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Vážení přátelé, sousedé, občané, lidé místní i přespolní,
„zdravíme Vás v období parného léta, občasný déšť
zatím nevyrovnal srážkový deficit z loňského podzimu,
sice ve vodojemech je však překvapivě vody dost. Pokud
se nic zásadního nestane, neměli bychom tento rok mít se
zásobováním vodou potíže. To neznamená, že není nutné
s pitnou vodou nakládat uvážlivě a chovat se rozumně.
Řada lokalit v naší republice a ve světě vůbec má nedostatek vody, některá místa jsou bez vody trvale a situace se
nelepší, spíše naopak. Ale přejděme na již téměř tradiční
pranostiky.
Pranostiky na měsíc srpen a září většinou vychází
z končícího léta a nástupu podzimu. „Na svatého Vavřince (10. srpna) první podzimní den“. Nebo také se říkalo:
„Vavřinec – první podzimec“. Pranostiky na Vavřince se
vztahují k očekávanému podzimu a podzimnímu počasí. Proto také platívalo: „Vavřinec ukazuje, jaký podzim
nastupuje“. Nebo také: „Je-li počasí o svatém Vavřinci
pěkné, možno se těšit na deště“. Naproti tomu jiná pranostika říká: „Na Vavřince povětří krásný, bude podletí
suchý a jasný“. Pro 16. srpen – na svatého Rocha uvádí
pranostika: „Když prší na svatého Rocha, je pěkný podzimek“.
24. srpna bude sv. Bartoloměje a na tento den se pak
v pranostice uvádělo „Od svatého Bartoloměje slunce
tolik nehřeje“. No, a řekněte, platila snad tato pranostika
v loňském roce, kdy jsme zažívali tropické teploty až do
poloviny září? Stejně tak loňské sucho na Bartoloměje by
dle pranostiky mělo avizovat mrazivou zimu. „Sucho na
Bartoloměje, mrazné zimy naděje“. Tak to se nám v již
uplynulé zimě rovněž nepotvrdilo.
Tak snad nám nedají pranostiky „košem“ v měsíci září.
Na Jiljího (1. září) se říkávalo: „ Jaké počasí Jiljí ukazuje,
takové po celý měsíc dodržuje“. „Když na sv. Jilího prší,
celý podzim voda crčí“. Naopak když na Jiljího panuje
střídavé počasí, mělo by být střídavé podletí“.
2. září na svatého Štěpána „Na svatého Štěpána krále
je už léta namále“. 8. září (Narození Panny Marie) „Jaké
počasí na Panny Marie narození, takové bude 8 neděl.“
„Neprší-li na Panny Marie narození, bude suchý podzim“.
14. září – Povýšení svatého Kříže (bývá pouť ve Valteřicích) platívalo: „Po svatém kříži, podzim se blíží“.
Nic s tím nenaděláme, po létě následuje podzim, to je
jediné, co na rozdíl od pranostik platívalo a platit zřejmě ještě bude. Jaký letošní podzim bude? No nechme se

překvapit. Třeba některá pranostika ohledně předpovědi
podzimního počasí skutečně vyjde.
Nyní nám dovolte, abychom Vás poinformovali o dění
v naší obci za uplynulé dva měsíce, tj. za měsíce červen
a červenec 2016.
Dne 3. 6. se konala schůzka se zhotovitelem lesního
hospodářského plánu (dále jen LHP), který musí mít každý
kdo hospodaří na lesních pozemcích. Zhotovitelem LHP je
Lesoprojekt Východní Čechy. Se zhotovitelem LHP byl v
rámci schůzky konzultován další postup v tvorbě LHP - v
měsíci červenci a srpnu bude probíhat průzkum skladby a
stáří lesních porostů ve vlastnictví naší obce.
Dne 10. června v rámci 27. ročníku Mezinárodního
hudebního festivalu v Letohradě se ve Výprachtickém kostele „Proměnění páně“ konal koncert hudebního tělesa
Moravia Quintet. Koncertu se zúčastnilo 75 platících diváků, což je na naše skromné poměry slušná účast.
16. června proběhlo tradiční předávání štafety nastupujícím prvňákům (dosud absolventům mateřské školy) žáky
základní školy. V rámci této akce si obě školy připravily
krátké vystoupení, které se líbilo.
Dne 21. června se sešli starostové a další zástupci obcí
DSO (dobrovolný svazek obcí) Mikroregion Severo-Lanškrounsko na vzdělávacím semináři, který se týkal zadávání veřejných zakázek, kompetence silničních správních
úřadů, dotací z operačního programu životního prostředí
a programu národních dotací. V rámci semináře vystoupili
lektoři Bc. Lenka Bártlová, manažerka svazku obcí Severo-Lanškrounsko., Ing. Mojmír Myšák z Krajského úřadu
Pardubického kraje, Mgr. Martin Kubica ze Státního fondu
životního prostředí ČR a Ing. Tomáš Vacenovský z Místní
akční skupiny Orlicko.
23. června se konala valná hromada DSO Mikroregionu Severo-Lanškrounsko. Ing. Vanická seznámila starosty
obcí sdružených v rámci mikroregionu s připravovanými
výzvami, které budou vypisovat jednotliví poskytovatelé dotací, tj. ministerstva, fondy apod. Bude se jednat
o menší projekty pro školy a také projekty zaměřené na
bezpečnost dopravy. Dále byli starostové seznámeni
s novelou zákona o obcích, která byla publikována pod
číslem 106/2016 Sb. Členové mikroregionu dále byli
informováni o projektu centra společných služeb (CSS).
V rámci tohoto centra by mělo fungovat dotační poradenství, kompletní administrace žádostí o dotace, zpracování výběrových řízení a dalších činností nutných
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k podání žádostí o dotace, včetně administrace poskytnuté dotace apod. Na valné hromadě mikroregionu bylo také
dohodnuto, že se obce mikroregionu zapojí do projektu
EKO-KOM (subjekt zabývající se podporou třídění komunálního odpadu). EKO-KOM provede audit sběrných míst
tříděného odpadu (sklo, plasty, papír, kovy apod.) a navrhne případná opatření ke změnám sběru a svozu tříděného
odpadu.
24. 6. se konalo metodické setkání pracovníků obecních úřadů k zákonu o archivnictví a spisové službě (zákon
číslo 499/2004 Sb.).
25. 6. se uskutečnilo tradiční setkání na Pomezí Čech
Moravy, akce však byla poznamenána slabší účastí. Bylo
tam pouze 230 platících. Důvodem nízké účasti bylo
jednak poměrně velké horko,
jednak souběh akcí v okolí,
je možné, že svoji roli sehrály i další okolnosti. V každém
případě je to trochu škoda.
Program byl již tradičně kvalitní. V rámci této akce vystoupil Karel Hegner, Cimbálová
muzika Aleše Smutného, zpěvák Martin Maxa, hudební
skupina Fešáci s Michaelou
Tučnou. Také proběhl křest
knihy „Pomezí Čech a Moravy
od Suchého vrchu po Lázek ve
starých pohlednicích a fotografiích”. Knihu je možné si objednat na Obecním úřadě ve
Výprachticích nebo v nakladatelství Veduta ve Štítech za
cenu 300,- Kč. Akce začala již tradiční mší, kterou ve Valteřickém kostele celebroval pan farář Ireneusz Szociński.
Rovněž pohoštění bylo velice kvalitní. Pokrmy chutné
a pivo dobré.
Ve stejný den, tj. 25. 6. připravili naši myslivci se svými
manželkami a dalšími příznivci Zvěřinové hody, které se
přes menší účast oproti letům minulým opět vyvedly. Jídlo
ze zvěřiny bylo již tradičně výborné, vstupné bylo pouze
dobrovolné. Podařilo se prodat vše, co skvělé kuchařky
navařily. Zábava při živé hudbě pokračovala do ranních
hodin. Kdo přišel, nelitoval, kdo nepřišel, snad přijde příště. Není tolik dobrých akcí, abychom si je mohli nechat
ujít.
27. června se asfaltovala komunikace po výkopu
a uložení nového vodovodního řadu na Hoblovně. V rámci nové trasy vodovodu do míst, která do současné doby
byla zásobována pouze vlastními zdroji, bylo vybudováno
nově 34 přípojek a nově tak bylo napojeno 100 obyvatel
(včetně chalupářů a rekreačních zařízení).
28. června zasedal řídící výbor MAP SO ORP Lanškroun.
Jedná se o místní akční plán vzdělávání v ORP Lanškroun.
Cílem projektu je zajištění rovného přístupu ke vzdělání.
Vytvoření jednotné koncepce metodické podpory s cílem
začlenění znevýhodněných dětí, inkluzivní vzdělávání
(zařazování všech dětí – bez ohledu na jejich handicap do běžné školy, která na to musí být patřičně připravena),
řízení a hodnocení kvality vzdělávání formou vzájemné
podpory, ve snaze rozvinout procesy spolupráce a výměny zkušeností v daném území.
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30. června se konalo předání dokončeného díla výstavby vodovodu na Hoblovně. Stavba byla dokončena
v potřebné kvalitě, bez jakýchkoliv větších potíží. Poděkování patří zejména Pardubickému kraji za poskytnutou
dotaci a stejně tak si uznání zaslouží zhotovitel stavby,
tj. firma VaK Jablonné nad Orlicí a pan Hudeček a jeho
firma, která akci stavebně dozorovala. Na tuto akci získala
obec Výprachtice od Pardubického kraje dotaci ve výši
4 mil. Kč, přičemž 2 mil. Kč obec Výprachtice poskytla
ze svého rozpočtu. Firma VAK rovněž provedla výměnu
3 ks nefunkčních uzávěrů přípojek na vodovodním řadu
vodovodu Výprachtice.
16. července se konal 4. ročník memoriálu Viléma
Chládka. Tohoto volejbalového turnaje se zúčastnilo
8 volejbalových družstev. Vítězem turnaje se stalo družstvo
volejbalistů z Rybníka.
23. července pak proběhl memoriál Zdeňka Fajta,
kterého se jako fotbalového turnaje účastnili fotbalisté z Bystřece, Horních Heřmanic, Čenkovic, INY Lanškroun a domácího Dynamitu Výprachtice. Poděkování
patří našim borcům z Výprachtic, kterým se podařilo
nad borci z okolí zvítězit. Obdiv zaslouží srdnaté výkony všech fotbalistů, které byly ve zvláště teplém počasí
nevídané.
Co nás čeká v nadcházejícím období? Jednak to bude
akce na odstranění havarijního stavu sportovního klubu.
Stavba bude zahájena 26. 7. 2016 a vlastní práce provede
firma Radka Hajzlera z Výprachtic, která vyhrála výběrové
řízení s nabídkovou cenou 359.637,- Kč, včetně DPH. Na
akci poskytl dotaci ve výši 120.000,- Kč Pardubický kraj,
kterému patří naše velké poděkování.
V Základní škole Jindřicha Pravečka ve Výprachticích následně dozná výrazných změn vzduchotechnika. Výběrové řízení na úpravu vzduchotechniky vyhrála
firma Rikmo s.r.o. Pardubice, která zvítězila ve výběrovém řízení s nabídkovou cenou 654.368,- Kč, včetně
DPH. Realizace akce započne 1. 8. 2016. Úprava vzduchotechniky spočívá v doplnění dvou kondenzačních
jednotek, textilní výusti vzduchu pro bezprůvanové větrání a v dodávce a instalaci ovládacích a řídících jednotek. Tato úprava výrazně zlepší podmínky pro práci
personálu kuchyně.
Na obecním úřadu v zasedací místnosti byla položena
plovoucí podlaha včetně vyrovnávací a zpevňovací stěrky. Výběrové řízení na tuto akci vyhrála firma Ivo Pelze
z Brna za nabídkovou cenu 133.127,- Kč, včetně DPH.
Pokud se týká práce našich zaměstnanců, pak je nutné
zmínit úpravy veřejné zeleně, sekání trávy na veřejných
prostranstvích. Pokračovaly dokončovací práce na nově
vybudované hale na čistírně odpadních vod, prováděly se
nátěry dřeva. Počítáme s tím, že pokládku krytiny zvládnou naši zaměstnanci, a tak dojde k úspoře prostředků
potřebných pro dokončení této významné stavby.
Zaměstnanci obce samozřejmě zajišťovali všechny
akce, které obec pořádala, jednalo se o Setkání na pomezí
Čech a Moravy, koncert v kostele apod.
Zaměstnanci obce zajistili vyčištění potrubí mezi rezervoárem a vodojemem v Zaječíně – potrubí bylo ucpáno
zarostlou trávou a drny. Čištění bylo provedeno rovněž
hasičskou cisternou na T-148. Zaměstnanci obce také
vyčistili kalojem na ČOV. Zajišťovali svoz bioodpadu,
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uklidili louku poškozenou při těžbě dřevní kulatiny v lese.
Nutnými pracemi byly rovněž výměna pneu u traktoru
Zetor 7245, dále u výklopného vozu a oprava čtyřkolového vleku.
Na závěr nám dovolte, abychom Vám všem popřáli
pěkný zbytek léta, pokud jedete na dovolenou, tak Vám
přejeme, aby se Vám vydařila. Ostatním pak přejeme spo-
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kojenost a radost ve všem Vašem konání. Dovolujeme
si Vás také pozvat na pouťové odpoledne, které se bude
konat v sobotu dne 6. 8. 2016 před penzionem U Jana.
Program bude plakátován na tradičních vývěsních místech v obci a v našich novinách.
To Vám přejí zastupitelé obce Výprachtice.

VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
VE VÝPRACHTICÍCH
konaného dne 30. 05. 2016 v 18.00 hodin
na sále Penzionu U Jana ve Výprachticích
Přítomni: Ing. J. Falta, Bc. M. Jandejsek, L. Junek, Mgr.
H. Katzerová, J. Koubek, L. Skalický DiS., P. Skalický, JUDr.
M. Stejskal, P. Tomiška
Omluveni: J. Kollert, L. Merta
Usnesení č. 49/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice
projednalo výsledky výběrového řízení na „Svoz, využití
a odstranění komunálních odpadů v letech 2017-2018,
jejichž původcem je obec Výprachtice“, seznámilo se
s výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne
25. 4. 2016 a dále s protokolem o otevírání obálek ze dne
12. 5. 2016, jež jsou nedílnou součástí tohoto usnesení,
a rozhodnutí odkládá na další jednání zastupitelstva.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 50/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice
ruší své usnesení č. 36/2016 ze dne 20. 4. 2016.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 51/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru směny pozemků parc. č. 2386/1, 2397/8,
2397/10, 2397/13, 2385/1, 2385/2, 2389/14, 2387/1,
2389/11, 2389/12, 2389/15, 2354 ve vlastnictví obce
Výprachtice za pozemky parc. č. 1998/1,1994/2 a nově
vzniklé pozemky parc. č. 1994/3, 1994/4 oddělené z 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. Směna pozemků se schvaluje za podmínek finanční výhodnosti pro obec Výprachtice.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 52/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje rozpočtové změny dle předloženého návrhu
č. 3 rozpočtových změn.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 53/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace od Pardubického
kraje z Programu obnovy venkova na akci „Rekonstrukce
propustku na MK přes Moravskou Sázavu ve Výprachticích“. Dotace je poskytnuta ve výši 250.000,- Kč. Smlouva se schvaluje v textu dle předloženého návrhu, který se
zakládá k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 54/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje zadání výběrového řízení na zhotovitele díla
na akci „Rekonstrukce propustku na MK přes Moravskou
Sázavu ve Výprachticích“. Komisi pro výběr zhotovitele
jmenuje starosta. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
obce k podpisu smlouvy s vybraným uchazečem.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 55/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje zadání výběrového řízení na zhotovitele díla na
akci „Sportovní klub – Oprava havarijního stavu“. Komisi pro výběr zhotovitele jmenuje starosta. Zastupitelstvo
obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s vybraným uchazečem.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 56/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje poskytnutí individuální dotace příjemci – TJ
Sokol Výprachtice, Výprachtice 57, IČO: 15030229 ve výši
15 000,- Kč. Dotace se poskytuje na akci „Běh do vrchu“
v roce 2016. Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace
s příjemcem dotace.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 57/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje poskytnutí individuální dotace příjemci – Římskokatolická farnost Výprachtice, Výprachtice 180, IČO:
61234222 ve výši 75 000,- Kč. Dotace se poskytuje na
opravu varhan v kostele Proměnění Páně ve Výprachticích
v roce 2016. Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace
s příjemcem dotace.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 58/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje poskytnutí individuální dotace příjemci
– Římskokatolická farnost Valteřice, Bystřec 244, IČO:
61234231 ve výši 25 000,- Kč. Dotace se poskytuje na
opravu varhan v kostele Povýšení svatého Kříže ve Valteřicích v roce 2016. Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace s příjemcem dotace.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 59/2016 Zastupitelstvo obce Výprachtice projednalo žádost Základní školy Jindřicha Praveč-
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ka, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí o udělení výjimky
z nejnižšího počtu žáků ve třídě a tuto výjimku schvaluje
podle § 23 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) na školní rok 2016/2017.
Obec Výprachtice povoluje výjimku z nejnižšího počtu
žáků v souladu se školským zákonem a prováděcím právním předpisem za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje
na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 60/2016 Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje celoroční hospodaření obce Výprachtice a závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2015, včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Výprachtice za rok 2015, a dalších příloh, které tvoří výkazy obce,
a dává souhlas s celoročním hospodařením obce Výprachtice bez výhrad.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 61/2016 Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje smlouvu na zajištění odběru a uložení bioodpadu pro obec Výprachtice s firmou Ovocné a okrasné školky, se sídlem Dobrovského 1158, 563 01 Lanškroun, IČ:
49316184. Smlouva se schvaluje v textu dle předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 62/2016 Zastupitelstvo obce Výprachtice
bere na vědomí poskytnutí dotace z POV Pardubického
kraje Mikroregionu Severo-Lanškrounsko na akci Kulturní
dědictví Severo-Lanškrounska 2016. Zastupitelstvo obce
souhlasí s přijetím dotace na opravu památky s názvem
Litinový kříž na kamenném soklu s postavou Ježíše Krista
na Malé Straně ve výši 69 230,- Kč z výše uvedeného programu a zároveň souhlasí s dofinancováním akce z rozpočtu obce Výprachtice ve výši 26 670,- Kč.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 63/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje zadání výběrového řízení na opravu vzduchotechniky v kuchyni Základní školy Jindřicha Pravečka,
Výprachtice. Komisi pro výběr zhotovitele jmenuje starosta. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy s vybraným uchazečem.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 63/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice
souhlasí s výměnou dveří v hasičské zbrojnici Koburk, na
adrese Koburk čp. 2.
Hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb. v platném znění, o ochraně osobních údajů. Osoby, které jsou
k tomu oprávněny podle zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění,
o obcích, mohou přijít a nahlédnout do nezkrácené verze usnesení, která je založena na OÚ Výprachtice.
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Výpis usnesení konaného dne 29. 06. 2016
v 18 hod. na sále U Jana ve Výprachticích
Přítomni: Ing. J. Falta, Bc. M. Jandejsek, L. Junek, Mgr.
H. Katzerová, J. Kollert, L. Merta, L. Skalický DiS., P. Skalický, JUDr. M. Stejskal,
Omluveni: J. Koubek, P. Tomiška
Usnesení č. 64/2016 Zastupitelstvo obce Výprachtice
projednalo výsledky výběrového řízení na „Svoz, využití a odstranění komunálních odpadů v letech 2017-2018,
jejichž původcem je obec Výprachtice“, seznámilo se
s výzvou k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne
25. 4. 2016 a dále s protokolem o otevírání obálek ze dne
12. 5. 2016, jež jsou nedílnou součástí tohoto usnesení,
a rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky - nabídky jediného uchazeče společnosti EKOLA České Libchavy s.r.o.,
IČ 49813862, se sídlem České Libchavy 172, znějící na
částku 1 135 Kč bez DPH/t za odstranění SKO a 143 520
Kč bez DPH za svoz SKO/rok.
Zastupitelstvo obce projednalo návrh smlouvy na zajištění svozu a odstranění směsného komunálního odpadu
z odpadových nádob mezi objednatelem obcí Výprachtice, IČ 00279765, se sídlem Výprachtice 3 a zhotovitelem
EKOLA České Libchavy s.r.o., IČ 49813862, se sídlem České Libchavy 172, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení
a jejímž předmětem je zajištění svozu a odstranění směsného komunálního odpadu z odpadových nádob v letech
2017-2018 v obci Výprachtice při ceně 1 135 Kč bez DPH/
t za odstranění SKO a 143 520 Kč bez DPH za svoz SKO/
rok, a rozhodlo její uzavření schválit.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 65/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje
podání výpovědi smlouvy o přepravě domovních odpadů
ze dne 23. 4. 2002 uzavřené s panem Ivo Chládkem, IČ:
40156478 a Vladislavem Vaníčkem, IČ: 40115460, oba
podnikající v rámci sdružení podnikatelů pod názvem
„KUKA – spol.“
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 66/2016: Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemků parc. č. 2386/1, 2397/8, 2397/10, 2397/13,
2385/1, 2385/2, 2389/14, 2387/1, 2389/11, 2389/12,
2389/15, 2354 ve vlastnictví obce Výprachtice za pozemky parc. č. 1998/1, 1994/2 a nově vzniklé pozemky parc.
č. 1994/3, 1994/4 odděleny z pozemku parc.č. 1994/1
a pozemek parc. č. 1997/12 oddělené z pozemku parc.
č. 1997/1, vše dle GP č. 764-116/2015 pro k. ú. Výprachtice ve vlastnictví pana A. M. Směna pozemků se schvaluje
v cenách dle znaleckého posudku, podle kterého je cena
směnovaných pozemků ve vlastnictví obce Výprachtice 80
220,- Kč a směnovaných pozemků ve vlastnictví pana A. M.
131 470,- Kč . Správní poplatek za podání návrhu na vklad
hradí obec Výprachtice. Daň z nabytí nemovitostí uhradí
každý sám za pozemky, které touto směnou nabyde.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
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Usnesení č. 67/2016:
a) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje ukončení
nájemní smlouvy s paní Lenkou Kašparovou na pronájem
prostor manikúry a pedikúry v domě čp. 175 ve Výprachticích k 30. 6. 2016.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
b) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje pronájem nebytových prostor manikúry a pedikúry v čp. 175 ve
Výprachticích jako Provozovnu masáží o výměře 21,2 m2
s příslušenstvím 6,84 m2 za nájemné 6 000,- Kč s DPH za
rok paní Jitce Dostálkové od 1. 8. 2016. Záměr pronájmu
byl zveřejněn na úřední desce od 8. 6. 2016 do 24. 6.
2016.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
c) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje ukončení
nájemní smlouvy s paní Jitkou Dostálkovou na pronájem
prostor provozovny masáží v čp. 175 ve Výprachticích
k 31. 7. 2016 a zároveň schvaluje zveřejnění záměru pronájmu těchto prostor.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 68/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice
nesouhlasí s poskytnutím finanční náhrady za stavební
úpravy provozovny manikúry a pedikúry paní Lence Kašparové.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
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ného příspěvku Dobrovolnému svazku obcí Mikroregion
Severo-Lanškrounsko na akci „Kulturní dědictví SeveroLanškrounska 2016“ ve výši 29 670,- Kč. Příspěvek bude
použit na dofinancování restaurování památky s názvem
Litinový kříž na kamenném soklu s postavou Ježíše Krista
na Malé Straně v obci Výprachtice.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 74/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace od Pardubického
kraje z programu „Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav
sportovních zařízení, pořízení investičního movitého majetku sportovních zařízení a organizací“ na akci „Sportovní
klub – Oprava havarijního stavu“. Dotace je poskytnuta ve
výši 120.000,- Kč. Smlouva se schvaluje v textu dle předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 75/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 3150/1
v k.ú. Výprachtice, a to dle žádosti pana Mgr. Jiřího Bečky.
Hlasování:
PRO:
PROTI:
ZDRŽEL SE:
Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb. v platném znění, o ochraně osobních údajů. Osoby, které jsou
k tomu oprávněny podle zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění,
o obcích, mohou přijít a nahlédnout do nezkrácené verze usnesení, která je založena na OÚ Výprachtice.

Usnesení č. 69/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice
neschvaluje poskytnutí členského příspěvku do svazku
obcí Lanškrounsko na rok 2016 ve výši 35,- Kč na jednoho
trvale žijícího obyvatele ve Výprachticích.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 70/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice
projednalo žádost MUDr. Kmenta na snížení nákladů za
vytápění prostor lékárny v čp. 175 a souhlasí s prominutím
části nákladů na vytápění za rok 2015 MUDr. Václavu
Kmentovi ve výši 4 000,- Kč. MUDr. Kment zaplatí náklady na vytápění lékárny v čp. 175 za rok 2015 v celkové
výši 5 940,- Kč.
Hlasování:
PRO: 6
PROTI: 2
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení č. 71/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice
ruší své usnesení č. 58/2016 ze dne 30. 5. 2016.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 72/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje poskytnutí individuální dotace příjemci – Římskokatolická farnost Valteřice, Bystřec 244, IČO: 61234231
ve výši 25 000,- Kč. Dotace se poskytuje na opravu střechy
kostela Povýšení svatého Kříže ve Valteřicích v roce 2016.
Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace s příjemcem
dotace.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 73/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí mimořád-
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ZPRÁVY Z MATEŘINKY
VÝLET DO PRADĚDOVA MUZEA

ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

Letošní výlet jsme naplánovali do Bludova u Šumperka,
kde vyrostlo nové „Pradědovo muzeum”. Expozice představila dětem historii Jesenicka, hry o přírodě a řemeslech
Jeseníků. Děti mohly využít různé naučné aktivity a zajímavá zákoutí, která děti tolik milují. Prostřednictvím inter-

aktivní tabule jsme se seznámili s přírodou v okolí Pradědu a Jeseníků. Dozvěděli jsme se, jaké rostliny zde rostou,
jací živočichové zde žijí a rozeznávali jsme zvuky těchto
zvířat. Dozvěděli jsme se, na jakém principu pracují větrné a vodní elektrárny. Nechyběla návštěva jeskyně, kde
děti poznaly pohádkové postavy přímo z Jesenicka. Dět-

Příjemné
odpoledne
jsme strávili s předškoláky
a jejich rodiči v úterý 28.
června. Pro pozvané byla
připravena pěší trasa po naší
vesnici, kde budoucí prvňáčci s pomocí rodičů plnili
připravené úkoly. Luštily se
hlavolamy, kreslily znaky
léta, lezlo pavučinou. Vše
bylo řádně zakresleno na
připravených
kartičkách.
Na hřišti nás ještě pobavilo pantomimické předvádění různých zvířátek
se zapojením rodičů.
Po splnění všech úkolů čekalo na všechny
pohoštění připravené
dětmi a výborné zákusky od paní kuchařky.
11 dětí se rozloučilo se
školkou a my jim přejeme šťastné vykročení
do nové školy.
Kolektiv MŠ

ská dřevěná vesnička dětem zprostředkovala hry na školu,
kuchaře, průvodčího, pekaře, ježibabu nebo hospodského. Po výborném obědě v bludovské základní škole čekalo na děti překvapení v podobě řádění na přírodním hřišti,
jež je součástí muzea. Kromě dřevěné kuličkodráhy, která
celému hřišti dominuje, děti vyzkoušely houpačky, tunely, podzemní telefony, pískoviště nebo opičí dráhu.
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ZŠ JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
PŘEDÁVÁNÍ ŠTAFETY
je tradiční akcí spjatou s končícím školním rokem.
Žáci deváté třídy se loučí se svojí školou a vítají ty, kteří
nastoupí po prázdninách na jejich místo. Letošní předávání štafety proběhlo ve čtvrtek 16. června – vzhledem
k rekonstrukci společenské místnosti obecního úřadu se
konalo na sále.
Stejný počet žáků jako je nastávajících prvňáčků – 11
- odchází na střední školy. Program předvedli malí i velcí,
nacvičili tradičně také společnou píseň. Došlo na předávání dárečků – vlastnoručně vyrobených maličkostí i dárků praktických.
Ve tvářích všech, dětí, absolventů i rodičů bylo čitelné
očekávání – Jaké to bude po prázdninách?
Přejeme všem hodně úspěchů na cestě za vzděláním.
Mgr. Hana Chládková

POHÁDKOVÝ LES
Má již mnohaletou tradici. Tradiční je i termín – den
před vysvědčením. Připravují ho pro své mladší spolužáky
deváťáci.

Ten letošní se mimořádně podařil. Jednak přálo počasí,
jednak na trase vedoucí krásnou přírodou byly připraveny
pestré činnosti. Dokonalý pak byl závěr u Červené skály.

Na účastníky tu čekala nejen brána, pohádkové bytosti,
ale také připravené ohniště. Díky za perfektní organizaci
patří všem vycházejícím žákům – svým nástupcům nasadili laťku pořádně vysoko.

ŠKOLA ŽIJE I O PRÁZDNINÁCH
Dveře za školáky se zavřely téměř před měsícem.
Vysvědčení jsou dávno založena kdesi v šuplíku, školní
batohy si na svoji chvíli, kdy budou znovu vzaty na milost,
ještě pár týdnů počkají. Vzpomínky na školní dění pomalu
blednou a nahrazují je čerstvé prázdninové zážitky. Čas
plyne jaksi líněji, klidněji.
Školní budova je jen zdánlivě prázdná – neozývá se tu
sice dětské štěbetání, mnoho klidu tu ale není. Právě prázdninové měsíce jsou obdobím, kdy se ve škole mohou dělat
větší práce a kdy je třeba vše včas připravit na nový školní
rok. Během těch letošních prázdnin proběhne důkladná
rekonstrukce vzduchotechniky ve školní kuchyni, která přispěje k zdravějšímu pracovnímu prostředí pro zaměstnance kuchyně a k příjemnějšímu klimatu pro strávníky. Také
posilovnu čekají rekonstrukční práce, aby byla odstraněna
nepříjemná vlhkost v těchto prostorech.
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V několika třídách se maluje, opravuje se obložení ve
školní jídelně. Lavičky rozmístěné po chodbách dostaly
nový veselý nátěr, stejně tak jako kovové prvky na budově
školy.
Až prázdniny skončí a přijdou školáci, bude na ně
čekat esteticky příjemné prostředí tříd a ostatních prostor.
Na těchto pracích se podílí nejen stálí zaměstnanci školy, ale velkou měrou i pracovníci na veřejně prospěšné
práce. Všem jim děkuji touto cestou za jejich pracovní
nasazení.
Pěknou druhou polovinu prázdnin Vám přeje
Mgr. Hana Chládková, ředitelka školy.

RESTAURÁTOŘI V TĚLOCVIČNĚ
Během měsíce července si pronajali tělocvičnu naší
školy restaurátoři, manželé Látalovi. Pracovali zde na
opravě opony z roku 1850 pocházející z prvního chrudimského divadla.

Příběh opony je zajímavý – divadlo totiž vyhořelo
a mělo se za to, že opona byla zničena a je nenávratně
ztracena. Nakonec byla nalezena na půdě chrudimského
muzea, navinutá na válci. Uložena byla v nevhodných
podmínkách, což způsobilo její značné poškození. V roce
2014 chrudimské muzeum oponu vystavilo a vypsalo
výběrové řízení na její zrestaurování.
První část opravy probíhala již loni, letos byly restaurovány malby. Společně s manželi Látalovými na restaurování opony pracovali i jejich studenti.
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VYCHÁZÍ NOVÁ PUBLIKACE
Z POMEZÍ ČECH A MORAVY
V červnu tohoto
roku se na pultech
knihkupectví představila nová obrazová
publikace – „Pomezí Čech a Moravy
od Suchého vrchu
po Lázek na starých
pohlednicích a fotografiích“. Na historických snímcích jsou
v publikaci zachyceny tři turistické cíle,
a to Suchý vrch, Severomoravská chata a Lázek. Mezi
těmito snímky jsou zachyceny obce poblíž bývalé zemské hranice. Prostřednictvím historických snímků na české
straně navštívíme Červenou Vodu, Šanov, Křížovou horu,
Bílou Vodu, Moravský Karlov, Mlýnický Dvůr, Čenkovice,
Valteřice, Výprachtice, Horní a Dolní Heřmanice, Cotkytli
a Strážnou. Na moravské straně se zastavíme u Svaté Trojice, v Podlesí, Písařově, Bukovicích, Štítech, Herolticích,
Březné, u hotelu Hýbl, v Crhově, Drozdovské Pile a naše
putování ukončíme v Hoštejně. V publikaci je také zdokumentován Rudolfův radioaktivní pramen u Svaté Trojice a dále krásné údolí řeky Březné. V knize je celá řada
málo známých snímků, např. stavba chaty a rozhledny
na Suchém vrchu a prezident Dr. E. Beneš, když zde byl
v roce 1937 na návštěvě. Je zde zachycen také interiér
chaty a výprava Sokolů do Prahy v roce 1932. Velice
zajímavé jsou snímky první Severomoravské chaty před
požárem, včetně leteckého snímku. Z Bukovic jsou zde
snímky dřevěné zvoničky z roku 1942, kdy z ní byl rekvírován zvon pro válečné účely. Vesnička Valteřice je zde
zachycena v době, kdy zde stály původní domy. Po II.
světové válce byla většina domů zbourána. Vzácné jsou
také snímky výstavby druhé rozhledny na Lázku. Jsou zde
také snímky železničních nádraží v Moravském Karlově,
ve Štítech a v Hoštejně. Publikace je doplněna historickými razítky, odznaky, turistickými štítky na hole a znaky
obcí.
Vydání publikace inicioval šumperský badatel a sběratel pohlednic Petr Možný, který také provedl výběr
a uspořádání pohlednic ze své sbírky. Některé další snímky se podařilo vypůjčit od soukromých sběratelů. Znalec
tohoto kraje Zdeněk Gába, bývalý dlouhodobý pracovník
Vlastivědného muzea v Šumperku, velice poutavě napsal
doprovodný text. Tato publikace je již třetí knihou, kterou
společně připravili k vydání a vydali v nakladatelství Pavel
Ševčík – Veduta Štíty. Kniha jistě potěší všechny obyvatele
v uvedených obcích, turisty a návštěvníky tohoto krásného kraje na pomezí Čech a Moravy.
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ZAMĚŘENÍ POZEMKU
Jak probíhá zaměření pozemku a jaké mohou nastat
právní komplikace?
Možná si právě říkáte, že Vás se tento problém netýká.
Pozemek, který spravujete, zdědil už Váš pradědeček a od
těch dob se s pozemkem nijak nemanipulovalo. Tak kde by
měl být problém a proč se zajímat o zaměření pozemku?
Problém nastává právě u starých katastrálních map. Ty
jsou v mnohých případech až 150 let staré, a proto není
divu, že odchylky na těchto mapách dosahují v hraničních
bodech místy až 3 metry. Tento fakt procházel dlouhá léta
bez povšimnutí a současná praxe naznačuje, že majitelé
nemovitostí mnohokrát ani o těchto skutečnostech nemají ponětí. Ty často vyplynou na povrch až v době, kdy se
vlastníci rozhodnou se svým majetkem nějakým způsobem
naložit.
Důležité je si uvědomit, že předmětem převodu je
vždy pozemek v takových hranicích, které jsou uvedeny
na katastrálním úřadu v katastru nemovitostí. Tyto výměry
však nemusí být totožné s hranicemi tak, jak jsou v terénu
vyznačeny. Vlastníci takovýchto pozemků mají možnost
nepřesné hranice upřesnit. Tento úkon není ale tak snadný,
jak se může zdát.
Samotné vytyčení pozemku a vyhotovení dokumentace
hned neznamená, že nově vytyčená hranice bude změněna
v katastru. V takovém případě musí vlastník vyhotovit další
podklady pro změnu souřadnic určených přímým měřením.
Všichni vlastníci dotčených pozemků musí být seznámení
s výsledky měření a musí jim být předána dokumentace
o měření. Pak je jen na samotných vlastnících, zda s výsledky budou souhlasit nebo ne.
Jak se získávají nové souřadnice hraničních bodů
pozemků?
Kroků pro vytyčení nových hranic je celá řada. Záleží na
tom, jaké podklady z katastru nemovitostí jsou k dispozici. Podle těchto materiálů se provede porovnání s výsledky
ze zaměření skutečného stavu v terénu. Početními postupy
se připraví vytyčovací prvky, podle kterých pak proběhne
vytyčení skutečné hranice pozemku.
Jsou-li pozemky vytyčeny nespornými hranicemi v terénu (ty tvoří: ploty, zdi, hraniční znaky v lomových bodech),
geodet tyto hranice zaměří a porovná s údaji z katastrálního
úřadu. Pokud však pozemky nemají vytyčené nesporné hranice a vlastníci hranice neznají, musí geodet nejprve provést
jejich vytyčení. Pak může být provedeno nové zaměření
a vyhotovení nového geodetického plánu. Samozřejmě
musí být vyhotoveno souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků, které musí učinit všichni vlastníci,
jichž se tento nově vytyčený společný bod týká.
Pokud se vlastníci dotčených pozemků neshodnou
a jejich názory na vytyčení hranic jsou odlišné, mohou
vlastníci vymezit pochybnou část pozemku a spor řešit
pomocí žaloby na určení právního vztahu k takto vymezené části pozemku prostřednictvím moci soudní. V tomto
případě se totiž jedná o občanskoprávní námitku, která se

týká existence práva nebo rozsahu vlastnických práv. Stavební úřad si nemůže o tomto učinit samostatný úsudek
a tedy není příslušný řešit a rozhodovat tyto spory mezi
vlastníky pozemků a staveb, protože takto mu to ukládá
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení § 89 odst. 6.
Ing. Ilona Blažková, Stavební úřad Výprachtice

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

POPIS TRATĚ:
KATEGORIE:

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

DĚTSKÁ AMBULANCE
MUDR. JAREŠOVÁ BUDE MÍT DOVOLENOU
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.

strana 9

Výprachtické noviny

červenec - srpen 2016

ZPRÁVY Z PARDUBICKÉHO KRAJE
PARDUBICKÝ KRAJ SPUSTIL SLEVOVÝ SYSTÉM
PRO SENIORY
Pardubický kraj spustil letos v červnu projekt Senior Pas.
Ten poskytuje seniorům nad 55 let věku možnost čerpat
slevy pět až padesát procent u vybraných poskytovatelů
v celé České republice a v Dolním Rakousku.
Podstatou projektu
je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod
seniorům. „Projekt je
zaměřen na snížení
finančních výdajů seniorů při běžných nákupech a při provozování volnočasových aktivit. Zajišťuje seniorům větší dostupnost kulturních, přírodních a jiných památek
a také podporuje drobné živnostníky. Vstup do projektu
a vydání slevové karty Senior Pas je pro všechny zájemce
zdarma,“ informuje radní pro sociální péči a neziskový
sektor Pavel Šotola.
Slevy lze čerpat nejen u poskytovatelů v České republice, ale také v Dolním Rakousku. Do projektu je zapojeno více jak dva tisíce poskytovatelů slev. Seznam všech
poskytovatelů slev je přehledně uveden na webových
stránkách projektu www.seniorpasy.cz.
V Pardubickém kraji je v současné době osmdesát
poskytovatelů, mezi které patří například Optik Otava, Solná jeskyně u Purkmistra, Wellness centrum Ječmínek nebo
Knihkupectví Kosmas. Velmi zajímavá je sleva, kterou
poskytují České dráhy. Dávají až 36% slevu na In Kartu.
V rámci projektu Senior Pas Pardubického kraje bude
vydán tištěný katalog, ve kterém najdou senioři všechny poskytovatele, kteří jsou v kraji do projektu zapojeni. Katalog poskytovatelů bude adresně distribuován
držitelům karet přímo do poštovních schránek. Do konce
roku 2016 bude probíhat další nábor poskytovatelů slev
v Pardubickém kraji. Každá provozovna, která poskytuje
minimální slevu 5 %, je označena samolepkou projektu
Senior Pas.
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Podmínky k registraci jsou trvalé bydliště v Pardubickém kraji a minimální věk 55 let. Registrace je možná
pomocí registračního formuláře a také telefonickou formou na čísle 840 111 122. Další možností je registrace
online přímo na stránkách projektu www.seniorpasy.cz,
nebo emailovou formou na adrese pardubice@seniorpasy.cz. Na základě registrace bude vystavena karta, která
bude uživatelům doručena poštou, případně si ji mohou
vyzvednout na výdejním místě v Pardubickém kraji.
Počet seniorů užívajících Senior Pas v Pardubickém kraji:
3517
Počet poskytovatelů slev v Pardubickém kraji: 80
Počet seniorů užívajících Senior Pas v celé České republice: 224 100
Počet poskytovatelů slev v celé České republice: 2 288
bezplatná linka: 840 111 122
e-mail: info@seniorpasy.cz
www.seniorpasy.cz

PARDUBICKÝ KRAJ VYHLÁSÍ V ZÁŘÍ DRUHÉ
KOLO KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ
Pardubický kraj vyhlásí v září tohoto roku termín druhého kola přijímání žádostí o kotlíkové dotace. O příspěvek
na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje se budou moci ucházet jak
neúspěšní žadatelé z prvního kola, tak i noví zájemci. Cílem
programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností
ve všech městech a obcích Pardubického kraje.
„Zájem v prvním kole předčil naše očekávání, kdy
jsme schválili celkem 1012 žádostí. Vzhledem k tomu, že
částka, která je pro kotlíkové dotace vyhrazena, nebyla
vyčerpána, přistoupíme k vyhlášení druhého kola, ve kterém mezi zájemce rozdělíme až 60 milionů korun,“ uvedl
hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Zájemci
mohou získat dotaci ve výši 70 až 85 procent nákladů
na pořízení nového zdroje tepla dle typu zdroje a lokality. Více informací na www.pardubickykraj.cz/kotlikovedotace.
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OLYMPIJSKÝ PARK PARDUBICE 2016 POŠLE ENERGII AŽ DO RIA
Bude to jeden z největších pardubických projektů
novodobé historie. Od 5. do 21. srpna jím ve městě ožije
plocha o rozloze 245 600 metrů čtverečních - Olympijský
park Pardubice 2016 – jeden ze čtyř olympijských parků,
které v době konání letních her v Česku najdete. Vítány
v něm budou samozřejmě děti a jejich rodiče, ale zváni
jsou všichni, pro které je sport nebo fandění českým sportovcům na letních hrách srdeční záležitostí.
Park Na Špici a Tyršovy sady patří k nejkrásnějším parkům v Pardubicích, nedávno prošly rozsáhlou revitalizací
a nyní budou spolu s centrem města, zámkem, prostorem
Letního stadionu, nábřežím řek Labe a Chrudimka i koupalištěm hostit Olympijský park Pardubice 2016. „Srdcem
dění bude park Na Špici, kde najdou návštěvníci také největší z fanzón - prostor s velkou obrazovkou, která bude
přenášet živé přenosy z olympiády v Riu de Janeiru. Tady
i u menších projekcí se bude hlavně fandit a virtuální
energie odtud poputuje českým reprezentantům, kteří
budou na letních hrách bojovat o dobrá umístění a hlavně
o medaile,“ představuje olympijský park a jeho poselství
jeho manažer Pavel Stara.

Jestliže při pohybu potřebujete zažít také dávku dobrodružství, či dokonce nebezpečí, nevynechejte návštěvu Adrenalin parku. Svá centra tu budou mít bikrosaři
i plochodrážníci, vyzkoušíte adrenalinové workoutové
závody a děti se vyřádí například při speciálním cyklozávodě. Badatelé amatéři či milovníci záhad by si neměli
nechat ujít Science point - prostor věnovaný technologiím
a vědám, který připravuje Univerzita Pardubice. Sběratelé
podpisů si přijdou na své při řadě autogramiád, takzvaní
selfíčkáři jistě v parku ocení i návštěvy pozvaných celebrit.

ODSTRANĚNÍ NEJVYŠŠÍ POVOLENÉ
RYCHLOSTI 70 KM/HOD. NA HALDĚ
Oznamujeme občanům, že po nabytí právní moci veřejné vyhlášky – OOP
o stanovení místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích zveřejněné na
úřední desce: http://www.obec-vyprachtice.cz/…ka_halda.pdf bude na silnici do
Lanškrouna v lokalitě Halda odstraněna dopravní značka
nejvyšší povolené rychlosti 70 km/hod. To znamená, že
zde bude platit rychlost v uzavřené obci 50 km/hod.

Stejně jako brazilskou olympiádu, tak i Olympijský
park Pardubice 2016 zahájí velký slavnostní ceremoniál.
Ve městě perníku nebude 5. srpna chybět průvod v rytmu
samby, který ozdobí krásné tanečnice, capoeiristi a především sportovci všech věkových kategorií. Vítán bude také
každý, kdo má rád sport nebo zábavu a bude chtít být
součástí této oslavy startu letních her.
Olympijský park Pardubice 2016 nebude jen o fandění
a oslavách, jeho hlavním účelem bude prezentace sportu
a aktivit s ním spojených. Do programu se zapojila většina
pardubických a také řada regionálních sportovních klubů.
S hrací kartou tak budete mít jedinečnou možnost vyzkoušet si aktivně zhruba šest desítek různých sportovních disciplín, a to jak těch olympijských, tak neolympijských.
„Když si je v parku takzvaně osaháte, zjistíte, že například gymnastika, plavání, vodní sporty, beach volejbal,
box, judo, fotbal, golf nebo třeba královna sportu atletika
jsou zajímavější, než jste si mysleli. A možná se díky tomu
hned rozhodnete, že jeden z těchto anebo jiných sportů
bude vhodný pro vaši ratolest a odteď se stane nedílnou
součástí třeba i vašeho dalšího života. Navíc jako motivaci
si děti budou moci odnést diplom, medaili a stoupnout si
na stupně vítězů“, láká Pavel Stara s tím, že krásu některých sportů podtrhnou i plánované exhibice.
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