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Vážení přátelé, sousedé, občané, lidé místní i přespolní,
zdravíme Vás v době, kdy se počasí konečně umoudřilo a obdařilo nás letními teplotami. Věříme, že nám vydrží
i v dalších dnech. Je totiž těžké odhadnout vývoj počasí
týden i déle dopředu. V době, kdy noviny píšeme, může
být hezky teplo, ale později, kdy jsou k Vám noviny do
Vašich domácností doručeny, se ukáže, že je tomu přesně naopak. To se stalo v dubnu, kdy jarní teploty, o kterých jsme psali, obratem vystřídal návrat zimy. Chápeme,
že Vás musela informace o pěkných jarních teplotách
zaskočit. Jediné, co nás v dané situaci omlouvá, je fakt,
že dubnové počasí je aprílové a nemůže být tedy jiné než
vrtkavé.
Nyní přejděme k pranostikám na období, které nás teprve čeká, tedy na měsíce červen a červenec.
Pranostiky v měsíci červnu vyjadřovaly obavy z deštivého a chladného počasí s tím, že neoschne obilí a budou
zkaženy žně. Nakonec vše se ostatně točilo okolo úrody,
která byla a nakonec i dnes je pro nás zásadní.
Tomu odpovídá například pranostika: „Červen mokrý
a studený – bývají žně vždy zkaženy“, nebo také: „V červnu
deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno“. Červen
se řadil k měsícům s teplým počasím a tomu odpovídalo
rčení: „O svatém Norbertu (6. 6.) chladna jsou k čertu“.
8. června pak na svátek svatého Medarda se říkalo: „Jaké
počasí na Medarda bývá, šest neděl trvání mívá“. Ještě známější je pranostika: „Medardova kápě – čtyřicet dní kape“.
Medard, na druhé straně, již neměl dle pranostik přinášet
žádný mráz, který by škodil vinicím a další úrodě. Svátku
svatého Jana Křtitele (24. 6.) odpovídala pranostika: „Na
svatého Jana otvírá se létu brána“. Pranostiky vztahující se
k tomuto svátku však myslely již trošičku na zimu.Tomu
odpovídalo rčení: „Od svatého Jana Křtitele běží slunce již
k zimě a léto k horku“. Odrazem této pranostiky byla skutečnost, že v období tzv. letního slunovratu (21. 6.) máme
nejkratší noci (necelých 8 hodin) a od tohoto období se
opět začíná den zkracovat a noc prodlužovat. Podle toho,
jak bylo na sv. Jana, se také tradovalo, zda další období
bude deštivé, či nikoliv, proto se povídalo: „Prší-li na svatého Jana Křtitele, prší pak čtyři neděle“.
Měsíc červenec se vyznačoval pranostikami typu: „Když
dne ubývá, horka přibývá“, nebo také: “Co červenec nedopeče, to již srpnu neuteče“ a dále „Když červenec pěkně
hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje“. Sedm bratří, což při-

padá na 10. července, s sebou neslo pranostiky typu: „Jaká
povětrnost na Sedm bratří, taková po sedm týdnů patří“,
a také „Déšť na Sedm bratrů – hnijí kobzole“. Pokud naopak na tento den nepršelo, předpovídaly se suché žně.
Pranostiky pro toto letní období již také začaly pomýšlet
na podzim: „Na svatého Eliáše (20. 7.) dopoledne léto,
odpoledne podzim“. Podle počasí na svatého Jakuba se
předpovídal i průběh zimy: „Pakli na Jakuba (25. 7.) slunce svítí, má krutá zima býti“, „Kolik mračen na Jakuba,
tolik v zimě sněhu“. Na den svaté Anny (26. 7.) se setkáváme s pranostikami typu: „Svatá Anna - chladna z rána“.
Pro svátek svatého Ignáce, který připadl na 31. července,
se můžeme setkat s tímto názorem: „Na svatého Ignáca,
léto se obraca“.
Tolik tedy v krátkosti k některým pranostikám a nyní
nám dovolte Vás seznámit s tím, co se dělo v měsíci březnu, dubnu a květnu 2017 v naší obci a jejím okolí.
31. března se uskutečnil ples Dobrovolného svazku
obcí Mikroregionu Severo-Lanškrounsko. Této akce se
zúčastnilo 240 lidí ze všech obcí Mikroregionu, více se
dočtete v samostatné zprávě v našich novinách.
V souvislosti s potřebou ošetření torza naší památné
lípy, jejíž historie je s naší obcí významně spjatá, a to
více než 700 let, bylo požádáno o dotaci prostřednictvím
Agentury ochrany přírody a krajiny. Na základě úspěšné
žádosti obec získala dne 13. dubna dotaci ve výši 100 %
nákladů, které představují částku 26.257,- Kč.
18. dubna obec na základě podané žádosti získala
dotaci na vybavení hřiště u mateřské školy. Akce byla

Zápis do 1. třídy Základní školy Jindřicha Pravečka
ve Výprachticích.
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nazvána: „Zahrada plná zábavy“. Náklady projektu představují částku 402.809,- Kč. Na uvedenou akci byla Ministerstvem pro místní rozvoj ČR přiznána dotace ve výši 280
tisíc korun. Děti z mateřské školky tak získají další pěknou
atrakci přímo u školky, kde si budou moci nerušeně hrát.
20. dubna se konal zápis do 1. třídy Základní školy Jindřicha Pravečka ve Výprachticích. K zápisu přišlo se svými rodiči 16 prvňáčků. Přejeme jim, aby jejich start na
naší škole byl úspěšný a aby se jim ve škole líbilo a učení
je bavilo. Rodičům pak přejeme pouze příjemné zprávy
v souvislosti se získáváním informací o prospěchu jejich
dítek. Učitele pak prosíme o shovívavost.
21. dubna se konala valná hromada Dobrovolného
svazku obcí Mikroregionu Severo-Lanškrounsko v prostorách Obecního úřadu Bystřec. Šlo již o druhé jednání valné hromady svazku. Pozvání k účasti přijala i radní
Pardubického kraje Mgr. Hana Štěpánová, zodpovědná za
regionální rozvoj, evropské fondy a inovace. Starostové
obcí Mikroregionu projednali především projekty svazku z operačního programu „Zaměstnanost“ a rozhodli se
pro zapojení do další výzvy, týkající se tvorby a aktualizace strategických dokumentů a vzdělávání zaměstnanců
a zastupitelů členských obcí. Dále se zabývali problémy
okolo veřejného osvětlení ve svých obcích, odpadovým
hospodářstvím, problematikou vydržení věci podle nového občanského zákoníku a v neposlední řadě hodnotili
i letošní svazkový ples.
V souvislosti s jednáním starostů o problematice odpadů musíme konstatovat, že v letošním roce došlo k výraznému nárůstu komunálního odpadu a k téměř stoprocentnímu nárůstu u některých komodit tříděného odpadu,
a to např. u plastů. Stává se, že do kontejnerů umístěných
na Malé Straně ve Výprachticích, které slouží výhradně
pro občany této lokality, ukládá komunální a další odpad
nejen celá obec, ale možná i někteří občané odjinud.
Takový nárůst celkového objemu komunálního odpadu se
nakonec musí projevit i v ceně. Tím, kdo to zaplatí, jsme
my všichni. Obec na odpadu v žádném případě neprofituje, ale naopak na něj sama doplácí ze svého rozpočtu,
a to částkou nejméně 100 tisíc ročně. Budeme se snažit
tento negativní jev řešit, ale je nám jasné, že řešení nebude jednoduché a efekt nebude okamžitý. Možná bychom
si měli více všímat toho, kdo a co nám hází do našich kontejnerů. Kontejnery na Malé Straně zatím rušit nechceme,
pokud nás k tomu ovšem nedonutí okolnosti, které jsme
výše uvedli. Vaši naštvanost na zvýšení cen odpadů chápeme. Nemáme z toho také radost. Když však naši zaměstnanci uklízejí u popelnic, diví se, co všechno naši občané
považují za tříděný odpad a co jsou schopni do nádob na
plasty i na další tříděné komodity odhodit. Keramika, kusy
nábytku, části automobilů, kuchyňské nádobí (nikoliv
z plastu), barvy a další mnohdy nebezpečný odpad končí
v nádobách na plasty, nebo vše zůstane jen tak pohozené
u těchto nádob. To skutečně nemá nic společného se zdravým selským rozumem. Vytřídění a odvoz tohoto odpadu
musí opět někdo zaplatit. Třídění nakonec v konečné fázi
provádí i společnost, která odvoz a další práce okolo tříděného odpadu zajišťuje a ta za tyto vícepráce požaduje
samozřejmě zaplatit. Tento trend, jak se shodli starostové,
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lze vysledovat i v některých sousedních obcích. Je však
také pravdou, že např. v Horních Heřmanicích takové
výrazné problémy s odpady nemají, přitom systém mají
stejný jako u nás. Co z toho vyplývá – není to o systému
(i když trochu ano), ale je to zejména v nás lidech.
Dne 24. dubna provedli pracovníci Hasičského
záchranného sboru Pardubického kraje kontrolu dodržování krizového zákona (povodně a další krizové situace)
a předpisů k jeho provedení. Výsledek kontroly byl – bez
závad.
Dne 27. dubna se uskutečnil audit, tj. přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku, což se
týkalo kontroly hospodaření s finančními prostředky naší
obce, která je za územní samosprávný celek považována.
Tato kontrola rovněž nezjistila žádné závady.
Dne 30. dubna
se konalo již tradiční „Pálení čarodějnic“. Počasí se
vydařilo a účast byla
tomu odpovídající.
Toto vydařenou akci
zajistila naše obec
společně se Sborem
dobrovolných hasičů
Výprachtice. Hasičům za jejich pomoc
a práci pro naši obec
patří poděkování.
Dne 5. května jsme
si ve Výprachticích
připomněli
výročí
ukončení II. světové
války. V dané souvislosti jsme společně uctili památku
padlých v první a druhé světové válce. Poděkování patří
Dechové hudbě Výprachtice pod vedením jejího kapelníka pana Jana Merty, dále pak děkujeme výprachtickým
a koburským hasičům, dětem ze základní školy a všem
občanům, kteří přišli uctít památku našich padlých.

7. května se uskutečnila na počest svatého Floriána,
patrona hasičů, kominíků a zedníků (ale v případě pouti
v Koburku zejména hasičů) tradiční Koburská pouť. Koburská děvčata uvařila dobrý oběd, povedl se i bramborový
salát, řízky byly dobře propečené, koláče velmi chutné a po všem se jen „zaprášilo“. Poutní mši celebroval
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pan farář Ireneusz Szocinski. Hasičům z Koburku, všem
organizátorům a panu faráři patří poděkování. Dopolední počasí bylo příjemné, odpoledne trochu sprchlo, ale
to nám, kteří jsme tam byli, určitě nezkazilo náladu. Ještě jednou děkujeme a těšíme se na příště – možná bude
i nějaké překvapení, a proto určitě přijďte.
11. května se sešli starostové členských obcí Mikroregionu Severo–Lanškrounsko v Dolní Čermné nad přípravou projektu týkajícího se zvýšení aktivity veřejné správy
a s tím spojené žádosti o dotace do dalších operačních
programů. Dalším neméně důležitým bodem setkání
bylo vytvoření společných školských obvodů spádových
základních i mateřských škol. Svazek obcí Mikroregionu
připravil pro všechny své členské obce návrhy obecně
závazných vyhlášek a předložil vzor dohody mezi zúčastněnými obcemi, které jsou k tomu potřeba. Diskuse dále
probíhala na téma meziobecní spolupráce, problematika
spisové služby či výjezdní zasedání valné hromady v příštím týdnu.
Ve čtvrtek dne 25. 5. proběhla na sále penzionu U Jana
besídka ke Dni rodiny. Děti spolu se svými učitelkami
a učiteli předvedly skvěle připravené pásmo scének a dalších vystoupení. Poděkování patří nejenom dětem, ale
zejména také učitelům, kteří s nimi celý program připravili. Odměnou všem byl potlesk zaplněného sálu.
Ve stejném dni a následně také dne 26. 5. připravilo
vedení společnosti Agrospol Výprachtice otevření nové
farmy na Malé Straně. Farma je krásná, moderní se spoustou techniky, která zlepší podmínky jak pro dobytek, tak
pro práci ošetřovatelů. Techniku dodala irská firma, která
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je jedničkou na trhu v tomto sortimentu. Investice vznikla
za pomoci dotační podpory z evropských fondů nákladem
cca 40 mil. Kč.
Před úplným závěrem nám dovolte, abychom Vás
seznámili s prací našich zaměstnanců v uplynulém období, tj. v dubnu a v květnu. Zaměstnanci naší obce prováděli těžbu v obecních lesích (kůrovec), realizovali rovněž údržbu veškeré techniky. Bylo potřeba vyměnit dvě
dávkovací čerpadla na chlornan. Trvalo téměř týden, než
došla nová objednaná čerpadla, a proto dávkování této
látky, kterou bylo a je nutné z důvodů hygienické prevence do pitné vody přidávat, prováděli naši zaměstnanci.
Opravovali také kalové čerpadlo na ČOV a připravovali palivové dřevo na topnou sezonu. Bylo také potřebné
zajistit údržbu zelených ploch a uklízet veřejná prostranství, a to zejména u nádob na tříděný odpad (jak jsme již
výše uvedli), na zastávkách apod. Prováděla se také plánovaná výměna domovních vodoměrů, svoz bioodpadu
(tráva, listí, dřeviny, keře apod.). Uklízelo se v obecních
objektech a zaměstnanci obce také pomáhali s přípravou
všech akcí, které se konaly na sále, na hřišti apod. a které
obec pomáhala organizovat.
Na závěr nám dovolte, abychom Vám popřáli krásné
léto, dětem pak pěkné prázdniny. Aby Vás to pěkné počasí, které k létu patří, nesvádělo jenom k práci, ale také
k odpočinku. Nakonec nastane doba dovolených, a ta je
s příjemným odpočinkem a relaxací spojená. Takže pěknou dovolenou, hodně sluníčka a také občas trochu vláhy,
kterou země potřebuje.
To Vám přejí zastupitelé obce Výprachtice.

VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
VÝPRACHTICE KONANÉHO DNE 19. 4. 2017 V 18.00 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ VE VÝPRACHTICÍCH.
Přítomni: Ing. J. Falta, Bc. M. Jandejsek, L. Junek, Mgr.
H. Katzerová, J. Kollert, J. Koubek, L. Merta, L. Skalický DiS.,
P. Skalický, JUDr. M. Stejskal
Omluveni: L. Merta, P. Tomiška

Usnesení č. 28/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje poskytnutí finančního daru příjemci – Cyklistický klub Lanškroun, z.s., nám. J. M. Marků 46, Lanškroun,
IČO: 44468440 ve výši 5 000,- Kč. Dar se poskytuje na
pořádání Malého závodu míru, konaného ve dnech 26.
– 28. 5. 2017. Zastupitelstvo obce Výprachtice pověřuje
starostu obce k uzavření darovací smlouvy.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 29/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje poskytnutí finančního daru příjemci – MUDr.
Radmila Jarešová, Českých Bratří 86, Jablonné nad Orlicí,
IČO: 02557568 ve výši 16 400,- Kč na nákup 1 přebalovacího pultu do ordinace dětské lékařky ve Výprachticích.
Zastupitelstvo obce Výprachtice pověřuje starostu obce
k uzavření darovací smlouvy.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 30/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje poskytnutí individuální dotace příjemci
– Sdružení obcí Orlicko, se sídlem Masarykovo nám. 166,
Žamberk, IČ: 70951993 ve výši 10 000,- Kč. Dotace se
poskytuje na strojovou úpravu lyžařských běžeckých stop
v roce 2017. Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace
s příjemcem dotace.
Hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 31/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje uzavření smlouvy o reklamě s Kulturním centrem Lanškroun, nám. A. Jiráska 1, 563 01 Lanškroun, IČO:
00854387 na částku 1 000,- Kč na reklamu obce Výprachtice na Majáles, konané v Lanškrouně dne 1. 5. 2017.
Smlouva se schvaluje v textu dle předloženého návrhu
smlouvy, který se zakládá k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 32/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice
souhlasí s podáním žádosti o podporu z Integrovaného
regionálního operačního programu - Výzva MAS Orlic-
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ko-IROP - Vzdělávání v klíčových kompetencích I, vyhlášené na základě výzvy MMR ČR č. 68 Zvyšování kvality
a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní
učení – integrované projekty CLLD na aktivitu Infrastruktura základních škol. Cílem akce je úprava přírodovědných laboratoří, jejich vybavení a vybudování bezbariérového přístupu. Výše celkových nákladů akce je vyčíslena na
1 810 351,- Kč. Podpora z IROPu činí 95% celkových
uznatelných nákladů, spoluúčast obce Výprachtice činí
5% celkových uznatelných nákladů, maximální výše celkových uznatelných nákladů může být pouze 790 000,- Kč
na laboratoře a 790 000,- Kč na bezbariérový přístup (1 501
000,- Kč z IROPu, 79 000,- Kč z vlastních zdrojů). Zastupitelstvo obce souhlasí s dofinancováním uznatelných nákladů ve výši 79 000,- Kč a zbylých celkových nákladů ve výši
230 351,- Kč. Veškeré částky jsou včetně DPH.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 33/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, se sídlem:
Dolní Čermná 76, 561 53 Dolní Čermná, IČ: 01349341
na zajištění podání žádosti o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu – Výzva MAS Orlicko-IROPVzdělávání v klíčových kompetencích I. a zpracování studie proveditelnosti na akci „Stavební úpravy přírodovědné
laboratoře ZŠ včetně bezbariérového přístupu“. Studie proveditelnosti bude za cenu 35 000,- Kč. V případě, že žádost
o dotaci bude úspěšná, druhá část ceny bude ve výši 3,5%
z přiznané částky dotace. Veškeré částky jsou včetně DPH.
Smlouva o dílo se schvaluje ve znění předloženého návrhu,
který je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 34/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje uzavření smlouvy o právu provedení stavby,
jejímž předmětem je realizování stavby vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 3238 v k. ú. Výprachtice ve vlastnictví obce Výprachtice. Smlouva se schvaluje ve znění
předloženého návrhu, který je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 35/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje uzavření smlouvy o právu provedení stavby,
jejímž předmětem je realizování stavby vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 3162 v k. ú. Výprachtice ve vlastnictví obce Výprachtice. Smlouva se schvaluje ve znění
předloženého návrhu, který je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 36/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice
souhlasí se stavbou skladu zahradní techniky na pozemku
parc. č. 3559 v k.ú. Výprachtice.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 37/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice
souhlasí s napojením pozemku parc. č. 1522/6 a vytvořením sjezdu na obecní komunikaci parc. č. 1523/7 v k.ú.
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Koburk.
Hlasování:
PRO: 9
Usnesení bylo přijato.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 38/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje rozpočtové opatření dle předloženého návrhu
č. 2 rozpočtového opatření.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 39/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje záměr pronájmu a vyhlášení výběrového řízení
na pronájem nebytových prostor v domě čp. 216, na stpč.
113 v k.ú. a obci Výprachtice (penzion „U Jana“). Předmětem nájmu jsou prostory restaurace, terasy, provozních
místností, skladů a ubytovacích prostor. Plocha restaurace a přidružených prostor je 384 m2, ubytovacích prostor
161 m2 venkovní plocha a terasa 32 m2.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 40/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje navýšení počtu zaměstnanců obce o 2 zaměstnance přidělených do obecní údržby. Zastupitelstvo obce
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení těchto pracovních
míst. Požadavky na uchazeče: ukončené základní vzdělání, řidičský průkaz skupiny B, výhodou řidičský průkaz
skupiny T.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 41/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce a to tak, že členům zastupitelstva
obce náleží cestovní náhrady ve stejné výši jako zaměstnancům obce, stanovených ve Směrnici o cestovních
náhradách č. 2/2008 ze dne 1. 5. 2008.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 42/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje plán kontrol Finančního a Kontrolního výboru
na rok 2017.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 43/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje smlouvu o dílo s firmou Radka Hajzlera, stavební práce, IČO 60146133, na opravu podlahy v hasičské
zbrojnici Koburk za cenu 52 020,- Kč s DPH. Smlouva se
schvaluje v textu dle předloženého návrhu smlouvy, který
se zakládá k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení bylo přijato.
Diskuze nebyla.
Tento dokument je upraven v souladu se zákonem
. 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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ZPRÁVY Z MATEŘINKY
Slet čarodějnic:
Konec dubna
patřil čarodějnicím a čarodějům.
Celé dopoledne
se ve školce kouzlilo,
zaříkávalo,
vařily kopřivové
lektvary a lítalo na
košťatech. Všichni si užili spoustu
zábavy a legrace.
komu se tato akce líbila. Vím, že Vám to dalo dost práce,
ale myslím, že stála za to! Máte náš obdiv! Věřím, že jsme
se všichni, nebo alespoň většina z nás, dobře bavili. Děti
určitě.“

Zápis do MŠ:
Ve středu 10. května jsme ve školce
přivítali 11 nových
dětí se svými rodiči.
V koťátkové třídě si
tak mohly poprvé
pohrát a seznámit se s novým prostředím. Na děti čekaly malé dárečky
v podobě papírové housenky,
džusu a kinder
vajíčka.
Paní
Beranové tímto děkujeme za
zprostředkování
sladkostí.

Oslava Dne rodin:
V úterý 23. května se školkovská zahrada proměnila
v pohádkovou. Děti v doprovodu rodičů i prarodičů plnily úkoly na připravených stanovištích. Za splněný úkol
dostávaly razítka. Cílem tohoto setkání bylo prožití příjemného odpoledne v kruhu rodiny. Během plnění úkolů
mohli všichni ochutnávat různé dobroty, které nachystaly
jejich maminky. Na závěr jsme se rozloučili s nejstaršími
dětmi, kteří po prázdninách odcházejí do
1. třídy. Nejenom děti,
ale i rodiče zhodnotili
tuto akci jako zdařilou. Z dopisu jedné
maminky... „Předem
chci poděkovat za včerejší nádherné odpoledne! Podle toho, jak
se chovali ostatní rodiče, soudím, že nebudeme s manželem sami,

Návštěva
farmy:
V
rámci
poznávání přírody a získávání povědomí
o životě zvířátek
jsme se vydali na návštěvu
místního ovčína.
Po přivítání nám
paní Stejskalová
ukázala zvířátka, o něž se pečlivě stará. Nejvíc děti zaujalo ochočené
jehňátko, které nás všude doprovázelo a nechalo se od
dětí hladit. Na rozloučenou jsme dostali výborné domácí
korbáčiky. Po těch se jen zaprášilo. Děkujeme paní Stejskalové za vřelé přivítání.

Den otevřených dveří farmy Výprachtice:
Další prohlídkou užitkových zvířat byla návštěva nové
stáje pro krávy. Pan Chládek a pan Chaloupek nás provedli novými prostory
a vysvětlili nový
způsob
chovu.
Děti měly možnost také nahlédnout do nové
moderní dojírny.
Děkujeme panu
Chládkovi a panu
Chaloupkovi za
pozvání.
Přejeme Všem krásné a pohodové prázdniny, plné sluníčka a radostných zážitků.
kolektiv mateřské školy.
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ZŠ JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
OKRESNÍ KOLO MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY
V úterý 4. 4. se žáci Káťa Lerchová z 8. třídy, Pavlínka
Hlávková, Michal Lerch a Anička Chaloupková ze 6. třídy zúčastnili okresního kola Matematické olympiády, které
se konalo na ZŠ Komenského v Ústí nad Orlicí. Přestože
konkurence byla velká, protože soutěžícími byli většinou
žáci víceletých gymnázií, vedli si naši žáci dobře. Nejlépe
se dařilo Pavlínce Hlávkové, z celkem 46 soutěžících se
umístila na krásném 10. místě s šestým nejlepším počtem
bodů. Za odměnu jsme si všichni zahráli minigolf v místním obchodním domě Louže a po takto zpestřeném čekání
na autobus jsme se vypravili domů. Všem žákům děkuji za
vzornou účast a přeji mnoho úspěchů i v dalších letech.
Mgr. T. Pecháčková

VYBÍJENÁ
19. dubna byl krásný povelikonoční den. Jak je v tomto
období „běžné“, ráno nás překvapil sníh a mráz. Nicméně dětem ze 4. a 5. ročníku to náladu nezkazilo. Čekalo
je totiž okrskové kolo ve vybíjené. Ráno jsme vyrazili do
Horní Čermné, kde se utkala celkem čtyři družstva – z Tatenic, z Lanškrouna (ZŠ B. Smetany), z Horní Čermné a borci
z Výprachtic. Po těžkých bojích se naši hráči umístili na třetím místě. Domů jsme si kromě diplomu a únavy odváželi
nově navázaná přátelství a výzvu: „Tak zase příští rok!“
Mgr. Blanka Vodehnalová, DiS.

JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH
Stejně jako loni jsme i letos zavítali do sálu lanškrounského kina podívat se na projekci Jeden svět na školách.
A co si pod tímto pojmem představit? Jedná se o jeden
ze vzdělávacích programů organizace Člověk v tísni, a to
již od roku 2001. Prostřednictvím filmů, diskusí a výchovných aktivit přináší tato organizace do škol důležitá témata
jako rodina, vzdělávání, stáří, chudoba, nemoc, přátelství,
media a mladí lidé (sociální sítě) a jim podobná.
Letos jsme se vydali zhlédnout projekce pro 1. stupeň
Darované housle, Kimaru a kuřata, Bětka a chytré hlavičky, pro 2. stupeň pak Rockeři, Holka z Instagramu, Jessserův syn. Jak už z názvu vyplývá, jedná se o projekce
a příběhy nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Děti
tak mohly nahlédnout do života dětí z Nairobi, USA nebo
třeba Holandska.
Myslím si, že i mnohé z nich si uvědomily důležitost
rodiny i zdraví, nástrah sociálních sítí a že ne pro každého je samozřejmost chodit do školy jako zde u nás.

úspěšnějšími sportovci byli tito žáci:
běh 60 m
Šimon Heger – zlatá medaile
běh 400 m
Ondřej Chaloupek – stříbrná
medaile
skok do dálky
Radim Skala – stříbrná medaile
Šimon Heger – bronzová
medaile
Všem žákům, kteří se přeborů zúčastnili a snažili se ze
všech sil podat nejlepší výkony, děkujeme a oceněným
nejlepším atletům velice gratulujeme.
Mgr. Žaneta Fiebigerová

ZÁPIS PRVŇÁČKŮ
Zahájení povinné školní docházky je významným okamžikem nejenom v životě dítěte, ale celé jeho rodiny. Prvním krokem ke vstupu do školy je zápis dětí. V naší škole
proběhl letos 20. dubna, na rozdíl od let minulých, kdy se
konal v únoru.

Iveta Krátká

LEHKOATLETICKÉ ZÁVODY
Ve středu 24. 5. 2017 jsme vyrazili do Lanškrouna
na Stadion Romana Šebrleho reprezentovat naši školu
a vybojovat nějakou medaili v lehkoatletických závodech.
Naše výprava měla patnáct závodníků z prvního stupně.
Bojovalo mezi sebou osm základních škol. Konkurence
byla veliká, ale čtyři kovy jsme přece jen přivezli. Nej-
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K zápisu se svými rodiči se dostavilo 16 natěšených
budoucích prvňáčků. Jako téma zápisu si zvolily paní učitelky z 1. stupně „krtečka“ a od něho se odvíjela větši-
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na zajímavých a vtipných
úkolů, podporujících u dětí
zájem, tvořivost, aktivitu,
kreativitu a radost.
A to také děti předvedly - bez váhání a s plným
nasazením házely koulí,
zpívaly, sestavovaly obrázek, lepily ho, procvičovaly paměť, předvedly, jak se
již umí podepsat. Během
plnění úkolů děti získávaly drobné dárečky. Velkou
oporou jim byly paní učitelky z mateřské školy.
Těch několik měsíců se přehoupne jako nic a z předškoláčků se stanou opravdoví školáci první třídy. Děkuji
dětem, rodičům, učitelkám z mateřské školy, panu starostovi a kolegům za nevšední odpoledne.
Zároveň bych chtěla touto cestou poděkovat našim milým
sponzorům - panu Jiřímu Kollertovi, spolumajiteli Pekařství
a cukrářství Sázava za výborné koblihy, které dětem věnoval a panu Jindřichu Beranovi, majiteli firmy KOVO Beran
s.r.o., který dětem daroval pitíčka a Kinder vajíčka.
Mgr. Hana Katzerová

OSVĚTIM OČIMA ŽÁKŮ
Navštívit koncentrační tábor Auschwitz byl opravdu
poučný zážitek. Potom, co jsme prošli branou s nápisem
„Arbeitmachtfrei“ a vstoupili do areálu koncentračního
tábora, nám začala paní průvodkyně vyprávět o tom, co
hrozného se tam během 2. světové války dělo. Vězni tam
žili v hrozných podmínkách, umírali hlady a bylo s nimi
zacházeno hůř než se zvířaty. Lidé zde byli zavíráni do
plynových komor, kde se používal jed na hubení hmyzu
cyklon B, a byli popravováni těmi nejpotupnějšími způsoby. Když člověk navštíví koncentrační tábor, uvědomí si,
jak dobře se vlastně má…
Jakub Nápravník

Výlet se mi líbil, jen to nebylo zrovna příjemné místo.
Docela jsem se divil, co nacisté dokázali udělat Židům…
Celkem mě i děsil ten počet lidí, kteří tam zemřeli. Ti lidé,
co tam byli vězněni a mučeni, to neměli zkrátka vůbec
lehké. Bylo to něco hrozného a já osobně doufám, že se
už nikdy nic podobného nestane.
Milan Jaroš

Nedovedu
vůbec
pochopit, jak mohli být tak
chladní a někoho odvést
na smrt. Působí to na mě
strašně, protože odsoudili
miliony lidí bezdůvodně.
Lucie Mertová

Přišlo mi strašně divné
a hrozné, v jakých podmínkách tam ti lidé žili.
Ani nechápu, jak toho byli
schopni…
David Prokopec

Byl to pro mě asi nejlepší výlet, co jsem kdy se
školou absolvovala. Jsem
moc ráda, že jsem tábor Auschwitz navštívila.
Nedokážu nebo snad ani nechci si představovat ten počet
lidí, kteří tam zemřeli. Moc dobře nechápu, k čemu nacisté dospěli a proč to vůbec dělali. Opravdu nikomu nepřeji
zažít něco podobného…Věděla jsem už před tímto výletem něco o tom, co se tam během 2. světové války dělo,
ale moc jsem si to všechno v tak velkém měřítku nedovedla představit. Díky tomuto výletu už vím mnohem více a
jsem ráda, že jsem se mohla na taková místa podívat. Je
to velmi smutné místo a moc se mi líbil přístup průvodců,
kteří to berou opravdu vážně, i když už to vypráví poněkolikáté…Jsem ráda, že lidem není jedno, co se dělo, a že se
na historická místa, ať už veselá nebo takto smutná, jezdí
dívat z celého světa.
Tereza Grossmannová

CYKLISTICKÝ KURZ 7. A 8. TŘÍDY
ZŠ VÝPRACHTICE
V polovině května se žáci sedmého a osmého ročníku
vydali na cyklistický kurz, tentokrát do příjemného prostředí v obci Nekoř. Postaráno tam o ně i jejich vedení
bylo opravdu dobře a především kuchyně o sobě dávala
vědět nadprůměrnými porcemi chutných pokrmů. Proto

Pastviny - Vejvodova lípa
(obvodem nejmohutnější památný strom na území České republiky)
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bylo nutné neubírat z naplánovaných kilometrů, neboť
případná kila navíc by se právě po cyklistickém kurze vysvětlovala těžko. A tak již pondělní cesta od školy
na místo určení probíhala dle rčení, že je sice delší, ale
o to náročnější. V samém závěru ji navíc okořenil vydatný
déšť, takže do cíle dorazil peloton promočených a zablácených postaviček. Přesto jsme stihli zastávku u Vejvodovy lípy v Pastvinách, což je obvodem nejmohutnější
památný strom na území České republiky.
Od úterý nás provázelo již jen slunečné počasí,
a tak jsme dopoledne strávili výletem na Zemskou bránu
a v odpoledních hodinách byla cyklistická vyjížďka spojena s předem připravenou přírodopisně poznávací činností
pro žáky v prostoru Naučné stezky v Letohradě. Po večeři

Naučná stezka – Bažantnice - Obora (Letohrad)

došlo na údržbu kol a velice prestižní fotbalové klání, do
kterého se společně s žáky zapojili i jejich učitelé.
Středečnímu dopoledni byla vyhrazena návštěva firmy
Bühler v Žamberku a během odpoledne, jež bylo pojato
jako odpočinkové, došlo na pěší exkurzi přehrady Pastviny. Ve zbytku dne žáci relaxovali či hráli sportovní
a společenské hry. Před večerkou pak proběhla noční jízda, kde si sami ověřili, že není důležité pouze vidět, ale
hlavně být viděn, a to za pomocí jak klasických světel, tak
celé řady různých reflexních prvků.
Čtvrtek patřil celodennímu výletu do Brandýsa nad
Orlicí. Jednalo se o nejdelší, 70 kilometrů dlouhou etapu,
jejíž větší část vedla nenáročným a krásným prostředím
podél Tiché Orlice a žáci ji zvládli v úžasném tempu bez
větších problémů. Některým dokonce zbyly ještě síly na
podvečerní fotbalové utkání a dobrovolnou noční vyjížďku. Součástí večera byla i noční hra odehrávající se v bezprostředním okolí našeho ubytování.
V pátek ráno jsme poklidili pokoje, sbalili své propriety a vydali se na cestu domů. Žákům patří velké uznání
za celkem najetých 212 kilometrů bez větších problémů
a všem zúčastněným dík za poklidný průběh celého kurzu.
Michal Moravec

BESÍDKA KE DNI RODINY
Dne 25. 5. 2017 se na sále ve Výprachticích konala tra-
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diční akce Základní školy Jindřicha Pravečka - besídka ke
Dni rodiny. Na vesnici se vždy muzicírovalo a hrálo divadlo, a tak vystoupení školních dětí na tuto tradici navazují. Na návštěvníky nečekalo ale nic suchopárného ani
vážného. Kluci a děvčata si dovedou sami ze sebe udělat
pěknou legraci a mnozí z pedagogického sboru rovněž.
Na programu byla vystoupení, ve kterých se předvedli
doslova všichni žáci školy – a někteří i několikrát. Malá
koťátka z 1. třídy zaujala svou roztomilostí. Druháci nám
společně s páťáky předvedli „svůj svět“, třeťáci pozvali
diváky na hodinu zpěvu a tance, na tělo hráli a zpívali
čtvrťáci. Tato třída rozesmála celý sál svým originálním
pojetím Hlídače krav. Představení tříd se střídalo s tanečními vystoupeními skupin mažoretek, amazonek a dětí
z tanečního kroužku. Třídy druhého stupně projevily při
přípravě smysl pro humor i notnou dávku kreativity, a tak
mnohá vystoupení provázel smích a potlesk na otevřené
scéně. Krásná byla závěrečná Pohádka o Honzovi, kterou
se svými žáky připravily vychovatelky školní družiny.
Celým programem tradičně provázeli žáci 9. třídy, bylo
to jejich loučení se se svou školou.
Je pravdou, že týdny, mnohdy i měsíce před besídkou,
jsou pro všechny účastníky, nejen žáky, ale především
jejich učitele, zatěžkávací zkouškou.
Besídka se vydařila – o tom vypovídaly tváře návštěvníků, dětí i všech učitelů školy. A já jsem opět zažila úžasný
pocit sounáležitosti školy s občany Výprachtic.
Děkuji všem – pedagogům za čas, energii a osobní nasazení, dětem za jejich úžasné nápady a šikovnost, rodičům
za přípravu kostýmů a rekvizit, paní Medkové a Indrové
za volný čas věnovaný dětem a všem ostatním za to, že na
besídku přišli a pomohli vytvořit jedinečnou atmosféru.
Reportáž z akce uvidíte na lanškrounském infokanálu
(http://www.lainfokanal.cz).
Mgr. H. Chládková

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
NA FARMĚ VÝPRACHTICE – EXKURZE
V pátek 26. 5. se žáci ZŠ Jindřicha Pravečka vydali na
den otevřených dveří do farmy Výprachtice na Malou Stranu. Prohlídka začala v nové stáji dojnic, kde se žáci dozvěděli o volném ustájení, roztřídění dojnic, jejich potřebách
a péči. V době naší návštěvy probíhalo přihrnování krmení
a nastélání stáje. Největší obdiv žáků si odneslo moderní
elektronické větrání a otevírání střechy stáje.
Dále exkurze směřovala do staré vazné stáje dojnic,
kde jsou v současnosti vybudované malé boxy pro krá-
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vy „čekatelky“ a box
pro plemenného býka masného skotu.
Následovala prohlídka dvora a budky
pro nejmenší telátka.
Většina telátek byla
zvědavá a přišlá se i
pomazlit. Odrostlejší
telátka jsou převážena na další starou
budovu (dříve vazné
stáje dojnic), kde sdílí boxy ve skupinkách
s malým výběhem.
Odtud jsou odvážena
na pastviny na Haldě
nebo v Koburku.
Žáci se dozvěděli o krmení, ustájení i rozmnožování
skotu a následovala návštěva dojírny. Jak to s tím mlékem
vůbec je? Novodobá dojírna je vybavena nejmodernější
technologií nejen k dojení a nahánění dobytka, ale i k třídění dojnic ke kontrole od veterináře nebo návštěvě dezinfekčního bazénku na paznehty.
Prohlídku dojírny završil příjezd mlékaře, který nadojené mléko přečerpal do cisterny a odvezl ke zpracování.
Prošli jsme dvorem okolo moderních zemědělských strojů
až ke stáji a pastevnímu odchovu vysoce březích dojnic.
Zde prohlídka farmy Výprachtice skončila diskuzí nad
různými otázkami žáků.
Mgr. Veronika Franková

Výprachtické kolečko aneb
koloběžkyáda

OHLÉDNUTÍ ZA DNEM
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Ve dnech 25 a 26. května tohoto roku proběhl na živočišném středisku na Malé straně den otevřených dveří
na nově modernizované farmě živočišné výroby. Investorem novostaveb je firma AGROSPOL Výprachtice s. r.
o. při 100% úvěrové a finanční podpoře banky MONETA
Money Bank a. s.
Chov dojnic a produkce mléka v našem podniku už
dlouho nevyhovovaly požadavkům na pohodu zvířat. Stáli jsme před otázkou, zda se pustit do výstavby nové stáje
a dojírny nebo skončit s produkcí mléka. Vyhrála první
varianta…

Projektové přípravy akce „Modernizace farmy Výprachtice“ odstartovaly v prvních měsících roku 2014. 19. dubna 2016 došlo k předání staveniště generálnímu dodavateli, začala demolice staré senážní jámy a na jejím místě
výstavba nové budovy dojírny.
Už 2. srpna 2016 (106 dní po zahájení stavby) byl
spuštěn zkušební provoz dojírny a ve stejný den začala
demolice staré stáje K 2, na jejímž místě v průběhu měsíců
září až listopad 2016 vyrostla nová produkční stáj pro 266
kusů dojnic.
16. prosince 2016 (po neskutečných 137 dnech) byly
dojnice vráceny na stejné místo, ale do zcela jiného prostředí. Celá akce včetně demolice starého kravína trvala

ZŠ A MŠ VÝPRACHTICE POŘÁDÁ

KOLOBĚŽKYÁDU
Kde: dětské hřiště
Kdy: 22. 6. 2017 od 15.30
Pro koho: koťátka, motýlci, prvňáčci, druháčci a třeťáčci
– rodiče samozřejmě vítáni
Startovné 10,S sebou koloběžku (pokud nemáš, nevadí), doporučujeme
rukavičky a přilbu, během závodu budou probíhat
doprovodné soutěže

Pravidla: Pojedeš dvě kola okolo hřiště a nesmíš utíkat.
INFO VE ŠKOLCE A U P.GROSSMANNA

8 měsíců. To vše díky obdivuhodné organizaci a profesionalitě firmy S.O.K. stavební Třebíč, která byla generálním dodavatelem stavby. Firma S.O.K. stavební Třebíč se
k celé akci postavila velmi zodpovědně přesto, že musela
čelit mnoha překážkám. Za to patří velký dík jejímu vede-
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ní, stavbyvedoucím, všem pracovníkům a subdodavatelským firmám za jejich rychlou a kvalitní práci.
Na stavbě byly použity nové moderní technologie jako
prefabrikované díly krmného žlabu, dělící stěny mezi sekcemi a další prefabrikované díly, které významným způsobem zrychlily dobu výstavby. Také celá konstrukce dojírny je též z prefa dílů. Na střeše stáje je otevíratelná větrací
hřebenová štěrbina od firmy Haze. Technologie dojení je
nová od irské firmy DairyMaster.
Chtěli bychom poděkovat starostovi obce Výprachtice
panu Luďkovi Skalickému, DiS a paní Ing. Iloně Blažkové
ze stavebního úřadu za vstřícnost a výbornou spolupráci.
Nemůžeme zapomenout na práci a pomoc všech techniků a zaměstnanců naší firmy, kteří se aktivně podíleli na
přípravách, likvidaci staré stáje a více jak půl roku dvakrát
denně naháněli krávy z nouzového ustájení na dojírnu,
řešili krizové situace a při tom všem museli zajistit běžný
chod firmy. Moc Vám děkujeme!
Jménem firmy AGROSPOL Výprachtice s. r. o. bychom
rádi poděkovali i všem obyvatelům naší obce za jejich
trpělivost a shovívavost nad zvýšeným provozem, hlukem
i znečištěním komunikací.
Libor Chaloupek a Josef Chládek

TJ Sokol

VÝPRACHTICE

SE SOKOLEM DO PRAHY
Tělocvičná jednota Sokol Horní Heřmanice začíná
s nácvikem sletových skladeb na

areál TJ

16. Všesokolský slet v Praze v roce 2018,
který se bude konat na stadionu fotbalového klubu Slavie
v Edenu. Za tím účelem hledá cvičence – muže a ženy
jakéhokoliv věku, kteří si rádi zacvičí na hudbu a chtějí
udělat něco pro svoje zdraví a rádi by se zúčastnili
této mimořádné akce.
Členství v Sokole není podmínkou. V případě zájmu
o přihlášení a bližší informace kontaktujte starostu
Václava Šítka na telefonním čísle +420 603 593 939.

hraje:

poøádá

1.7.

TJ Sokol Výprachtice oddíl volejbalu pořádá
v sobotu 15. 7. 2017 od 8.30 hodin 5. ročník

TURNAJE MUŽŮ
MEMORIAL VILÉMA CHLÁDKA

DĚTSKÁ AMBULANCE
MUDR. JAREŠOVÁ BUDE MÍT DOVOLENOU
od 19. června – 23. června 2017
od 15.srpna – 19.srpna 2016
Akutní případy ošetří MUDr. Šveráková ve své ordinaci.

strana 10

v sobotu 29. 7. 2017 od 8.00 hodin 11. ročník

VOLEJBALOVÝ TURNAJ ČTYŘEK
(2 ženy + 2 muži)

Přijďte povzbudit domácí borce!!!
Bohaté občerstvení zajištěno
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II. REPREZENTAČNÍ PLES DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ
MIKROREGION SEVERO-LANŠKROUNSKO
V pátek 31. března 2017 se konal na sále Kulturního
domu ve Verměřovicích již II. reprezentační ples našeho
svazku. Po jeho prvním ročníku v loňském roce jsme letos
měli poměrně složitou situaci s výběrem kulturního programu, když mistři světa v latinskoamerických tancích měli
na plese v předchozím roce obrovský úspěch. Tentokrát
jsme proto vsadili na brazilské tance a pražskou taneční
skupinu TRADICIÓN, která byla rovněž i ústředním motivem plakátu a dalších propagačních materiálů plesu.

V průběhu celého večera k tanci a poslechu hrála kapela FANTASY music z Rychnova nad Kněžnou. Květinami
sál i přísálí kulturního domu vyzdobila slečna Magdaléna
Vágnerová z Dolní Čermné. Občerstvení v podobě nápojů
zajišťovali členové SDH Horní Třešňovec a co se týče jídla, byli to manželé Bielčikovi z Horní Čermné.
Ples byl ukončen v sobotu 1. dubna ve 3 hodiny ráno.
Věříme, že se II. reprezentační ples našeho svazku jeho
účastníkům líbil a že se již nyní stejně tak jako my těší na
jeho III. ročník, který se uskuteční v březnu příštího roku.
Na závěr nám dovolte poděkovat každému, kdo se
jakoukoliv měrou podílel na přípravách a organizaci této
společenské akce. Velice si toho vážíme. Ještě jednou
rovněž velmi děkujeme za podporu všem sponzorům, ale
i těm, kteří náš ples podpořili svou účastí. Jsme za to skutečně rádi.
Za DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko
Mgr. Lenka Bártlová, manažerka
Fotografie pořídila p. Ludmila Ešpandrová. Více fotografií
naleznete na www.dsomsl.cznebo facebookových stránkách
svazkuwww.facebook.com/mikroregion.severolanskrounsko.

Ples byl zahájen obdobně jako v loňském roce nástupem
starostů členských obcí a zaměstnanců svazku. Moderoval
jej Ondra Pokorný, který po představení zástupců jednotlivých členů svazku předal slovo jeho předsedovi p. Petru
Helekalovi, který všechny přítomné přivítal a krátce k nim
pohovořil. Vzápětí následovalo první předtančení, které
zajistili manželé Jantačovi z Letohradu ve formě několika klasických společenských tanců. Manželé Jantačovi
doprovází svým tanečním uměním náš ples již podruhé,
za což jim velmi děkujeme. Ve 22 a 23 hodin se představili 4 tanečníci skupiny TRADICIÓN. Nejprve šlo o ohnivou
Sambu a následně o tanec Tropicanacarneval. Krátce před
půlnočním slosováním cen velký úspěch zaznamenala
i školička tance, při které si mohl každý z přítomných
s exotickými tanečníky zatančit. A skutečně se tak stalo.
Parket se v krátké chvíli zaplnil spoustou tancechtivých
tanečnic a tanečníků. Atmosféra byla úžasná.
Stejně tak jako vloni, i letos si bylo možné zakoupit vstupenku na ples v předprodeji, a to buď přímo v kanceláři
svazku, nebo na obecních úřadech členských obcí. Byl to
zřejmě úspěch prvního svazkového plesu v loňském roce,
který způsobil, že v předprodeji se podařilo prodat téměř
všechny vstupenky do naplnění kapacity sálu (256 míst).
Současně se podařilo úspěšně oslovit i spoustu sponzorů,
kteří byli ochotni na ples přispět ať již finanční částkou či
věcným darem, za což je třeba skutečně velmi poděkovat.
Do soutěže o ceny se nám tak podařilo zajistit celkem 337
cen, z toho 19 cen do velké – půlnoční soutěže. Mezi
hlavními cenami byla motorová rotační sekačka na trávu, LCD televizor, divoké prase, fůra štěrku, poukaz na
malířské služby, víkendový pobyt pro dvě osoby a mnoho,
mnoho dalšího.

V rámci Mezinárodního hudebního festivalu
Letohrad 2017 vystoupí

v pátek 9. června 2017 v 18.30 hodin
v kostele ve Výprachticích
dechové trio

Ligneus

V roce 2005 spojili svou společnou radost z komorní hudby v projekt s názvem Ligneus. Všichni tři jsou členy Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně.
Koncerty zpestřují autentickým průvodním slovem. Koncertovali nejenom v České republice, ale i v zahraničí.
S radostí přináší svým posluchačům kromě profesionálního výkonu i příjemnou atmosféru.
vstupné 60 Kč/40 Kč.
webovky Ligneus: http://www.ligneus.cz/
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Spoj čísla od 1 do 100
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