je momentálně zdravý, prověříme jeho zdravotní stav.
Pan Ladislav Chládek:
dotaz: Zda se z bytu na OÚ má stát archiv?
odpověď: Z důvodu narůstající administrativy uvažujeme
o několika možnostech, jak zajistit větší prostory pro potřeby
OÚ. Jednou z uvažovaných možností je použití tohoto bytu.
Havelková: Nejde pouze o archiv, ale i o prostory potřebné
k uskladnění stolů a židlí ze zasedací místnosti při např. svatbách. Stávající prostory k tomu používané již nejsou.
Pan J. Kollert:
dotaz: Zda Správa a údržba silnic na jaře zametá – uklízí
vesnici?
odpověď: SÚS přislíbila úklid první týden v květnu.
Pan L. Junek:
dotaz: Lze přidat další kontejner na papír?
odpověď: jednání se zástupci společnosti Eko-Kom proběhlo
a dle jejich výpočtových tabulek je jeden kontejner dostačující. Při dotazu, zda si jeden můžeme zakoupit jako obec, nám
bylo sděleno, že momentálně nejsou na skladě. ZŠ Jindřicha
Pravečka pravidelně 2x ročně pořádá sběr papíru – je možné
zde papír odevzdávat.
Pan L. Chládek:
dotaz: Jaké budou podmínky pro případně novou smlouvu
na svoz komunálního odpadu.
odpověď: Jednotlivé firmy z okolí budou obeslány výzvou,
ve výběrovém řízení bude postupováno dle zákona, výzva
bude uveřejněna obvyklým způsobem.
Pan L. Vaníček:
dotaz: Jak bude řešeno skládkování v zadávací dokumentaci
ve výběrovém řízení na svoz komunálního odpadu.
odpověď: Uchazeč musí prokázat, že je schopen zajistit svoz
a skládkování kom. odpadu, skládkování může být řešeno
subdodavatelsky.
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.
Zapsala: Hana Katzerová
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ZPRÁVY Z MATEŘINKY
Loutkové divadlo Kozlík
Se známou českou pohádkou „Perníková chaloupka”
přijelo do školky divadlo Kozlík. Děti tak měly možnost
zhlédnout pohádku hranou velkými dřevěnými marionetami, které vyřezal řezbář Josef Kudrna z lipového dřeva.
Celé představení bylo plné krásných písniček a rekvizit.

Plavání

Taneční školička

Blíží se prázdniny a s nimi i letní radovánky. Nejvíce se děti těší na koupání. Aby věděly, co od vody čekat
a jak si v ní hrát, jezdíme každým rokem do krytého bazénu
v Lanškrouně. Pod vedením zkušených plavčic se předškoláci naučí potápět, splývat a hlavně se nebát vody. Dobu
čekání na autobus si můžeme zkrátit pobytem ve školní
družině. Za to patří velké poděkování vedení ZŠ Dobrovského.

Od února probíhala ve školce Taneční školička. Pod
vedením učitelky tance paní Reimanové se děti v 5 lekcích naučily několik tanečních choreografií.

Divadlo „JÓJO”
Opět nás navštívilo dětmi velmi oblíbené „Divadlo
JÓJO”. Tentokrát s „Aprílovou pohádkou”.

Muzikoterapie

Besídka pro maminky
Pro maminky jsme si připravili malou oslavu ve formě písniček, říkadel a tanečků. Maminky dostaly od dětí
vlastnoručně vyrobený dárek.

V pátek 27. 5. nás v mateřské škole navštívila paní Lenka Hradecká, která děti svým poutavým hudebním představením vtáhla prostřednictvím netradičních hudebních
nástrojů do pravěku. Děti si vyzkoušely, jak jednotlivé
nástroje z příběhu „fungují”, a postupně se naučily relaxovat a navodit si vnitřní klid. Navození vnitřního klidu se
současně přenáší na fyzické tělo, které se tímto harmonizuje a je pak odolnější.
Léto plné pohody a slunečných dnů přeje
všem kolektiv mateřské školy.

strana 5

Výprachtické noviny

květen - červen 2016

ZŠ JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
DEN ZEMĚ
je stanovený na 22. dubna. A přesně v tento den se žáci
z prvního stupně naší školy s chutí a elánem zapojili do
úklidu naší vesnice.
Druhá třída šla po trase směrem k pile a pak dále do
Dolních Heřmanic, odtud zpět do Koburku a pak polní
cestou směrem ke škole.
První, třetí, čtvrtá a pátá třída se vydaly cestou ke známým studánkám p. Tušly a p. Pravečka. Sbíraly opravdu
někdy až neuvěřitelné odpadky. Rozhovorem s dětmi jsme
se ujistili, že vědí, jak odpad třídit, a že recyklace pro ně
již není cizí slovo.
S nadšením pro věc děti pomohly přírodě a tak udělaly
radost nejen sobě, ale i nám, učitelkám. A za to jim patří
veliké poděkování.
Děkujeme též obecnímu úřadu za odvoz odpadu.
Mgr. Hana Katzerová

KONCERT „HUDBA A FILM, SEZNAMTE SE, PROSÍM“
V pátek 29. 4. se pro žáky naší školy uskutečnilo na
sále hostince U Jana vystoupení členů Pardubické filharmonie.

Hudebníci nám ukázali, jak je hudba ve filmu důležitá.
Zahráli například znělku hvězdného filmu Star wars, Piráty z Karibiku nebo třeba Jamese Bonda. Nechyběla ani
hudba z večerníčků Pat a Mat, Křemílek a Vochomůrka,
Rákosníček. Poslechli jsme si i znělku animované pohádky Jen počkej zajíci. Na závěr nás filharmonici mile překvapili úvodní melodií ze seriálu Simpsonovi.
Svým výkonem nadchli hudebníci všechny – od prvňáčků až po deváťáky.
Mgr. Jana Petr

SOUTĚŽ O TECHNICKÝ TALENT PROVĚŘILA
HLAVNĚ TÝMOVOU SPOLUPRÁCI ŽÁKŮ
/Žamberk, 29. 4. 2016/
Jediný vybraný tým z regionu reprezentoval 28. dubna
Pardubický kraj na prvním celorepublikovém kole odborné
soutěže žáků a studentů T-Profi (Talent pro firmy) v Praze.
Pod patronací firmy Bühler CZ Žamberk se družstvo tvořené třemi žáky Základní školy z Výprachtic a třemi žáky
prvního ročníku oboru obráběč kovů Střední školy obchodu, řemesel a služeb ze Žamberku utkalo s dalšími třinácti
družstvy. Během tří hodin vyměřeného času soutěžili o nejlepší technický model tiskárny, který sestavovali ze staveb-
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nice Merkur. Akci uspořádala Hospodářská komora České
republiky s podtextem „Hledáme technické talenty.“
„Když se na ně dívám, v jak skvělé náladě se chopili
úkolu sestavit stroj, který bude funkční – na konci musí
být schopen nanášet razítka včetně barvy - bez pomoci
lidské ruky, jsem překvapen, jak jsou naši reprezentanti zaplálení a jak spolupracují od samého začátku. Bez
jakékoliv předchozí přípravy prostě otevřeli kufr, rozdělili
si úkoly a pustili se do práce. Jsem překvapen, jak jsou
naši reprezentanti zapálení a jak spolupracují,“ komentoval průběh soutěže vedoucí tréninkového centra Bühler
CZ Stanislav Hudák. Současně upřesnil, co je na souhře
týmu nejdůležitější:„Nejdůležitější je spolupráce a organizace týmu, která se i v reálném pracovním životě odráží
na výsledcích firmy.“
Podle něho spolupráci firem a škol vzala hospodářská
komora za správný konec: „Uvedla do života naprosto
originální nápad, který přesně navazuje na naši strategii
spolupráce se školami, kterou v regionu dlouhodobě rozvíjíme. Žákům ze základních škol vytváříme příležitost
zjistit, jak na tom jsou z hlediska zručnosti, ať už budou
dělat cokoliv, a vybrat si správnou školu, kde je bude studium bavit. Protože všichni víme, že to, co baví, se moc
učit nemusíme,“ vysvětlil Stanislav Hudák a pochválil,
že právě to se na Žambersku povedlo. „Zatímco v jiných
krajích musely týmy o účast soutěžit, tým z Pardubického kraje byl jasný: my jsme tady jediní, kteří už reálně
spolupracují s konkrétní střední školou v rámci duálního
vzdělávání.“
Také podle Heleny Hrdinové z Okresní hospodářské
komory v Ústí nad Orlicí byli účastníci za Pardubický kraj
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vybráni na základě výjimečné spolupráce firmy Střední
školy obchodu, řemesel a služeb v Žamberku s podporující firmou: „Ředitelka školy Zuzana Pecháčková velmi
dobře rozvíjí vztahy se společností Bühler CZ, se kterou
v úzké spolupráci uvedli loni do života nový obor obráběč
kovů.“Stanislav Hudák připomněl, že firma pomáhá rozvíjet technické talenty kromě výprachtické základní školy
v dalších pěti školách regionu Orlickoústecka a úzce
s nimi spolupracuje. „Jejich žáci jsou tvořiví, protože jsou
vedeni k objevení svého talentu a tady na soutěži je to na
příkladu kluků z Výprachtic vidět.“
Žáci přiznali, že se jim občas klepaly ruce a potkali se
i se stresem. Například i pro Honzu to byl takový zážitek
první: „Ještě jsem takhle nikde nebyl a je dobré to zažít.
Příště už se nebudeme tak stresovat.“ Také napětí pedagoga
bylo veliké: „Mně se akce moc líbila, kluci poznali konkurenci a vyzkoušeli si, co je „stavět naostro“. Příště bychom si ještě více naplánovali spolupráci týmu,“ říká učitel
ze Základní školy z Výprachtic Jiří Formánek. Dodal, že se
stavebnicí Merkur žáci nepracují tak často. Škola se snaží
vybavit dílny vším, s čím se děti potřebují seznámit, aby
mohly pracovat kvalitně. „Pro Bühler naše děti vyrábějí
konkrétní výrobek pro reálné využití, a to stovky háčků, které musí být hodně přesné, kluky to moc baví,“dodal učitel.
Podle kapitána týmu Josefa Luxe, který v Bühleru pracuje jako konstruktér, se soutěž moc povedla, i když jeho
tým nebyl mezi třemi vítězi. „Nevěděli jsme vůbec, do
čeho jdeme a hodně jsme se přiučili. Zjistili jsme, že
v kufru byly také chytáky, například rezavé matice. Líbilo
se mi také, že to, co jsme měli za úkol vyrobit, mělo být
funkční. A bylo to těžké, hodiny utíkaly moc rychle, a když
jsme něco spletli, neměli jsme moc času to předělat. Naše
razítko vyjelo v poslední vteřině. Příště bych tým více vedl
k tomu, aby co možná nejdéle montovali podsestavy
zvlášť, a teprve potom jsme je uložili na společný základ
a smontovali.“
Zátupci firmy Bühler pochválili zručnost žáků, kteří
tvořili tým: Adam Matouš, Petr Kubík a Tomáš Leier ze SŠ
OŘS Žamberk a Jan Donát, Ondřej Chládek, Michal Lerch
ze Základní školy Výprachtice.
Zdenka Hanyšová Celá,
Komunikace s veřejností pro Bühler CZ Žamberk

TECHNOHRÁTKY
Žáci 7. a 8. třídy ZŠ Jindřicha Pravečka Výprachtice se
účastnili 8. dílu projektu TECHNOhrátky, který se tentokrát
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uskutečnil na Středním odborném učilišti opravárenském
v Králíkách. Tento projekt je zaměřen na podporu technických profesí a řemesel a zvýšení zájmu o tyto obory u žáků
základních škol v Pardubickém kraji. Samotná akce probíhá
formou soutěže mezi školami. Kralických TECHNOhrátek
se zúčastnilo osm základních škol z Pardubického a Olomouckého kraje. Soutěž má dvě části. První byl vědomostní
kvíz, v němž žáci odpovídali na otázky z oblastí učiva na
SOÚo Králíky (pokud byli žáci dostatečně pozorní, dozvěděli se správné odpovědi během dne), druhou částí soutěže
tvořily praktické dovednosti. Hodnocena byla šikovnost
žáků při plnění různých úkolů: v zámečnické dílně si mohli vyzkoušet výrobu kovových štítků ke klíčům, ve strojní
dílně poznávali nástroje, ve svařovně je čekalo obloukové
svařování MAG, na stanovišti pneubox a diagnostika měli
provést montáž kola na vozidlo. V kovárně je čekal poznávací kvíz z provozu kovárny a v autoškole dopravní test.
V těchto soutěžích byli naši žáci velmi úspěšní. V praktické části obsadili čtvrté místo a ve vědomostní soutěži
dokonce zvítězili a odvezli si proto svačinku na druhý den
– dort.

DEVÁŤÁCI MAJÍ PO PŘIJÍMAČKÁCH
Letos, jako každý rok, čekalo žáky ZŠ Jindřicha Pravečka Výprachtice první závažné rozhodnutí: kam se budou
ubírat jejich kroky po ukončení devíti let povinné školní
docházky. Přijímacího řízení se v letošním školním roce
účastnilo 11 žáků, z toho 8 konalo přijímací zkoušku
do maturitních oborů. Všichni žáci v nelehké konkurenci uspěli a byli přijati v prvním kole přijímacího řízení,
k čemuž jim gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším životě.
Umístění vycházejících žáků
Petr Kovář
Střední učiliště opravárenské Králíky
Karel Hejl
Gymnázium Lanškroun
Sabina Hubálková
Gymnázium Lanškroun
Jan Šponiar
Gymnázium Lanškroun
Martin Dušek SOŠ a SOÚ Lanškroun - obor Nástrojař
Eliška Horáková Střední zdravotnická škola Svitavy
- obor Zdravotnický asistent
Jana Burešová Střední škola obchodu, řemesel a služeb
Žamberk - obor Kuchař - číšník
Lukáš Pánik
Střední odborné učiliště Svitavy
- obor Mechanik seřizovač
Liliana Nýdecká SOŠ a SOÚ Lanškroun
obor Kosmetické služby
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Střední učiliště opravárenské Králíky
ISŠ Moravská Třebová
- obor Sociální činnost
Mgr. Jiří Formánek

Naši školu reprezentovali: Denis Koutný, Tomík Nový,
Kuba Jirásek, Michal Lerch, Štěpánek Fajt, Honzík Lušovjan, Domča Režný, Lukášek Hanzlíček, Tomášek Vávra
a tři dívky Zuzanka Mertová, Eliška Kuttichová a Kája Grossmannová.

PRÁVO PRO KAŽDÉHO

Bc. Petr Grossmann

Dne 13. května 2016 se v sále lanškrounského zámku
uskutečnil již VI. ročník regionálního kola vědomostní soutěže „Právo pro každého“. Zúčastnilo se ho 11 vítězných
smíšených čtyřčlenných družstev žáků 8. tříd lanškrounských a venkovských základních škol. V rámci regionálního kola žáci vypracovávali otázky z oblasti občanského,
pracovního, přestupkového, trestního a rodinného práva.
Přípravou pro ně byly hodiny výchovy k občanství, kterých se zúčastnili zástupci policie MěÚ v Lanškrouně,
odboru péče o děti a mládež.

Žáci VIII. třídy – Veronika Krobotová, Natálie Matějková, Nikola Šebrlová a Tadeáš Štefan - se v této konkurenci
neztratili a obsadili krásné 5. místo. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.
Mgr. Jiří Formánek

KOPANÁ PRO KLUKY I HOLKY
Firma McDonald´s již několik let organizuje pro žáky
prvního stupně turnaj v kopané. V letošním roce jsme přihlásili i my. A udělali jsme dobře. Turnaj proběhl v Jablonném nad Orlicí na vzorně připraveném trávníku. Našimi
soupeři byly týmy z Králik, Rudoltic a Jablonného. Po celý
turnaj panovala velmi dobrá atmosféra a mladí fotbalisté
se snažili, co to šlo. Po třech zápasech jsme skončili sice
bez bodu, ale elán a radost ze hry si naši hráči nenechali
vzít. Snad se podaří některé naše talentované hráče dostat
do klubů tak, aby svůj talent rozvíjeli co nejvíce. Všem
zúčastněným hráčům i hráčkám moc děkuji za krásný turnaj, za nasazení, elán a disciplínu po celou dobu turnaje.
Už teď se těšíme na další ročník. Sportu zdar!

FESTIVAL JEDEN SVĚT PRO ŠKOLY
Již tradičně se žáci naší školy (2. – 9. třída) v dubnovém
termínu zúčastnili v lanškrounském kině projekce dokumentárních filmů Jeden svět. I tentokrát byly hlavním tématem aktuální problémy dnešního světa i strasti dětí a mládeže. Žáci prvního stupně tak zhlédli dokument s názvem
Nejsem z cukru, o dívce trpící šikanou ze strany svých
spolužáků kvůli obezitě, Rok bez rodičů, vyprávějící osudy
malého chlapce prchajícího před válkou v Sýrii se strýcem
a bratrancem, a Dům plný snů o vztahu k hendikepovaným
lidem. Sociální spoty zařazené před filmy se věnovaly chování k cizincům, pomoci nevidomým a třídění odpadu.
Pro žáky druhého stupně byly určeny dokumenty Róza
a její nová kamarádka, o přátelství německé dívky se stejně starou obyvatelkou azylového centra pro uprchlíky,
Přes den práce, večer škola upozorňující na porušování
dětských práv v Barmě. Film Tančím pro tebe se věnoval vztahu dětí k jejich prarodičům – pojednával o norské
dívce, připravující se na soutěž v národním tanci, a jejím
dědečkovi. Sociální spoty se zabývaly urážkami na internetu, chováním k cizincům a válkou v Sýrii.
Se žáky jsme pak o jednotlivých tématech diskutovali ještě v třídnických hodinách či v hodinách výchovy
k občanství. Přesvědčili jsme se, že naši žáci přemýšlí nejen
o věcech, které se jich přímo dotýkají, ale i o problémech
svých vrstevníků z různých konců světa – svým zájmem
a pozorností to dali výrazně najevo.
Bc. Michal Moravec

NAŠE MĚSTEČKO
Naše městečko, takový byl název divadelní hry T. Wildera, na kterou jsme se vydali 29. března do šumperského
divadla. Wilderova hra nám laskavou, humornou formou
ukázala obyčejný život s každodenními problémy, kterým
rozumíme, trápíme se jimi, ale když je vidíme na jevišti,
dokážeme se jim zasmát a pochopit jejich smysl. Naši
nejstarší, deváťáci, měli za úkol napsat o zhlédnuté divadelní hře recenzi, tady jsou střípky:
„Co se týče scény, tak byla poněkud netypická, já se
s ní tedy setkala poprvé. Jednalo se o zvednutí jevištní plochy. Zajímavé také bylo, jak vymysleli styl města, to se
totiž skládalo z budov, ale oni tam místo nich měli židle.
Výkon herců byl skvělý.“
Eliška Horáková

„Dvě rodiny, policista, který vše bedlivě hlídá, chlapec,
co roznáší noviny, kostelní varhaník, muž, který rozváží
mléko a spousta dalších rolí se nám 29. března ukázala
v divadelní hře s názvem Naše městečko.“
Sabina Hubálková

Za rok se můžeme těšit na hru Cyrano z Bergeracu od
E. Rostanda.
Přejeme hezké léto plné nejen divadelních zážitků!
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BESÍDKA KE DNI RODINY
se pod tímto názvem konala letos podruhé. Dříve ji škola pořádala pod názvem
besídka ke Dni matek. Tato školní akademie
má tedy již dlouhou tradici a své věrné návštěvníky – rodiče, prarodiče, bývalé žáky
školy i spoustu dalších, kteří se každoročně
přijdou na besídku pobavit.
O zábavu tu jde vždy především – zpívalo a tančilo se, hrálo se divadlo, jedna scénka střídala druhou stejně tak svižně, jako se
na jevišti střídaly kolektivy dětí. Celým programem tradičně provázeli deváťáci (letos tedy deváťačky)
– je to tradice a vlastně také jejich rozloučení se školou.
Každý účinkující zažíval před besídkou menší či větší
trému, která k tomu také patří. Když to pak ale na jevišti
„rozbalili“, byla tréma rázem pryč a všichni diváci žasli,
co ti naši kluci i holky dovedou. Odměnou byl častý smích
a na závěr bouřlivý potlesk.
Děkuji všem – dětem za jejich skvělá vystoupení, učitelům za přípravu programu a všem divákům za to, že v tak
hojném počtu přišli.
Mgr. Hana Chládková

JAK JE TO S CESTOVNÍMI DOKLADY PRO DĚTI?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba
zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti
mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných
evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta
k moři či do hor za hranice České republiky. Pro cestování
s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít
vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením
Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se
jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak
zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí
100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých
zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako
například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst
zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem.
Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a
také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání
občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho
platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro
dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič,
kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce
s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje
úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti
zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný
list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský
průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu.

Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší
lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu
ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem
u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace
k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii,
doporučujeme se předem informovat u zastupitelského
úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu
a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor
na to, že některé státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při
vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí
požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová
povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu,
popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních
věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy
a území – informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová, náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy

DĚTSKÁ AMBULANCE
MUDR. JAREŠOVÁ BUDE MÍT DOVOLENOU
od 25. července – 5.srpna 2016
od 15.srpna – 19.srpna 2016
Akutní případy ošetří MUDr. Šveráková ve své ordinaci.
MUDr. Jarešová oznamuje, že během letních prázdnin
(červenec a srpen) bude pondělní ordinační doba
v Jablonném nad Orlicí pouze do 16.00 hodin.
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V rámci Mezinárodního hudebního festivalu
Letohrad 2016 vystoupí

v pátek 10. června 2016 v 18 hodin
v kostele ve Výprachticích

MORAVIA QUINTET

Členové souboru: Petr Hladík - flétna, Jan Kučera
- hoboj, Lukáš Broda - klarinet, Jan Dvořák - fagot,
Oldřich Bártík - lesní roh
Dechové dřevěné kvinteto působí při Moravské filharmonii Olomouc téměř od vzniku orchestru v roce 1945.
Za tu dobu se v souboru vystřídalo mnoho vynikajících
hudebníků a jejich umělecký odkaz se snaží současní členové naplňovat dodnes. V posledních letech došlo v tomto
hudebním tělese ke generační výměně a výraznému omlazení, v nynějším složení hraje soubor od roku 2014.

24. ROČNÍK
BĚHU DO VRCHU
VÝPRACHTICE – BUKOVÁ HORA
DATUM KONÁNÍ:
START ZÁVODU:
REGISTRACE:
STARTOVNÉ:

POPIS TRATĚ:
KATEGORIE:

TJ Sokol Výprachtice oddíl volejbalu pořádá
v sobotu 16. 7. 2016 od 8.30 hodin 4. ročník

TURNAJE MUŽŮ
MEMORIAL VILÉMA CHLÁDKA
Občerstvení zajištěno
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27. srpna 2016
9:30 Výprachtice, školní hřiště
7:30 – 9:30
v budově ZŠ Výprachtice
80 Kč (občerstvení před i po
závodu, tombola, finanční
odměny pro vítěze kategorií)
7,5 km, převýšení 373 m,
lesní a horské cesty
Muži “A – E”, Ženy “A – E”,
Junioři, Juniorky

TRAŤOVÝ REKORD: 27:35 (Robert Krupička)
Za překonání traťového rekordu odměna 3 000 Kč!
ŘEDITEL ZÁVODU:

Tomáš Daněk
+420 774 114 421
danek.tomas@post.cz

TENTO ZÁVOD JE SOUČÁSTÍ ISCAREX POHÁRU 2016
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NEPODCEŇUJME KONTROLY SPALINOVÝCH CEST
Ročně v republice dochází ke stovkám požárů, způsobených závadami spalinových cest, tj. komínů, kouřovodů, připojení spotřebičů ke kouřovodům apod. Zdaleka nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí
nevyčištěné saze. Mezi další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce komína, zazděný trám v komíně a špatné
spáry v komíně.
Stejně tak je potřeba mít v pořádku samotné topidlo.
Nejčastější příčinou požárů, způsobených topidly, bývá
špatná instalace topidla nebo jeho nesprávné umístění.
Dále pak technická závada na topidle a jeho špatný stav.
Nevyčištěný komín však může za převážnou většinu
požárů komínových těles a tuto skutečnost by lidé rozhodně neměli podceňovat. Zvláště když uvážíme, že
dvě třetiny úmrtí při požárech jsou právě při požárech
v domácnostech.
Legislativa
Úkony, jako pravidelné čištění, kontroly a revize spalinových cest, jsou od letošního roku nově stanoveny
vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, dále jen „vyhláška“. Dále se touto problematikou zaobírají §§ 43 až 47 zákona č. 133/1985 Sb.
o požární ochraně, dále jen „zákon“.
Jak často kontrolovat a čistit komín?
Lhůty pro čištění a kontrolu spalinových cest jsou dány
následující tabulkou. Vzhledem k tomu, že v domácnostech se vyskytují prakticky pouze spotřebiče do 50 kW,
uvádíme zde údaje pouze pro tuto kategorii.

Ne, nemusí. Každoročně se musí provést odborná kontrola komínu (viz výše). Revize se provádí jen v případech vyjmenovaných v §3 odst. 1 vyhlášky, tj. např. po
každé stavební úpravě komínu, při změně druhu paliva,
po komínovém požáru, při vzniku trhlin na tělesu komína apod. O provedení revize a jejím závěru se vystavuje
písemná zpráva. Revizi, kontrolu a čištění spalinové cesty
(kromě případů, uvedených v části „Jak často kontrolovat
a čistit komín“) provádí odborně způsobilá osoba, která je
držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Co dělat, když začne v komíně hořet?
Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku 150 nebo
112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít
k jeho popraskání nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů je
možné krotit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.
Z podkladů HZS zpracovala Ing.Ilona Blažková

LYŽAŘSKÝ VLEK OVAZ MERTA VÝPRACHTICE

Druh paliva připojeného spotřebiče
Výkon
připojeného
spotřebiče

Do 50 kW
včetně

Činnost

Pevné
Celoroční
provoz

Čištění
cesty

spalinové

Kontrola spalinové
cesty

3x ročně

Sezónní
provoz
2x ročně

1x ročně

Kapalné
Celoroční
provoz
2x ročně

Plynné

Sezónní
provoz
1x ročně

1x ročně

1x ročně
1x ročně

U spotřebičů na pevná paliva do 50 kW a u náhradních zdrojů el. energie (dieselagregátů) zákon umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést
i sami. Minimálně jednou do roka ale musí kominík provést kontrolu, ze které vyhotoví písemnou zprávu.
Kontrolou spalinové cesty se rozumí posouzení konstrukčního provedení spalinové cesty, posouzení provozuschopnosti komínu, posouzení přístupu ke komínu,
posouzení dodržení bezpečných vzdáleností od hořlavých
předmětů, posouzení stavebně technického stavu spalinové cesty a zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při
prostupu stavebními konstrukcemi.
Čištění spalinové cesty se provádí odstraňováním pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové cesty a výběrem pevných částí spalin nahromaděných v půdici komínového průduchu a kondenzátu ze spalinové cesty.
Musí se revize komínů provádět každoročně?

Pátek:

Nájezd aut od 14:00
Volný program 14:00-20:00
Zábava DJ Standa 20:00- 5:00
Sobota: Zahájení programu 9:00
Soutěže 10:00-12:00
Volný program 12:00-13:00
Přetahování kamionu 13:00-14:00
Soutěže 14:00-16:00
Hlasování poroty 16:00- 17:00
Vyhlášení výherců ve všech kategoriích 17:00
Hlasování účastníků a návštěvníků možné pouze do 16:00!
Více informací na www.facebook.com/meeting-of-cars
nebo na tel. 736 754 670
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Spojte čísla od 1 do 80.

OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY
SUDOKU
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