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Vážení přátelé, sousedé, občané, lidé místní i přespolní,
„zdravíme Vás v období, kdy nám ještě do konce září
bylo dopřáno teplého babího léta. Měsíc říjen nám nyní
teploty výrazně snížil, ale sluníčka, zdá se, si budeme ještě nějakou dobu užívat. Ať chceme, nebo nechceme, dny
léta jsou asi již sečteny. Nastává doba, kdy bude nutné
opět přikládat do kamen, pokud ovšem nemáme topení
elektrické apod. Déšť nám zoufale chybí, a přestože zatím
nebylo nutné vyhlašovat opatření k šetření pitnou vodou,
půda je zoufale vyprahlá. Možná v době, kdy vyjdou tyto
noviny, již na tom budeme lépe. Předpověď počasí s deštěm počítá, tak uvidíme. Stále více se ukazuje, jak je voda
důležitou, vlastně strategickou, surovinou. Proto ministerstvo životního prostředí má připraveny jednak programy
na opatření související se zadržením vody v krajině, dále
pak dotace na hledání a vytváření nových zdrojů, prohlubování vrtů určených pro čerpání vody apod. Je jisté, že
stát poplatky související s odběrem vody do budoucna
zvýší. Pitná voda by neměla být, dle záměru ministerstva,
využívána v případech, kdy je použití pitné vody nehospodárné a zbytečné, např. splachování WC a apod. Budeme zřejmě nuceni v budoucnu se více zamýšlet nad tím,
jak s pitnou vodou hospodařit a jak ji šetřit.
Jak jsou na tom podzimní pranostiky, na to se s dovolením zaměříme nyní:
Pranostiky na měsíc říjen a listopad nás připravují na
zimu. O tom svědčí např. pranostika na 4. října „Svatý
František zahání lidi do chýšek“. 5. října pak se můžeme
dozvědět, že „Na svatého Placida zima teplo vystřídá“.
15. října, na svátek sv. Terezy, se pak říkávalo „Po svaté
Tereze mráz po střechách leze“. Později pak na svátek
sv. Voršily (21. října) pranostika praví „Svatá Voršila zimu
posílá“ nebo také „Svatá Voršila jíní nasila“. Z listopadových pranostik můžeme zmínit tuto: „Jaký den na Obětování Panny Marie, taková zima je“ (Obětování Panny
Marie připadá na 21. listopad) anebo ke stejnému datu se
váže tato pranostika: „Když na Obětování Panny Marie
noc jasná, čistá, krutá zima se v lednu chystá“. K 25. listopadu (svátek sv. Kateřiny) se vážou následující rčení: „Na
svatou Kateřinu sluší schovati se pod peřinu, pak na svatého Mikuláše tuť je zima všecka naše“, „Svatá Kateřina
prádlo máchá a svatá Barbora je škrobí“, „Chodí-li svatá
Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě“.

Zatím nám různé modely předpovědí počasí slibují
počasí pěkné, jen nás může občas překvapit déšť a ten
nakonec potřebujeme, takže určitě je opět na co se těšit.
Možná se může místy objevit mrazík, ale ten k této době
opět patří, takže nic výjimečného.
Nyní se vrátíme k dění v obci za poslední dva měsíce,
tedy za měsíce srpen a září 2016.
Ve dnech 4. až 8. července byla položena plovoucí
podlaha, včetně vyrovnávací nivelace v zasedací místnosti obecního úřadu. Výběrové řízení vyhrála firma Ivo Pelze
z Brna, a to za cenu 133 127,60 Kč, včetně DPH.
21. července byly instalovány nové 2 ks vchodových
dveří v hasičské zbrojnici v Koburku firmou FaP okna, a to
za cenu 41.442,- Kč.
23. července proběhl tradiční fotbalový turnaj nazvaný
jako „Memoriál Zdeňka Fajta“. Fotbalové klání proběhlo za účasti fotbalových mužstev z okolních obcí. Letošní ročník vyhrál tým složený z fotbalistů naší obce, a to
Dynamit Výprachtice. Na naše fotbalisty můžeme být nyní
právem hrdí. Nejenom že dobře reprezentují naši obec,
ale také vždy turnaj kvalitně připraví nejenom po stránce sportovní, ale i co se týče občerstvení pro zúčastněné
sportovce i diváky. Se zajištěním turnaje je mnoho práce,
za kterou se patří určitě našim sportovcům poděkovat.
Ve dnech 6. a 7. srpna se konala Výprachtická pouť a
k této pouti již několik let patří rovněž sobotní pouťové
odpoledne, které se konalo před hostincem U Jana. Obec
jej připravila ve spolupráci s panem Kozlem. Akce se velice vydařila, počasí nám přálo a moderátor Josef IX. alias DJ Kofola byl opět výborný. Zastupitelé obce spolu se
základní a mateřskou školou připravili pro děti různé sou-
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těže, ve kterých mohly vyhrát sladkosti a další zajímavé
ceny. V rámci této akce vystoupila Výprachtické dechovka pod taktovkou kapelníka Jana Merty a dále pak kapely
Dragon, Popřechodě, Petr Nagy revival a další. Ukazuje
se, že Výprachtická dechovka zraje jako víno a její výkony
jsou stále lepší a lepší. Nedělní občerstvení na hřišti zajistili hasiči z SDH Výprachtice, za což jim také patří poděkování. Za každou akcí se skrývá množství nezaplacené
práce. Tyto akce rozhodně na vesnici patří.
22. srpna se uskutečnilo první setkání starostů v Centru
společných služeb pod DSO Mikroregionu Severo-Lanškrounsko. Při setkání se uskutečnilo představení projektu
Centra společných služeb (CCS), jeho personálního složení
a způsob fungování CCS. Tento projekt je velmi kladně
hodnocen od kontrolorů Svazu měst a obcí. Tento projekt
je, jak to označila koordinátorka projektu od Svazu měst
a obcí ČR, považován za nejlepší projekt, který je dáván
za vzor všem ostatním dobrovolným sdružením obcí.
Dne 27. srpna se uskutečnil 24. ročník obnoveného závodu Běhu do vrchu Výprachtice. Trať vedla z Výprachtic na
Bukovou horu. Závodu se účastnilo 57 závodnic a závodníků. V ženské kategorii padl rekord trati. Kontroly na trati
zajistili členové TJ Sokol Výprachtice a SDH Výprachtice,
kterým se patří poděkovat. Velký dík patří zejména Tomáši
Daňkovi, který závod organizačně zajistil a celý připravil.
Více o závodu se dočtete uvnitř těchto novin.
V areálu firmy OVAZ připravila dne 27. 8. naše mládež pro děti Pohádkový les, kterého se zúčastnilo 50 dětí
s rodiči. Akce se setkala s poměrně velkým ohlasem
a napoprvé se velmi vydařila. Ukazuje se, že nám ros-

te generace, které není lhostejné, co se na vesnici děje.
Poděkovat se patří všem, co se na akci podíleli, konkrétně
pak Lukáši a Danu Mertovi, Jardovi Horákovi, Petru Skalickému, Šárce Krátké, Anetě Kalpové,
Janě Koubkové, Janu Duškovi, Lucii
Holcmanové, Darině Rubešové, Ireně Mertové, Jitce Mertové, Zdeňku
Mertovi, Marii Režné, Ivaně Bartáčkové, Danu Chládkovi, Janu Faltovi,
Jendovi Koubkovi a Adamu Skalickému. Mnozí z nich připravili i další
akci. V červnu tohoto roku se podíleli na organizaci setkání příznivců
Autotuningu na firmě OVAZ. Všem
za uspořádání akcí pro výprachtic-
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ké děti a občany děkujeme. Možná Vás zarazí, že jsme
vyjmenovali každého, kdo akci připravoval. Pokud bychom však měli hodnotit, kdo se podílel více nebo méně,
došli bychom k závěru, že každý přiložil ruku k dílu, jak
jen mohl. Významné na výše uvedeném je zejména to, že
se dnešní mladí dokážou spojit a společně vytvořit něco,
co přináší užitek a radost nám všem, a to není málo.
31. 8. byla dokončena oprava a úprava vzduchotechniky v kuchyni naší základní školy. V rámci této zakázky
došlo k doplnění 2 ks kondenzačních výparníkových jednotek, dále 2 ks výměníků vzduchu a byla také provedna
montáž textilní výpusti vzduchu v kuchyni včetně úpravy
stávajících digestoří. Výběrové řízení vyhrála firma Rikmo z Pardubic za cenu 654 tis. Kč včetně DPH. Současně
bylo nutné opravit sádrokartonové podhledy, což kvalitně
provedl Miroslav Chládek z Výprachtic.
V průběhu měsíce července a srpna byla provedena
oprava havarijního stavu v prostorách sportovního klubu v
suterénu naší základní školy. Práce spočívaly v odstranění
vlhkosti z těchto prostor, proto bylo nutné položit nopovou
fólii a vytvořit drenáž mezi budovou školy a silnicí směr
Bystřec. Byly osekány vnitřní omítky a venkovní obklad
s cementovou omítkou. V návaznosti na uvedené byly
zhotoveny nové sanační omítky s odvětráním (ventilací)
a v neposlední řadě došlo také na instalaci automatické odvlhčovací jednotky. Ve výběrovém řízení s nejnižší
nabídkovou cenou uspěla firma Radka Hajzlera z Výprachtic. Nabídková cena činila 359.637,- Kč. Na tuto akci
poskytl dotaci ve výši 120.000,- Kč Pardubický kraj, za což
patří vedení kraje poděkování.
Před nástupem dětí do školy provedla ještě firma Radka
Hajzlera za cenu 33.000,- Kč, včetně DPH opravu povrchu obou schodišť při vstupu do naší školy.
1. září jsme přivítali v naší škole prvňáčky a další děti
z vyšších tříd. Každé dítě pak v zájmu zvýšení bezpečnosti na silnicích, obdrželo od starosty obce reflexní pásek
s nápisem.
10. září se uskutečnila Valteřická pouť, počasí nám
přálo, a přestože souběžně probíhala Lanškrounská kopa,
účast ve Valteřicích byla hojná, občerstvení tradičně
výborné. Za zajištění akce patří poděkování panu faráři
Ireneovi Szocinskému a za dlouholetý sponzoring, spočívající v dodání sudů piva, také Jiřímu Nešetřilovi. Občerstvení zajistil personál restaurace U Špičáků z Bystřece.
Výtěžek z akce bude použit na opravu varhan ve valteřickém kostele.
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10. září se promítalo na hřišti u základní školy. V rámci akce Oranžové léto se pod širým nebem, pod záštitou
hejtmana Pardubického kraje JUDr. Netolického PhD.,
uskutečnilo letní kino. Akce se zúčastnil také kandidát do
senátu Ing. Dalibor Zelený. Na hřišti se sešlo 80 diváků,
občerstvení zajistilo SDH Výprachtice. Všem, kteří akci
zorganizovali a připravili, patří poděkování.
19. září se uskutečnilo v rámci Sdružení místních samospráv setkání starostů v Pardubicích. Starostové obdrželi
aktuální informace o dotačních titulech. Přestože jsou
dotační tituly zajímavé, získávání dotací z EU je vzhledem ke zvyšující se administrativní náročnosti stále těžší.
Výsledkem je pak to, že řada subjektů na dotace vůbec
nedosáhne a peníze se nepodaří vyčerpat. Starosty přišel
pozdravit také hejtman pan Dr. Netolický, který přítomné
informoval o aktuálním dění v kraji. Starostové také diskutovali s panem Ing. Petrem Klimplem, ředitelem krajské
pobočky Úřadu práce. V Pardubickém kraji je aktuálně 13
tisíc nezaměstnaných. Na druhé straně pak se nabízí 10
tisíc volných pracovních míst.
V průběhu září byla provedena také oprava místních
komunikací, a to Správou a údržbou silnic Pardubického
kraje, cesmitrovstvím Lanškroun. Obec na opravu místních komunikací vyčlenila částku 572.760,- Kč, což není
určitě málo. Na druhé straně tato částka určitě nepokrývá
všechny bolesti našich cest, které bychom do budoucna
měli a chceme řešit.
Zaměstnanci naší obce prováděli v rámci pravidelného
plnění úkolů údržby ošetřování a oprav obecního majetku
tyto práce.
Opravoval se vodovod a současně bylo zaslepeno staré
vodovodní potrubí na Malé Straně. Zaměstnanci obce připravovali po materiální a technické stránce veškeré akce
v obci, jako byla např. Výprachtická pouť, pouť ve Valteřicích apod. Dále prováděli těžbu dřevin napadených
kůrovcem, vyžínali okolo mladých stromků, prováděli
opravu komunikací na Hoblovně za použití odfrézova-
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né asfaltové směsi. Byla opravena komunikace na sídlišti
v Koburku, komunikace na Malé Straně, komunikace
okolo Hálových a Faltových až k bývalému objektu OEZ
apod. Bylo nutné také provést opravu odkyselovací jednotky ve vodojemu Vlčí důl a vyměnit průtokové čidlo ve
vodojemu Zaječín. Bylo opraveno zařízení na předčištění
hrubého odpadu v technologické části čistírny odpadních
vod, provedeny zednické práce na obecním úřadu, tamtéž byla také položena dlažba. Byla vymalována zasedací místnost, opravena střecha balkonu hasičské zbrojnice
Výprachtice. Bylo postaveno zázemí pro kondenzační
jednotky pro kuchyň u vstupu do jídelny základní školy
Výprachtice, opravena betonová zeď před hlavním vstupem do budovy základní školy, přičemž práce spočívaly v osekání staré omítky, zpevnění zdiva a v provedení
nové betonové omítky. Dále byl opraven byt v objektu
bývalé staré pošty – dům čp. 175, kde bylo nutné vytrhat podlahu, položit novou a byt vymalovat. Bylo zhotoveno nové zábradlí na objektu bývalé zmrzliny – dům
čp. 13. Jinak zaměstnanci obce nepřetržitě sekali trávu na
obecních pozemcích, odváželi biodpad nastřádaný obcí i
občany a prováděli nepřetržitý úklid obce (bohužel často
marně – druhý den to vypadalo, jako kdyby se tak nestalo). Zaměstnanci obce udržovali a opravovali používanou
techniku a prováděli celou řadu rutinních činností, bez
kterých by obec nemohla fungovat (zajišťování provozu
ČOV, vodovodu apod.).
Zaměstnancům obce patří za jejich práci poděkování.
Na závěr nám dovolte, abychom Vám popřáli pěkný
podzim, který nám všem umožní dokončit potřebné práce
před nadcházejícím zimním časem. Pokud to bude možné, využijte tuto dobu i k návštěvám přírody, která má v
čase podzimním řadu krásných barev, na které pro všechen spěch jaksi zapomínáme. Dětem přejeme, nechť se
jim ve škole daří a dělají radost svými výsledky jak rodičům, tak i učitelům.
To Vám přejí zastupitelé obce Výprachtice.

VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
VE VÝPRACHTICÍCH
konaného dne 31. 08. 2016 v 18.00 hodin
na sále Penzionu U Jana ve Výprachticích
Přítomni: Bc. M. Jandejsek, L. Junek, Mgr. H. Katzerová,
J. Koubek, L. Skalický, DiS., JUDr. M. Stejskal, P. Tomiška
Omluveni: J. Kollert, L. Merta, P. Skalický, Ing. J. Falta
Usnesení č. 76/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje pronájem nebytových prostor původní provozovny masáží v čp. 175 ve Výprachticích jako Provozovnu manikúry o výměře 8,9 m2 s příslušenstvím 5,79 m2 za
nájemné 3 144,- Kč s DPH za rok paní Michaele Kopecké,
bytem Výprachtice 287 od 1. 9. 2016. Záměr pronájmu byl
zveřejněn na úřední desce od 13. 7. 2016 do 8. 8. 2016.
Hlasování:
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.

doplňuje své usnesení č. 66/2016 ze dne 29. 6. 2016, tak
že do seznamu směnovaných pozemků ve vlastnictví pana
Matějky se doplňuje pozemek parc. č. 1997/1, vzniklý
dělením původního pozemku parc. č. 1997/1 dle GP č.
764-116/2015, vše v k.ú. Výprachtice v ceně dle znaleckého posudku ve výši 15 830,- Kč. Celková hodnota směňovaných pozemků ve vlastnictví pana Matějky se o tuto
částku navyšuje. Celková cena směňovaných pozemků ve
vlastnictví pana Matějky činí 147 300,- Kč. V ostatním se
usnesení č. 66/2016 ze dne 29. 6. 2016 nemění.
Hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 78/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace na akci „Materiální vybavení pro sportovní hry na ZŠ J. Pravečka Výprachtice“ z rozpočtových prostředků Pardubického kraje ve výši

Usnesení č. 77/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice
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5 000,- Kč. Smlouva se schvaluje v textu dle předloženého
návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Hlasování: PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 79/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace od Pardubického kraje na přípravu a konání Setkání na pomezí Čech
a Moravy, které se uskutečnilo 25. 6. 2016, ve výši 10.000,Kč. Smlouva se schvaluje v textu dle předloženého návrhu,
který se zakládá k tomuto usnesení.
Hlasování: PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 80/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje mimořádný členský příspěvek dobrovolnému
svazku obcí Lanškrounsko ve výši 3 000,- Kč na nákup
defibrilátoru jako součásti vybavení lanškrounské jednotky HZS Pardubického kraje.
Hlasování: PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 81/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice ruší
své usnesení č. 69/2016 ze dne 29. 6. 2016.
Hlasování: PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 82/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje členský příspěvek na rok 2016 dobrovolnému
svazku obcí Lanškrounsko ve výši 35,- Kč na 1 obyvatele,
celkem 34 965,- Kč na rok 2016.
Hlasování: PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 83/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje poskytnutí sponzorského daru spolku Moto bigbang, se sídlem 561 23 Luková č.p. 97, IČO: 22713948 ve
výši 5 000,- Kč. Sponzorský dar bude použit na pořádání
Motosrazu v Lukové, případný zisk z akce bude použit na
podporu postižených dětí. Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí sponzorského
daru s příjemcem daru.
Hlasování: PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 84/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu na akci „Výprachtice 729/3, Maršík – nové OM,
kNN“ s ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, PSČ: 405 02, IČO: 24729035.
Jde o zatížení pozemku parc. č. 3182/1 v k.ú. Výprachtice ve vlastnictví obce Výprachtice věcným břemenem
služebnosti inženýrské sítě zařízení distribuční soustavy
a zároveň o povolení práva stavby Součástí distribuční soustavy na dotčené nemovitosti. Smlouva se uzavírá dále za
podmínek uvedených v návrhu smlouvy, která se zakládá k
tomuto usnesení.
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Hlasování: PRO: 7
PROTI: 0
Usnesení bylo přijato.

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 85/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje Strategický rozvojový dokument na roky 2016 2021. Úplné znění Strategického rozvojového dokumentu
je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 86/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje rozpočtové změny dle předloženého návrhu č.
4 rozpočtových změn.
Hlasování: PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 87/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje vystoupení obce Výprachtice ze svazku obcí Lanškrounsko, se sídlem náměstí J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun a pověřuje starostu obce ke všem úkonům potřebným pro vystoupení obce Výprachtice z tohoto svazku.
Hlasování: PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 88/2016 Zastupitelstvo obce Výprachtice
souhlasí s napojením budoucí stavby rodinného domu
manželů Zdeňka a Oksany Faltových na pozemku parc.
č. 1561/74 v k.ú. Výprachtice na vodovodní i kanalizační
řad ve vlastnictví obce Výprachtice.
Hlasování: PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 89/2016 Zastupitelstvo obce Výprachtice
souhlasí s napojením budoucí stavby rodinného domu
pana Václava Kristka na pozemku parc. č. 1997/10 v
k.ú. Výprachtice na vodovodní řad ve vlastnictví obce
Výprachtice.
Hlasování: PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 90/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí s nákupem dveří, obložek, skleněných dveří
a skleněných vitráží do místností v 1. patře OÚ v celkové
výši do 160 000,- Kč s DPH.
Hlasování: PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 91/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí s nákupem materiálu na střechu nové kůlny
v areálu ČOV ve výši do 60 000,- Kč bez DPH.
Hlasování: PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 92/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na opravu místních
komunikací s firmou Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem: Doubravice 98, 533 53 Pardubice, IČO 00085031. Smlouva o dílo se uzavírá za cenu
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572 760,- Kč, včetně DPH. Smlouva se uzavírá v textu dle
předloženého návrhu smlouvy o dílo.
Hlasování: PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 93/2016: 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 12 vodovodních přípojek mimo komunikaci za cenu
100 720,- Kč bez DPH. Smlouva se uzavírá v textu dle
předloženého návrhu smlouvy.
Hlasování: PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 94/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice
souhlasí s odkupem pozemků parc. č. 2621/6 o výměře
1 921 m2 a pozemku parc. č. 2625/1 o výměře 1 708 m2
v k.ú. Výprachtice za cenu 11,- Kč/m2, celkem za 39
919,- Kč včetně DPH.
Hlasování: PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
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.

REVIZE KOTLŮ
Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300kW včetně, který slouží jako zdroj
tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou
za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto
zdroje. Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016. (Tuto kontrolu musí mít
i nové kotle, i když byly nainstalovány třeba letos)
Kontrolu je oprávněna provést jen osoba, která je proškolena výrobcem a je držitelem oprávnění k instalaci,
provozu a údržbě daného kotle. Seznam oprávněných
osob naleznete na stránkách jednotlivých výrobců, nebo
hromadně na stránkách Asociace podniků topenářské
techniky: http://www.aptt.cz/…neni-ozo.php?…
Odkazy na výrobce, u kterých se podařilo nalézt informace o kontrolách kotlů a na kterých je i více informaci
o tom, co vše je ke kontrole kotlů zapotřebí:
Atmos: http://www.atmos.eu/…ni-technici/
OPOP: http://www.opop.cz/revize-kotlu
Dakon: http://www.dakon.cz/…tuha-paliva/
Viadrus: http://www.viadrus.cz/revize-115.html
Verner: http://www.kotle-verner.cz/…ntroly-kotlu
Benekov: http://www.benekov.com/kontroly-kotlu
Ekoefekt a carborobot: http://www.kotle.cz/…/84-novinka3

Výprachtické noviny
EKOLA ČESKÉ LIBCHAVY S.R.O.
Vážení občané obce Výprachtice,
od 1. 1. 2017 dojde ve Vaší obci ke změně společnosti
zajišťující svoz a odstranění směsného komunálního odpadu.
Novým provozovatelem této služby bude na základě výsledků
výběrového řízení společnost EKOLA České Libchavy s.r.o.
Dovolte mi touto cestou naši společnost představit
a poskytnout Vám základní informace o jejích podnikatelských aktivitách. Společnost EKOLA České Libchavy s.r.o.
poskytuje svým obchodním partnerům z municipální a průmyslové sféry komplexní služby v oblasti nakládání s odpady, facility managementu a ostatních technických činností. Mezi její zákazníky patří celá řada subjektů od malých
obcí (v současné době provádíme naše služby ve více než
stovce obcí na území Pardubického, Královéhradeckého
a Olomouckého kraje) až po velké nadnárodní společnosti.
Ve svém areálu v Českých Libchavách provozuje moderní
řízenou skládku odpadů, kompostovací plochu pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů, biodegradační plochu pro zpracování odpadů znečištěných ropnými látkami a
sběrný dvůr, jehož součástí je sklad nebezpečných odpadů.
Vzhledem k tomu, že jsme součástí skupiny firem
Marius Pedersen Group, která je v České republice nejvýznamnějším subjektem zabývajícím se nakládání s odpady a komunálními službami, rozvíjíme své aktivity také
v přepravě odpadu, sběru, využití a zpracování druhotných surovin, provozu sběrných dvorů apod.
V současné době jsou hlavními obory naší činnosti:
 odstraňování odpadu kategorie ostatní
 odstraňování odpadu kategorie nebezpečný
 sběr a svoz odpadu v nádobách 70 až 1 100 lt
 sběr odpadu ve velkoobjemových kontejnerech (typy
ABROLL, BIKRAN, AVIA)
 separovaný sběr odpadů (papír, plasty, bílé a barevné
sklo, kovy, nápojové kartóny, bioodpady)
 sběr odpadů ze zdravotnických zařízení
 systémy komplexního nakládání s odpady, vč. prodeje
a pronájmu nádob a zpracování a úpravy odpadu přímo
v místě jejich vzniku
 technické služby a facility management – správa budov,
provoz a údržba energetických zařízení a kotelen, zimní
a letní údržba komunikací, údržba zeleně, úklidy výrobních a administrativních prostor apod.
 poradenství a konzultační činnost
 skartace písemností
Systémy řízení ve společnosti EKOLA České Libchavy
s.r.o. jsou certifikovány dle norem ISO 9001: 2001 a ISO
14001:2005.
Cílem činnosti naší společnosti bude poskytnout Vám
kvalitně a profesionálně odvedenou službu tak, aby se Vaše
obce stala naším dlouhodobým a spokojeným obchodním
partnerem. O jednotlivých krocích, které chceme ke splnění tohoto našeho záměru realizovat, Vás budeme průběžně
informovat v některém z dalších čísel obecního zpravodaje.
Těšíme se na vzájemnou spolupráci.
Ing. David Černý
Ředitel EKOLA České Libchavy s.r.o.
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ZPRÁVY Z MATEŘINKY
Po prázdninách kluci, holky, spěchejte do naší školky.
Školička jak kytička, slyšet je v ní písnička...
V novém školním roce jsme přivítali 11 nových dětí,
kterým přejeme hodně radostných okamžiků mezi novými
kamarády. Mateřskou školu navštěvuje 44 kluků a holčiček. Na děti letos čekala vymalovaná chodba a šatna. Ve
třídě Motýlků bylo vyměněno staré lino za nové přírodní
marmoleum.

Divadlo JÓJO
Podzimní dny ve školce nám zpříjemnila pohádka divadla JÓJO „Pohádka z lesní školky”. Za doprovodu kytary
viděly děti příběh o lesních zvířátkách. Některé nové děti
tak měly možnost setkat se s divadlem poprvé.
Kolektiv MŠ
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ZŠ JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
Poděkování Obci Výprachtice
náleží za nemalé investice a velký kus práce pro školu
odvedený v období letních prázdnin.
Největší investice putovala do řešení vleklého problému
se vzduchotechnikou ve školní kuchyni. U budovy přibyly
rekuperační jednotky a tepelná čerpadla, další práce proběhly přímo ve školní kuchyni. Následující zima vše prověří. Už teď se výrazně zlepšilo pracovní prostředí kuchařek a já doufám, že to přispěje k jejich pracovní pohodě
i lepšímu zdravotnímu stavu. Stejně tak pevně věřím, že
už nebudeme muset řešit další související problémy, jako
např. vypadávání zářivek z vlhkého sádrokartonu na stropech.
Druhou akcí byla oprava vnějších i vnitřních omítek
posilovny. Dříve zde bylo tak vlhko, že opadávala omítka
a přes soustavné větrání se často objevovaly plísně nejen
na zdech, ale i na posilovacích strojích a rotopedech. Místo kabřince je nyní nová prodyšná omítka, uvnitř je odvětrávání a vysoušeč, který se automaticky zapne, pokud překročí vzdušná vlhkost danou mez. Doufám, že příjemné
klima přitáhne do posilovny další sportuchtivé jedince či
kolektivy.
Vnější vzhled budovy dostal první barevný impuls
a mým snem je mít celou školu krásně barevnou. Nyní se
těšíme z dokončeného povrchu schodů k hlavnímu vchodu - potah z drobných kamínků je nejen krásný, ale i bezpečný i v období, kdy mrzne.
Mgr. Hana Chládková

Prvňáčci vítáni

telkou Pecháčkovou a paní učitelkou Valouchovou. Po
cestě jsme hráli zábavnou hru s kolíčky. Po doputování
na Mariánskou horu jsme měli krátký odpočinek. Potom
jsme se přesunuli ke kostelu. Ale na jednu věc jsem zapomněla. U školy jsme dostaly šátky modré a červené barvy. Šátky symbolizovaly, že jsme piráti. U kostela jsme
se rozdělili na 2 týmy, červené a modré, a začali jsme
hrát hru na „Dva hrady a kámen, nůžky, papír“. Vyhrála
skupina červených. Potom jsme hráli hru s básničkami.
Vyhráli modří. Při této hře na básničky jsme se dozvěděli,
že indicie k pokladu je na rozhledně. Ale na rozhledně
nebyla. Štěstí, že si ji paní učitelka pamatovala. Poklad
jsme našli na dubu. V pokladu byla čokoláda a nějaké
psaní. ☺ Na cestě zpátky jsme měli dát nenápadně své tři
kolíčky třem lidem, kterým jsme chtěli něco vyjádřit. Výlet
se vydařil! ☺
A. Chaloupková, S. Holubcová, K. Grossmannová
žákyně VI. třídy

Šipkovaná potřetí,
tomu už se dá říci tradice. Příjemné podzimní počasí provázelo víc než devět desítek letošních účastníků na
trase vedoucí malebnými místy Výprachtic. Akce je sice
původně pořádána pro žáky I. stupně školy, ale přestože

V letošním školním roce zasedlo do lavic v 1. třídě 11
školáčků. Přejeme jim, aby zažili ve škole radost z učení,
pocit sounáležitosti se svými spolužáky, a to i s těmi staršími. Přeji všem dětem, aby se naše škola ve spolupráci
s jejich rodinou podílela na tom, že ve Výprachticích
budou mít pevné kořeny a zároveň získají křídla.
Mgr. Hana Chládková

Adaptační kurz 6. třídy
Dne 6. 9. jsme se vypravili na ADAPTAČNÍ KURZ na
Mariánskou horu. Šla celá naše třída s naší třídní paní uči-
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někteří odrůstají, na šipkovanou chodí stále. Doprovod
dětí tvořili rodiče i prarodiče.

Tématem letošních úkolů byla bezpečnost: ošetřit
zraněného, poznat jedovaté rostliny, vědět kontakty na
bezpečnostní složky a podobné úkoly, a to vše hravě
a s humorem. Na závěr, po prezentaci splněných úkolů,
dostali účastníci jako odměnu sáček plný ovoce a zeleniny. Pan školník připravil ohýnek, a tak došlo také na
opékání buřtíků (ale i banánů či rohlíků).
Pohyb na čerstvém vzduchu, pocit sounáležitosti,
pohoda a dobrá nálada – to je vždy na šipkované to nejpříjemnější.
Děkuji vyučujícím I. stupně za přípravu a SRPDŠ za
úhradu odměn pro děti.
Mgr. Hana Chládková

Posilovna
Pro skupiny i jednotlivce nabízíme volné hodiny v posilovně
školy.
Cena za pronájem je 160
Kč/hod.
V případě zájmu se obraťte na
vedení školy:
- telefon: 467 771 372
- e-mail: zs.vypr@email.cz

PROSBA K OBČANŮM - OŘEZÁNÍ
VĚTVÍ ZASAHUJÍCÍCH DO OBECNÍCH
KOMUNIKACÍ
Vážení občané,
opět nastává doba, kdy bude potřeba provádět zimní
údržbu komunikací. Průjezd mechanismů, které ji zajišťují, je na mnoha místech ztížen nejen vozidly, která v těchto komunikacích nebo bezprostředním okolí parkují, ale
rovněž větvemi stromů a keřů, rostoucích v jejich blízkosti. Tyto zasahují do profilu komunikace, znemožňují
výhled řidičům a zejména pak poškozují mechanismy
provádějící zimní údržbu.
Z hlediska bezpečnosti vás žádáme o odstranění větví
stromů a keřů zasahujících ze soukromých pozemků do
místních a účelových komunikací a chodníků, případně
zastiňujících dopravní značení nebo pouliční veřejné
osvětlení naší obce a bránících bezpečnému a plynulému
průjezdu vozidel a pohybu chodců.
O odstranění Vás žádáme ve smyslu § 1016 zákona
č. 89/2012., nového občanského zákoníku, v platném
znění a § 7 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny v platném znění, a to nejpozději do 15. 11. 2016.
V případě, že nebude na výzvu reagováno, bude ořez
v potřebném a nezbytně nutném rozsahu proveden pracovníky údržby obce Výprachtice. Ořezy budou provedeny pouze ze strany místní komunikace, bez vstupu na
soukromé pozemky, dle zásad bezpečnosti a průjezdnosti
komunikací.
Děkuji
Luděk Skalický, DiS.,
starosta obce

DĚTSKÁ AMBULANCE
MUDR. JAREŠOVÉ OZNAMUJE,
že bude mít dovolenou
od 24. října - 27. října 2016
Nutné případy ošetří MUDr. Šveráková
ve své ordinaci.

Obecní úřad
upozorňuje
odběratele vody
z obecního vodovodu,
že termín úhrady
vodného a stočného
je nejpozději

15. prosince 2016
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BĚH DO VRCHU VÝPRACHTICE – BUKOVÁ HORA 2016
V sobotu dne 27. 8. 2016 se po šestileté pauze uskutečnil 24. ročník běhu do vrchu Výprachtice – Buková hora.
Start byl jako již tradičně na školním hřišti s nadmořskou
výškou 585 m n. m. a cíl na samotném 7,5 km vzdáleném
vrcholu Bukové hory (958 m n. m.). Nutno zmínit, že počasí bylo objednáno takřka ideálně a přes počáteční obavy
o dostatečný počet účastníků po tak dlouhé přestávce se
k závodu přihlásilo 58 běžců všech možných kategorií.
Věkový rozdíl mezi nejmladším a nejstarším závodníkem
tvořil úctyhodných 68 let. Absolutním vítězem mužů se stal
Radek Hübl z RUNSPORT Teamu s časem 28:49. Rekord
Roberta Krupičky 27:05 ovšem zůstal na hony vzdálen. To
se však nedá říci o rekordu ženském, který překonala o 45
vteřin s časem 33:07 mladá juniorka Michaela Stránská
z týmu ISCAREX Česká Třebová. Za překonání získala 3000
Kč. Finanční odměny a medaile patřily vždy prvním třem
běžcům každé kategorie, poháry potom pro nejrychlejší tři
muže a ženy.

Organizačně byl běh velmi dobře zajištěn, což je patrné i z hodnocení závodu. Pročíst některé názory je možné
společně s kompletními výsledky na následujícím odkazu:
http://www.iscarex.cz/vysledky/2658. Fotografie je možné
zhlédnout zásluhou pana Skalického na stránkách obce
Výprachtice v sekci Fotogalerie a Sportovní akce. Velké
díky patří všem sponzorům, zejména potom panu starostovi
a obci Výprachtice, která poskytla nemalou finanční podporu. Dalšími sponzory byly KOVO Beran, s.r.o., OVAZ
Zámečnictví, s.r.o., Tiskárna Kulhánek, INA Lanškroun,
s.r.o., ALEMA Lanškroun, a.s., Sport centrum Doleček,
Sport Bárt a ISCAREX, s.r.o. Díky patří také ZŠ Výprachtice za poskytnutí zázemí, členům SDH Výprachtice a všem
ostatním dobrovolníkům u prezentace, po trati závodu a
v cíli, ale také u občerstvení v prostoru startu. Tito všichni
se významně podíleli na zajištění hladkého průběhu celé
akce. Výborný guláš, orosené pivo a bohatá tombola o věcné sportovní ceny na konci byly již jen příjemným dokonáním této vydařené sportovní události.
Za sebe osobně bych chtěl poděkovat Miroslavu Křenkovi, který mně pořádání celého závodu předal. Bez jeho
podpory a cenných rad by bylo úspěšné uskutečnění této
akce prakticky nemožné. Ještě jednou obrovské díky všem!
Na závěr jedna malá výzva pro občany naší obce. Jediným
domácím zástupcem ve startovním poli byl Vladimír Dušek. Asi tedy netřeba rozebírat, na čem je nutné do příštího
roku zapracovat ☺.
Ing. Tomáš Daněk, Ph.D.
TJ Sokol Výprachtice

Salón
Lenka

Nabízí:
- Pedikúra s masáží za 180 Kč
- Pedikúra s lakováním
a zdobením 180-230 Kč
Dále nabízí:
- Nové gelové nehty (prodloužení) 450 Kč
- Doplnění gelových nehtů 350 Kč
- Potažení přírodních nehtů gelem 300 Kč

Akce na listopad
k pedikúře parafínový zábal rukou

Dle vašeho přání nakreslím portrét tužkou, uhlem.

ZDARMA!

Tel: 606 499 566, lenka.kasparova01@email.cz

Výprachtice 326, tel.: 606 499 566
lenka.kasparova01@email.cz

Rozměr portrétu A4.

Cena 230,-kč.
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září - říjen 2016
Který dráček
patří koucourkovi?

OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY
SUDOKU
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