Vážení přátelé, sousedé, občané, lide místní i přespolní,
zdravíme Vás v době prázdnin a dovolených. Prázdniny se školákům přehouply do druhé poloviny, a to pro
děti není příliš radostná zpráva, protože se pozvolna blíží
doba, kdy opět zasednou do školních lavic.
Také nám trochu zapršelo, což bylo určitě potřeba. Sucho
trápí jižní Moravu a některé další oblasti naší republiky.
Ani naše víska na tom není po stránce vláhy úplně nejlépe.
Poslední deště však tíživou situaci se suchem trochu uklidnily. Naši zemědělci však zřejměmohou očekávatnižší úrodu.
Jak se to projeví na cenách základních potravin,zatím není
úplně jasné. Ten, kdo chodí občas do obchodu, ví, kolik stojí
některé potraviny, případně o kolik a co podražilo. Zdražení
se zatím dotklo másla, což však má příčinu jinde. To, že podraží pekárenské výrobky, se však dá předpokládat.
Srpen je považován za měsíc, ve kterém končí léto
a nastupuje podzim. Pokud se máme nyní zabývat pranostikami, začněme třeba tou, která se vztahovala ke svátku svatého Vavřince (10. srpen). „Vavřinec – první podzimec“. Deště po svatém Vavřinci předvídala pranostika:
„Je-li počasí o svatém Vavřinci pěkné, možno těšit se na
deště“. Podle počasí na svátek Nanebevzetí Panny Marie
(15. srpna) se předpovídal průběh podzimního počasí.
„O Nanebevzetí jasno před východem slunce nastane
požehnaný podzimek“. Pokud naopak v tento svátek pršelo, pak platívalo: Pak-li o Nanebevzetí Marie Panny prší,
tak padesát dní mokrých v očekávání máme“. Naopak
když pršelo na svatého Rocha (16. 8.), bylo tomu přesně
naopak. O tom vypovídala tato pranostika: „Když prší na
svatého Rocha, je pak pěkný podzimek“. V srpnu si také
již více uvědomujeme krátící se den a prodlužující se noc.
Na krátící se den upozorňovala pranostika: „Bartoloměj
svatý odpoledne krátí“. Končící teplé letní dny ohlašovala
pranostika vztahující se k svátku svatého Augustina (28.
srpen). „Svatý Augustin udělá z tepla stín“ a také pranostika: „Kol svatého Augustina odcházejí pryč teplé dny“.
Typickým rysem zářijového a částečně také říjnového
počasí je babí léto, což bylo zachyceno v pranostikách
o babím létě a jeho průběhu i konci.
Pro měsíc září se tradovalo, že je s létem již definitivně veta. K tomuto období se vážou tyto pranostiky: „Babí
léto – léto na odchodu“ a rovněž: „Divoké husy na odletu
– konec i babímu létu“.

K jednotlivým zářijovým dnům se vázaly tyto pranostiky: „Jiljí jasný – podzim krásný“. (Svátek sv. Jiljí připadl na
1. září) Když naopak na svatého Jiljí pršelo, pak se tradovalo: „Když na svatého Jiljí prší, celý podzim voda crčí“.
Podle počasí na svatého Jiljí se předpovídal průběh počasí pro celý podzim. Tento závěr obsahovala pranostika:
„Jaké počasí o svatém Jiljím, takové bývá celý podzim“.
O konci léta a dalším průběhu podzimu pak vypovídaly
pranostiky: „Na svatého Štěpána krále (2.září) je už léta
namále“. Do konce astronomického léta, od tohoto data
(2. září) zbývají jen tři týdny, avšak i po tzv. podzimní
rovnodennosti je ještě naděje na babí léto. Další pranostiky pro měsíc září se vztahovaly rovněž k podzimu
a k dalším poklesům teplot. Přicházející podzim oznamovala pranostika „Po svatém Kříži (14. září) podzim se
blíží“.Od svátku svaté Marie Sedmibolestné, což připadalo
na 15. září, se očekával další pokles teplot, čemuž odpovídala pranostika: „Od Panny Marie Sedmibolestné teplota
rychleji poklesne“. Chladno z rána (oznamované již na
svatou Annu v červenci – konkrétně dne 26. 7.) bylo také
připomínáno na svátek svatého Cypriána v pranostice:
„Na svatého Cypriána chladno bývá často z rána“. Na svátek svatého Václava (28. září) se tradovalo:„Svatý Václav
tady – sklízí hady“. Nutnost vytápění příbytků po svatém
Václavu ohlašovala pranostika: „Přijde Václav – kamna
připrav“. Na blížící se zimu upozorňuje pranostika: „Na
svatého Jeronýma stěhuje se k nám již zima“.
V srpnu se k nám vrátí, po tolik potřebných deštích,
které s sebou přinesly i nižší teploty, opět léto. Teploměr
vyšplhá nad třicítku a počátek srpna se stane, navzdory
pranostikám, nejteplejším obdobím v roce. Doufáme, že
později se alespoň mírně ochladí a počasí se pro mnohé
z nás stane příjemnějším.
Tolik tedy k některým pranostikám a nyní Vás seznámíme s děním v naší obci a okolí v měsíci červnu a červenci
2017.
Hned na počátku měsíce června, konkrétně 3. června 2017, se uskutečnil na sále Penzionu U Jana koncert
dechového orchestru Štramberk. Tento dechový orchestr
pravidelně vystupuje na festivalu Pravečkův Lanškroun.
Orchestr projevil zájem zahrát si také v rodišti Jindřicha
Pravečka, ve Výprachticích, což jsme jim rádi umožnili.
Škoda jen, že se vystoupení tohoto orchestru setkalo s
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velmi malou odezvou místního publika. Určitě se jednalo
o pěkný hudební zážitek a zejména milovníci dechovky
by si přišli na své.
Dne 9. června 2017 se v rámci Mezinárodního hudebního festivalu v Letohradě
konal v našem kostele Proměnění Páně
koncert Colour Bass Duo. Poslechnout
si vystoupení tohoto zajímavého hudebního tělesa přišlo 50 návštěvníků, kteří
vystoupení odměnili potleskem. Těšíme
se na další ročník festivalu a věříme, že
i účast na koncertech bude o něco vyšší. Vždyť koncertování ve Výprachticích
není tak mnoho a určitě je dobré se takové kulturní akce občas účastnit.

Dne 12. června se uskutečnilo jednání s panem Dokoupilem z firmy Ekokom ohledně rozšíření a optimalizace
sítě sběrných míst na tříděný odpad v naší obci. Jelikož
se objem tříděného i komunálního odpadu neustále navyšuje, což s sebou v budoucnosti ponese zvýšené náklady na sběr, třídění a likvidaci tohoto odpadu, bude počet
sběrných míst na tříděný odpad v naší obci navýšen
o další místo na Hoblovně. Na ostatních místech na tříděný
odpad budou přidány kontejnery. Je však nutné upozornit
na skutečnost, že řada lidí si s tříděním odpadu nedělá
žádné vrásky. V kontejneru na plasty se mimo již dříve
zmiňovaných odpadů (železo, keramika apod.) objevil
i mrtvý králík. To určitě není odpad, který by se dal nazvat
plastem.
V dané souvislosti považujeme za vhodné upozornit na
to, že do kontejnerů na trávu nepatří veškerá biomasa (od
doby, kdy to nevěděla ani Kateřina Jacques ze Strany zelených v pořadu Jana Krause „Uvolněte se prosím“, již tento
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pojem dostatečně zdomácněl – jedná se o veškerou organickou hmotu, tedy nejen rostlinného, ale i živočišného
původu apod.). Do našich kontejnerů však ukládejte pouze biomasu rostlinného původu, tedy trávu, keře, větve,
listí apod. Znovu upozorňujeme, že nedůsledné třídění
odpadu se dotkne později peněženek nás všech. Každou
práci navíc musí někdo zaplatit a ani svozová firma nám
nebude třídit odpad zadarmo. To, že po svozu tříděného
odpadu zůstává na sběrném místě spousta odpadu, který
rozhodně nelze označit jako tříděný, hovoří za vše.
15. června budoucí prvňáčci převzali štafetu od dvanácti žáků odcházejících z deváté třídynaší základní školy. Ti se po prázdninách rozprchnou na učňovské a střední
školy. Přejeme jim, ať se jim v přípravě na další život daří.

Do první třídy Základní školy Jindřicha Pravečkaletos
nastoupí 12 dětí. I jim přejeme, ať se jim ve škole líbí.
22. června proběhla na našem obecním úřadu kontrola
z Pardubického kraje na oblast matriky, evidence obyvatel
a ověřování listin a podpisů. Kontrola proběhla bez závad,
což určitě slouží ke cti p. Baškové a pro oblast ověřování
listin i podpisů p. Havelkové.
Ve dnech 23. a 24. června uspořádal V-Racing Club
Výprachtice akci nazvanou Meeting offcars. Jednalo se
o setkání příznivců tuningu a majitelů tuningových aut.
Hlavní program se konal 23. 6. V jeho rámci se uskutečnily různé soutěže pro veřejnost. Jednalo se např. o soutěž
v přetahování aut, házení pneumatikou na dálku. Dále
se soutěžilo o nejlepší zvuk tuningového auta, o nejlepší
tuningové auto apod. Pořádaly se zážitkové jízdy a dne
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24. 6. 2017 se uskutečnila tzv. „Spanilá jízda“. Všem
pořadatelům patří poděkování za příjemný zážitek.
24. června se uskutečnilo Setkání na pomezí Čech
a Moravy. Jednalo se již o 9. ročník této oblíbené a velmi úspěšné akce. V letošním roce pozdravil návštěvníky
setkání hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický PhD. Připravený program zhlédlo 500 diváků. Vše
začalo ve 12.00 hod. mší svatou v kostele Povýšení Svatého Kříže ve Valteřicích, kterou celebroval pan farář Ireneusz Szocinski. Všichni se těšili na vystoupení přizvaných
umělců, které navazovalo bezprostředně po vystoupení
starostů Města Štíty a Obce Výprachtice a dalších pozvaných hostů. Od 14.00 hod. zahrála dechová hudba Mis-

tříňanka. S velkým úspěchem se setkalo od 16.00 hod.
vystoupení zpěváka Marka Ztraceného, kterému se podařilo rozpohybovat v moderních rytmech i dosud sedící
diváky. Po jeho vystoupení následovala autogramiáda
a několik šťastlivců si tak odneslo jeho fotografii s podpisem. Úspěšnou akci zakončil italský zpěvák a hudebník
Davide Mattioli. Na této akci si na své přišly i děti, které se mohly svézt na malých motocyklech a motokárách.
Počasí všem přálo, připravené pokrmy byly dobré, pivo
a další nápoje přišly k duhu, nálada byla výborná a co si
přát více, takže příště nashledanou na 10. ročníku, který
se již začal připravovat.
Ve stejný den, tj. 24. června, se na myslivecké chaloupce uskutečnily tradiční Zvěřinové hody. Ač bylo jídla
oproti minulému roku více, byl zájem zejména o svíčkovou obrovský. Již před dvacátou hodinou bylo vše snědeno. Poděkování patří myslivcům za ulovenou zvěř a celkovou přípravu této akce, jejich manželkám pak za jejich
kuchařské umění, které sem každoročně přiláká spoustu
zájemců o tento výtečný gurmánský zážitek. Zábava navíc
při živé hudbě pokračovala do ranních hodin, což svědčí
o tom, že řadě z nás se ještě dlouho nechtělo domů. To
určitě svědčí o tom, že se tato akce opět velmi vydařila
a všem se zde líbilo.
Dne 28. června obdrželi žáci naší základní školy trochu
netradičně vysvědčenío dva dny dříve. Dětem tak u nás
začaly letní prázdniny dříve než jinde. To se však netýkalo
učitelů, kteří absolvovali 29. a 30. června školení.
Dne 30. června provedli zaměstnanci oblastního archivu v Zámrsku kontrolu archivnictví u našeho úřadu. Kontrolní zápis zatím nemáme k dispozici.
Dne 14. července navštívil Dobrovolný svazek obcí
Mikroregionu Severo-Lanškrounsko hejtman Pardubické-
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ho kraje JUDr. Martin Netolický. Setkání začalo otevřenou diskusí se starosty členských obcí Mikroregionu nad
problémy, které starosty trápí. Mluvilo se o odborném
i projektovém poradenství svazku, administraci výběrových řízení, o dotačních i mimodotačních projektech
členských obcí Mikroregionu apod. Diskuse se dále týkala
problematiky dotací poskytovaných jak z rozpočtu Pardubického kraje a také z národních a evropských fondů.
Starosty zajímal vývoj a změny v rozpočtovém určení daní
pro obce i opravy komunikací ve vlastnictví Pardubického
kraje.
V závěru setkání hejtman, který se téměř celý den věnoval problematice venkova, prohlásil: „Servis, který svazek
obcí Mikroregionu Severo-Lanškrounsko poskytuje svým
členským obcím, je příkladný. Právní poradenství, zpracování žádostí o dotace, příprava podkladů pro starosty,
včetně vlastních projektů a další práce pro obce je velmi
potřebná“. Pan Hejtman dále prohlásil, že mikroregion
může být příkladem pro ostatní, protože nevyužívá drahých poradenských firem, které na obcích neadekvátně
vydělávají a zároveň tím, že pracují pro několik svazků
obcí, se mohou věnovat každému z nich pouze „jen tak
trochu“. Hejtman rovněž konstatoval, že by mohl v tomto
směru věnovat několik křiklavých případů z Pardubického
kraje. „Naopak, řekl hejtman, zdejší mikroregion má své
lidi na odbornou práci, lidi, kterým věří a kteří reálně pracují pro členské obce v jejich zájmu“.
22. července se uskutečnil tradiční memoriál Zdeňka
Fajta. Tohoto fotbalového turnaje se zúčastnili fotbalisté z Bystřece, Sobkovic, Čenkovic, Jamného nad Orlicí
a domácího Dynamitu Výprachtice. Naši borci loňské
vítězství neobhájili a prvenství tak vybojovali borci z Jamného nad Orlicí.
Nyní Vás seznámíme s prací našich zaměstnanců
v uplynulém období, tj. v červnu a v červenci. Zaměstnanci obce provedli demontáž a montáž sondy pro měření
průtoku na ČOV. Sonda dosloužila po 14 letech provozu.
Nová sonda si vyžádala částku ve výši 12 tis. Kč, včetně
DPH. Dále bylo nutné vyměnit špatnou podlahu v domě
čp. 175 (bývalá stará pošta). V témže domě se pak ještě
opravoval byt. Opět bylo nutné pokračovat v těžbě stromů
napadených kůrovcem, přípravě palivového dřeva, sekání
trávy, úklidu v obci a na svozu bioodpadu. Zaměstnanci
obce prováděli úklid veřejných prostranství v obci, úklid
sběrných míst na tříděný odpad apod.
Jak jsme již uvedli výše, trápí nás množství odpadu, které se objevuje na místech určených pro tříděný odpad,
tedy pro plasty, papír, sklo a textil. Úklid a třídění takovéhoto odpadu zaměstnává značně naše pracovníky. Víte
sami, že máme pouze několik zaměstnanců a každá zbytečná práce se projeví zákonitě někde jinde tím, že tam
není např. posekaná tráva apod. Uložením jiného odpadu
na místech pro tříděný odpad navíc každý z nás vytváří
tzv. černou skládku a vystavuje se tak postihu dle zákona
o odpadech číslo 185/2001 Sb. v platném znění. To, že
narůstají náklady za odpad, které mohou narůst do vysokých částek, o tom jsme Vás také informovali. V případě, že se situace s odpady nezlepší, bude nutné, aby naše
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obec přijala opatření, která povedou ke zjištění složitele
takového odpadu a k jeho případnému postihu.
Aby se podpořilo třídění odpadu, zakoupila obec 400
ks sad velkých tašek na tříděný odpad (papír, sklo, plast).
Sadu tří kusů tašek (jedna sada na dům či byt) si můžete
bezplatně vyzvednout na obecním úřadě.
Dovolte nám, abychom Vám popřáli krásný zbytek léta.
Zveme Vás všechny rovněž na pouťové odpoledne, které
bude zahájeno dne 5. srpna od 15.00 hod. před Penzionem u Jana. Užijte si tedy ještě sluníčka i odpočinku, který
každý z nás určitě občas potřebuje.
To Vám přejí zastupitelé obce Výprachtice.

REKONSTRUKCE MOSTU U ČISTÍRNY
ODPADNÍCH VOD BUDE PROBÍHAT
V MĚSÍCI SRPNU.
V průběhu měsíce srpna 2017 začne rekonstrukce
mostu na místní komunikaci ve Výprachticích u čistírny
odpadních vod. Z důvodu nutného úplného uzavření
komunikace na nezbytně nutnou dobu výstavby (cca 3
týdny) je stanovena objízdná trasa, a to po místní komunikaci od pily směrem na Dolní Heřmanice. Pro pěší a
cyklisty bude vybudována provizorní lávka. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při přecházení. V případě potřeby
volejte starostu obce Výprachtice Luďka Skalického na
tel.: 736 535 787.
Děkujeme za pochopení.
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TAŠKY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
K VYZVEDNUTÍ NA OBECNÍM ÚŘADĚ
Stále je mezi námi dost občanů, kteří netřídí
odpad. Abychom podpořili jeho třídění,
zakoupila obec 400 ks sad velkých tašek
na tříděný odpad (papír, sklo, plast).
Sadu 3 ks tašek (1 sada na dům či byt) si můžete
vyzvednout na obecním úřadě ZDARMA.
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ZŠ JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
DOPRAVNÍ VÝCHOVA
žáků I. stupně má na naší škole propracovaný systém.
Jeho součástí je jednak teoretická příprava ve všech ročnících, jednak pravidelná návštěva dopravního hřiště ve

Vysokém Mýtě. A tak se v polovině června všichni žáci
stali účastníky dopravního provozu a prakticky nacvičovali dodržování pravidel a bezpečné chování na silnici
i na chodníku. Chceme tak ze žáků vychovat zodpovědné účastníky dopravy – chodce, cyklisty i budoucí moto –
automobilisty.
Mgr. Hana Chládková

PŘIŠLO DO ŠKOLY:
Vážená paní ředitelko,
Vaši žáci navštívili v uplynulém měsíci Městskou galerii ve Vysokém Mýtě a absolvovali připravený program.
Musím říci, že se svým chováním a přístupem vymykali
tomu, co u nás denně pozorujeme při školních výletech.
Od poloviny května nás navštívilo cca 1 300 školáků z 35
základních škol z celých východních Čech, takže máme,
myslím, reálnou představu o fungování vzdělávacího systému. Upřímně – těším se, až školní výlety skončí, protože mám někdy pocit, že veškerá naše snaha o to, aby se
dětem u nás líbilo a něco si odnesly, je naprosto marná.
Navíc mám strach, že nám zboří galerii. Učitelé často jen
rezignovaně přihlížejí…
To však není případ Vašich žáků a pedagogů. Chci jim
touto cestou poděkovat, jak své žáky vedou a zvládají.
Děti jsou komunikativní, aktivní a mají zájem. Je vidět, že
učitelé mají u dětí respekt, ale zároveň je mají žáci rádi.
Rozhodně to není samozřejmost. A věřte, že takových
škol, jakou je ta Vaše, mnoho není. Klobouk dolů před
prací, kterou odvádíte. Děkujeme za Vaši milou návštěvu
a těšíme se zase někdy v budoucnu na viděnou.
Pěkné zasloužené prázdniny přeje
Bc. Iveta Danko, kurátorka

Výcvik začal netradičně až v úterý. Předpověď počasí
nebyla nejlepší, ale nakonec se ukázalo, že na Litovelsku opravdu prší jen málokdy. Program tak mohl probíhat
podle plánu. Nácvik byl velmi dobrodružný. Cestování
křížem krážem po náhonu bylo chvilkami hodně adrenalinové. Někteří se museli podívat pod každou větev, která
se nad hladinou skláněla. Jiní museli okusit teplotu vody
osobně. Druhou hodinu výcviku už posádky pracovaly
mnohem lépe. Vydali jsme se i na hlavní tok řeky Moravy.
Následoval táborák a příjemné povídání. Druhý den jsme
se přesunuli proti proudu řeky do Mohelnice. Chvíli před
polednem jsme se vydali na cestu. Vody bylo po bouřkách
více a mělo to tedy ten správný „švuňk“. Po pár karambolech jsme připluli na základnu všichni v pořádku. Třetí
den kurzu jsme si mohli vyzkoušet kajak i raft. Pravdou je,
že raft prošel velmi těžkou zkouškou.

Cestou zpět většinu dostihla únava a také se přihlásil
předchozí nedostatek spánku. Byl to dobrý kurz a jistě
bude pro loučící se deváťáky i dobrou vzpomínkou na
školní léta.

VODÁCKÝ KURZ 9. TŘÍDY
Letošní vodácký výcvik proběhl o něco dříve než
v minulých letech, již začátkem června. To však nic neubralo na jeho náročnosti. Balení, cestování, stavění stanů, balení na vodu, pádlování, večeře, plavání, bourání
a balení stanů a cesta zpět. To utahá i zdatné cestovatele.

Bc. Petr Grossmann

VLASTIVĚDNÁ EXKURZE 7. TŘÍDY
Sedmá třída se vydala v pondělí 12. června na svoji
exkurzi do „černé Ostravy“. Přijali jsme pozvání od rodiny
Vendulky a vydali se na dvoudenní putování po stopách
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Následně jsme se občerstvili a také si zasportovali v
obchodním centru Nová Karolína. Prožili jsme válečnou bitvu v expozici miniatur a utahaní se vydali na zpáteční cestu.
Děkujeme prarodičům Vendulky za přístřeší a péči, kterou nám věnovali.
Bc. P. Grossmann

VLASTIVĚDNÁ EXKURZE 6. A 8. TŘÍDY
Žáci šesté a osmé třídy se spojili a vyrazili do rekreačního střediska Podhůra u Chrudimi. Místem jejich pobytu
byl DDM Ježkovka v Heřmanově Městci. Dva dny zaplnili návštěvou hřebčína, okruhem kolem Podhůry a také
aktivitami v lanovém parku. Po celou dobu pobytu žákům
přálo krásné počasí a exkurzi si řádně užili.

železa. První den jsme společně navštívili Svět techniky,
kde jsme strávili hodně času. Expozice byly velmi poutavé
a čas nám rychle ubíhal. Poté, co někteří žáci dokončili
svoji sériovou výrobu lžiček, mohli jsme se společně vydat
do pavilónu U6. Zde jsme se bavili společně po boku

J. Verna. Velmi inspirativní prostředí nám nedalo ani trochu
odpočinout. Následně jsme se přesunuli do místa našeho
noclehu a tam jsme si prohlédli zdejší hasičskou zbrojnici.
Večerní procházkou jsme se šli podívat na osvětlený cíl
našeho zítřejšího putování - Bolt Tower.
V úterý jsme se do Vítkovic opět vrátili a prošli si expozici věnovanou vysokým pecím. Vystoupali jsme do výšky
77 metrů a mohli pozorovat zelenou Ostravu.
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a mateřská škola pro svoje žáčky tradiční koloběžkyádu.
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jeme deváťákům za skvělou organizaci této akce, pro ně
v naší škole poslední.
Mgr. Hana Chládková

ROZHOVOR S ONDŘEJEM SKALOU

Čtvrteční odpoledne koncem června se na dětském hřišti
sešlo 16 žáčků, kteří se snažili na náročné trati dosáhnout
nejrychlejší čas a vybojovat tak vítězství ve své kategorii.
Některé souboje byly velmi napínavé a jejich výsledky
těsné. Nakonec se všichni dočkali sladkého ocenění a ti
nejlepší diplomu a věcných cen. Pokud nám síla a zdraví
dovolí, tak se sejdeme zase příští rok. Koloběžce zdar!
Bc. Petr Grossmann

POHÁDKOVÝ LES
Tradičně zakončují naši žáci školní rok Pohádkovým
lesem, který se koná vždy poslední den před rozdáním
vysvědčení. První až čtvrtá třída jdou se svými vyučujícími, od páťáků výše závodí skupiny žáků napříč ročníky.
Úkolem je co nejlepší splnění disciplín na jednotlivých
stanovištích za dosažení co nejlepšího času. Letošní trasa
nekončila u „Červené“ skály, jako tomu bývá obvykle, ale
až v Koburku. Trasu zpestřovaly žákům náročné úkoly.
Také učitelé vytvořili své družstvo a ve výsledku nedopadli zrovna nejhůře. Vítězem se stalo družstvo číslo 6. Děku-

Ondřej patří mezi absolventy letošní IX. třídy.
Nedávno dosáhl významného úspěchu – zvítězil v
krajském kole soutěže pořádaného Krajskou hospodářskou komorou na podporu
technických
dovedností
mládeže. A tak jsem se ho
trochu vyzpovídala:
Ondro, nedávno jsi dosáhl významného úspěchu – se
svou sadou nožů jsi zvítězil v krajském kole soutěže
„O nejlepší výrobek“. Kdy ses začal tomuto koníčku
věnovat? A proč právě nože?
Vyrábění v dílně jsem se začal věnovat asi v 10 letech.
Začínal jsem jednoduchými výrobky ze dřeva a později
jsem vyráběl složitější věci jako například vařečky, věšák na
klíče, stoličku, dřevěnou propisku, atd. Teprve před rokem
mě na internetu zaujala výroba nožů. Připadalo mi to velice
zajímavé, tak jsem to zkusil a začalo mě to bavit. Na prvních nožích jsem se vše naučil a poté už to šlo samo.
Tvoje nože upoutají rozmanitostí tvarů. Kam chodíš na
nápady, co je tvojí inspirací?
Inspirací pro mě byla počítačová hra CS:GO, kde se
tyto nože vyskytovaly. První nože byly tedy kopií, ale teď
už si je navrhuji sám.
Můžeš popsat, jak takový nůž vzniká?
Nejprve si vyberu nebo navrhnu nějaký nůž, který si
nakreslím na papír v reálné velikosti. Návrh nože přenesu na ocel. Následně nůž vyříznu flexou, vyvrtám do něj
potřebné díry, pilníkem udělám ostří a další záhyby. Poté
celý povrch nože vyleštím smirkem. Nakonec vytvořím
vhodnou rukojeť ze dřeva, kterou přidělám k noži.
Jak dlouho ti výroba jednoho nože trvá?
To je různé, záleží na tvaru, délce, kombinaci materiálů
apod. Středně velký nůž průměrně vyrábím asi 30 hodin.
Jaké nářadí používáš a kde své nože vyrábíš?
Zpočátku jsem využíval dědovu dílnu, teď už mám nějakou
dobu svoji dílnu včetně vlastního vybavení. Na výrobu nožů
používám flexu, stojanovou vrtačku, pilníky, pilky na železo,
smirkový papír a ještě nějaké další drobnosti.
Máš nějakého poradce či pomocníka?
Při začátcích práce se železem mě taťka učil používat
vrtačku, flexu, závitníky… Teď už mi nikdo neradí ani
nepomáhá, protože to ani já sám nemám rád. Ze všech
výrobků, které se mi povedly, mám vždy radost.
Ještě jednou Ti za celou školu gratuluji a děkuji Ti za
příkladnou reprezentaci školy. Protože po prázdninách
nastupuješ na střední školu, přeji Ti nejen mnoho úspěchů v dalších letech studia, ale i mnoho dalších krásných
nožů do své sbírky.
Mgr. Hana Chládková
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POSKYTOVÁNÍ PALIATIVNÍ PÉČE
AGENTUROU NADĚJE-DOMÁCÍ
ZDRAVOTNÍ PÉČE S.R.O.
VE VÝPRACHTICÍCH.
V poslední době slýcháváme čím dál častěji o paliativní
domácí hospicové péči. Samotná paliativní medicína má
za cíl zlepšit kvalitu života u pacienta, kde byly vyčerpány všechny možnosti léčby, zajistit klidné a důstojné
prostředí pro pacienta, vyloučit bolest a utrpení, motivuje
pacienta prožít zbytek života v co nejvyšší kvalitě, vede
personál k empatickému jednání a zájmu o lidské potřeby
nemocného a jeho rodinu a také vytváří racionální systém paliativní péče a zde přichází naše poslání, neboli
poskytovat paliativní péči v domácím prostředí pacienta,
ve kterém se cítí nejlépe.
Proč se v dnešní době o paliativní péči dovídáme stále
častěji? Vždyť právě doma se dříve umíralo běžně. Umírání se totiž tzv. institucionalizovalo a my se nyní opět
pomalu učíme, že jde o událost, která může opět probíhat v domácím prostředí pacienta, jako tomu bylo dříve.
Poslední roky se zvyšuje kvalita péče, kterou jsme schopny pacientovi v domácím prostředí poskytnout. Před 21
lety, když jsem začínala svou praxi v domácí péči, neměli
jsme k dispozici téměř žádné pomůcky, které nám dnes
usnadňují péči o pacienta (např. kyslík, injekční dávkovače, oxymetry, glukometry). A proto jsme v dnešní
době schopny ošetřit v domácím prostředí pacienty, kteří
vyžadují náročnější péči. Samozřejmě společně s rodinou,
která je pro nás a my pro ni v těchto náročných situacích
nejdůležitějším partnerem a společníkem.
Máme možnost v případě nutnosti na doporučení
nemocnice nebo obvodního lékaře u pacienta pracovat
3 i více hodin denně. Úzce spolupracujeme s ošetřujícím
lékařem pacienta, ambulancí léčby bolesti, ambulancí
léčby ran, hospicem, panem farářem. V případě potřeby
kontaktujeme psychologa, právníka a jiné specialisty ve
svém oboru. Za dobu mé praxe v tomto regionu, která trvá
už 21 let, jsme pomohli spoustě rodin doprovodit jejich
blízké. Věřím, že v 99 % byli s naší péčí spokojeni. Velmi
bych si přála a věřím, že tomu bude tak i nadále.
Vždy je možnost se jakkoliv informovat, telefonicky, elektronicky a samozřejmě osobně v kanceláři na
naší adrese Aloise Hanuše 82 v Jablonném nad Orlicí.
Zapůjčujeme také kompenzační a jiné pomůcky, tato
služba je velmi často využívána. Nedisponujeme velkým
množstvím, neboť nejsme dotovaná organizace a sponzory máme zřídka, ale snažíme se pracovat s otevřeným srdcem a poskytovat kvalitní péči všem našim pacientům.
Nováková Naďa - vedoucí sestra
kontakt 604 440 163
Naděje -domácí zdravotní péče s.r.o.
Na Výsluní 525, Jablonné nad Orlicí, 561 64
Telefon: 464 620 325
Email: dop@dop-nada.cz
Internetové stránky: www.dop-nada.cz
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LETOŠNÍ VESNICÍ ROKU
PARDUBICKÉHO KRAJE JE
OBEC LUKAVICE
Která obec se může chlubit vítězstvím krajského kola
Vesnice roku 2017? To už je nyní jasné. Zlatou stuhu si
zasloužila obec Lukavice, nacházející se v okrese Ústí nad
Orlicí. Ta bude také reprezentovat Pardubický kraj v celostátním kole.
„Do letošního ročníku Vesnice roku se přihlásilo celkem 27 obcí, tedy nejvíce v celé republice. Oproti minulému roku, kdy jsme se potýkali s malou účastí obcí,
a proto porota podle pravidel nemohla ani udělit všechny
stuhy, je to opravdu pozitivní změna. Věřím, že se nyní
neztratíme ani v celostátní soutěži,“ řekl radní Pardubického kraje, zodpovědný za životní prostředí, zemědělství
a venkov, Václav Kroutil.
Krajská hodnotitelská komise navštívila v Pardubickém
kraji všechny přihlášené obce mezi 12. a 22. červnem.
Zlatou stuhu za vítězství v krajském kole, kterou porota
uděluje za nejlepší a nejvyváženější prezentaci ve všech
posuzovaných oblastech, získala obec Lukavice. Právě
v této obci bude 12. srpna slavnostně předána nejen Zlatá
stuha, ale i další ocenění, která komise udělila.
„Všechny obce, které jsme navštívili, byly výborně připravené a dobře prezentovaly všechny své aktivity, za což
jim děkujeme,“ komentovala členka krajské hodnotitelské
komise z odboru životního prostředí a zemědělství Jaroslava Žáková.
Modrou stuhu za společenský život v letošním ročníku
získala obec Poběžovice u Přelouče v pardubickém okrese.
Bílou stuhu za zapojení dětí a mládeže do života obce si
zasloužily nedaleké Břehy. Zelenou stuhou za péči o zeleň
a životní prostředí se bude pyšnit obec Poříčí u Litomyšle ze
svitavského okresu, Oranžovou stuhu za spolupráci obce
a zemědělského subjektu dostal Hradec nad Svitavou.
tisková zpráva z Pardubického kraje
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pravidelně v provozu:
středa 17.00 - 22.00 hod.
pátek

17.00 - 24.00 hod.

neděle 15.00 - 20.00 hod.
(za deště zavřeno)

MOŽNOST ZAPŮJČENÍ
KURTŮ (TENIS, VOLEJBAL)
ČLENOVÉ ZDARMA
OSTATNÍ 50 KČ/ HOD. / KURT

POŘÁDÁNÍ SOUKROMÝCH
AKCÍ
tel.: 608 742 343, 774 504 144
www.sokolvyprachtice.wz.cz

25. ROýNÍK

BċHU DO VRCHU
VÝPRACHTICE – BUKOVÁ HORA


Aǣ



 Ǥǣ 

26. srpna 2017
11:00 Výprachtice, školní hĜištČ
(dČti a mládež od 8:30 a dále po 5 min.)



DĚTSKÁ AMBULANCE
MUDR. JAREŠOVÁ BUDE MÍT DOVOLENOU
od 7. srpna do 25. srpna

ǣ





2ǣ

80 Kþ dospČlí, 40 Kþ dČti a mládež
(obþerstvení pĜed i po závodČ, odmČny pro vítČze)

 4ǣ

Nutné případy ošetří MUDr. Šveráková ve své ordinaci

REKONSTRUKCE OBECNÍHO ÚŘADU

V průběhu měsíce srpna a září proběhne rekonstrukce obecního úřadu. Nejdříve začneme rekonstruovat
ordinace lékařů v době jejich dovolených, poté budou
následovat kanceláře a WC. Záchody budou po nezbytně nutnou dobu mimo provoz.
Kanceláře starosty, účetní a referentky budou přestěhovány do prvního patra.
Omlouváme se za způsobené potíže a děkujeme za
pochopení.
starosta obce

²YEXGRYď=ä9ìSUDFKWLFH

(dČtí a mládež do 8:15)

7,5 km, pĜevýšení 373 m, lesní a horské cesty
(dČti a mládež rĤzné trasy dle vČku)

  ǣ





DospČlí – Muži “A – E”, Ženy “A – E”, JunioĜi;
DČti – Žáci (nejmladší, mladší, starší), Dorostenci
(vše dle ISCAREX poháru 2017)


a 

h2ǣ



,QJTomáš DanČk, Ph.D.
+420 774 114 421
danek.tomas@post.cz

muži - 27:05 (Robert Krupiþka) z 2007
ženy - 33:07 (Michaela Stránská) z 2016

Za pĜekonání traĢového rekordu finanþní odmČna!

TENTO ZÁVOD JE SOUýÁSTÍ ISCAREX POHÁRU 2017
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Spoj čísla od 1 do 66

SUDOKU

Omalovánka
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