Vážení přátelé, sousedé, občané, lidé místní i přespolní,
zdravíme Vás v období nastupujícího podzimu. Letošní
babí léto, které nás navštívilo ke konci září, trvalo pouze
krátce. Následně se má opět ochladit. Snad toto ochlazení
nebude trvalé a sluníčko a teplo se k nám opět alespoň na
chvíli vrátí.
V říjnových pranostikách se odráží předpovědi o průběhu měsíců podzimních a zejména zimních. Jedná se
o pranostiky typu: „Teplý říjen - studený listopad“, „teplý říjen - studený únor“, „studený říjen – zelený leden“,
„mrazy v říjnu - hezky v lednu“, „spadne-li v říjnu listí,
bude mokrá zima“. Poslední neděli v říjnu se také mění
letní čas na zimní. V této době také obvykle začínala topná sezóna.
Nejdůležitějšími dny říjnových pranostik je Havel
a Šimon a Juda. Ke sv. Havlovi, což bylo 16. října, se vztahovaly tyto pranostiky: „Jaký den Havel ukazuje, taková
se zima objevuje“, nebo také: „Svatý Havel stojí za to,
jaké bude příští léto“. Pro pranostiky vztahující se k 28.
říjnu, tedy na sv. Šimona a Judy platívalo: „Na svatého
Šimoniše, přikluše k nám zima tiše“, dále pak se jednalo
o tyto pranostiky: „Šimona a Judy – zima leze z půdy“,
„Šimona a Judy – buď sníh nebo hrudy“, „Svatý Šimon
a Juda počasí o Vánocích ovládá“.
Listopad je dle statistik nejoblačnějším měsícem roku.
V listopadu již obvykle začínalo sněžit a sníh měl dorazit
se sv. Martinem na bílém koni. V dřívějších dobách v měsíci listopadu panovalo počasí veskrze zimní. Možná, že se
toho jednou opět dočkáme. To ale mnohé z nás nebude
zřejmě těšit. Z listopadových pranostik jsou právě nejznámější a nejhojnější ty, které se váží právě ke sv. Martinu.
K významným dnům měsíce z hlediska pranostik však patří
i Kateřina a Ondřej. V listopadu, konkrétně dne 2. listopadu,
slavíme svátek Dušiček, známý zejména jako den památky
zesnulých. U nás také zdomácněl pojem „dušičkový čas“,
což vyjadřuje počasí, jaké obvykle bývá v této době. Je to
počasí pošmourné, mlhavé, tesklivé, čas svíček prskajících
za mrholení. V díle Jaroslava Vrchlického se setkáváme též
s přiléhavým výrazem: „dušičkově rozplakaný den“.
Nyní již k listopadovým pranostikám. Svátek sv. Martina připadá na 11. listopadu. Pro tento den máme k dispozici řadu rčení. Zastavme se tedy u několika z nich. „Na
svatého Martina bývá dobrá peřina“, „Na svatého Martina
kouřívá se z komína“. Padal-li sníh toho dne nebo v noci,

říkalo se, že sv. Martin přijel na bílém koni. Přijel-li na
šedém (mlhy), pak měla být zima střídavá a přijel-li na
žlutém (sucho), přišla dle předpovědi zima tuhá a suchá.
O tuhé zimě si můžeme naštěstí v poslední době nechat
zdát. Suchou zimu jsme však již několikrát v posledních
letech zažili. Na svatého Martina se také pekla tradiční
svatomartinská husa. K této tradici se vztahovaly pranostiky: „Jde-li husa o Martině po ledu, bude se po něm jistě
dlouho koupat“, a také: „Půjde-li husa na Martina po ledě,
příští rok dlouhé léto bude“.
Pro sv. Kateřinu, která se vztahuje k 25. listopadu, platívaly tyto pranostiky: „Svatá Kateřina přichází bíle oděna“,
nebo rovněž: “Když Kateřina po ledě chodívá, Eva potom
blátem oplývá“. Sníh na svatou Kateřinu věštil vysoké obilí
a dle počasí na sv. Kateřinu se předvídalo počasí v příštím
lednu.
Na sv. Ondřeje (30. listopad) se pak pranostiky vyznačovaly možností jak oteplení, tak nástupem mrazů a zimy
např. „Na svatého Ondřeje se člověk někdy ohřeje“. Příchod sněhu, který se již udrží delší dobu, oznamovala
pranostika: „Když na Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží“,
a také „Hrozí-li Kateřina sněhem, přinese jej Ondřej“.
Tolik tedy k některým pranostikám a nyní se vraťme
k tomu, co se dělo v naší obci a okolí v měsících srpnu
a září 2017.
Ve dnech 5. a 6. srpna se konala tradiční pouť ve
Výprachticích – pouťové odpoledne se soutěžemi pro děti
a večerní zábavou. Akci opět uspořádala obec Výprachtice. Vzhledem ke kolizi s Benátskou nocí v Bystřeci bylo
i tak na této akci dost lidí. Mimo Výprachtické dechovky
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zahrála např. hudba Dragon z Lanškrouna, skupina Popřechodě a zpěvačka Mina. Akci již tradičně uváděl Josef IX.
alias DJ Kofola.
14. srpna 2017 MAS Orlicko zveřejnilo seznam schválených projektů v rámci 4. výzvy IROP Vzdělávání v klíčových kompetencích I. Máme upřímnou radost z toho, že
uspěl i náš projekt obce Výprachtice na stavební úpravy
přírodovědné laboratoře a vybudování bezbariérového
přístupu v ZŠ Jindřicha Pravečka ve Výprachticích (projekt
1 580 tis., dotace 1 500 tis.).
Dne 26. srpna se konal 25. ročník běhu na Bukovou
horu. Po loňském obnovení závodu letos přibyly i dětské kategorie za účasti dětí z Výprachtic, zúčastnilo se

83 dospělých a 43 dětí. Zde je určitě vhodné poděkovat
organizátorům akce a zejména pak Ing. Daňkovi, který se
na organizaci akce podílel nejvíce. To, že se mu podařilo
znovu vzkřísit „Běh do vrchu“, který řadu let organizoval
pan Křenek, je velmi záslužné. Do naší obce taková sportovní akce nepochybně patří.

4. září byl zahájen nový školní rok 2017/2018. Dětem
přejeme, aby se jim ve škole líbilo, učitelům i rodičům
držíme palce, aby jim studijní výsledky dětí dělaly radost.
Do 1. třídy naší základní školy nastoupilo 15 dětí.
11. září proběhla kontrola přezkoumání hospodaření
obce, tzv. účetní audit. Za výsledek bez závad patří poděkování zejména účetní obce p. Marii Baškové.
14. září se uskutečnil seminář k zákonu o střetu zájmů,
který pro členské obce, zejména pro starosty a další zaměstnance, uspořádal DSO Mikroregion Severo – Lanškroun-
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sko – v zasedací místnosti Úřadu městyse Dolní Čermná.
S ohledem na poměrně rozsáhlou problematiku budeme
pořádat pro naše obce ještě jeden seminář v měsíci říjnu, a to pro místostarosty a členy rady obcí. Ten bude již
konkrétně zaměřen na postup podání oznámení do centrálního registru spravovaného Ministerstvem spravedlnosti
ČR. Semináře ke střetu zájmů realizujeme i externě a jsou
výdělečnou činností svazku.
Dne 15. září se konala Valná hromada DSO Mikroregionu Severo – Lanškrounsko, která jednala na Obecním
úřadu v Cotkytli. Na programu měla především projekty
svazku, kofinancování provozu MAS, ale také i Obecné
nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR. Nutno
říci, že se v poslední době na obce valí jedno nařízení za
druhým a na starostech je to již znát. Téma GDPR obce
a jejich školy nejenže postihne, ale také i poměrně hodně
zatíží. Půjde především o náklady na zabezpečení ochrany osobních údajů v souladu s tímto nařízením, ale také
o náklady na tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů.
Toho bude pro naše členské obce a jejich školy s největší
pravděpodobností zajišťovat svazek, aby bylo zatížení pro
obce co nejmenší.
Dne 16. září se uskutečnila tradiční Valteřická pouť.
Pouť ve Valteřicích a mši v kostele Povýšení sv. Kříže
navštívilo i přes nepřízeň počasí na 60 návštěvníků. Přátelé pana faráře z Polska připravili výborné občerstvení
– bygos, pirožky. Pivo na akci již opakovaně věnoval pan
Nešetřil, majitel bývalé fary. Výtěžek z celé akce půjde na
různé opravy kostela ve Valteřicích.
20. září byla provedena montáž provzdušňování kalojemu na ČOV za účelem snížení a odstranění zápachu.
Úpravu provedla firma ADOS za cenu 149.000,- Kč bez
DPH. Investice by měla významně zlepšit kvalitu ovzduší lidem, kteří v blízkosti ČOV bydlí nebo tam mají chaty.
Dne 21. září se uskutečnilo jednání s panem Ing. Hejdukem, vedoucím odboru OŽPZ z Pardubického kraje,
a panem RNDr. Šedou – řešení hydrogeologického průzkumu zdrojů pitné vody na území obce Výprachtice,
vypracování projektu na vyhledávání nových zdrojů
a zajištění zdrojů pitné vody pro občany obce Výprachtice
Zaměstnanci obce v měsíci srpnu a září prováděli těžbu
stromů napadených kůrovcem, přípravu palivového dřeva, sekání trávy, úklid obce, svoz bioodpadu, připravovali Výprachtickou i Valteřickou pouť a zajišťovali úklid
prostor po konání akcí. Vzhledem k rekonstrukci vnitřních
prostor budovy obecního úřadu bylo nutné provést stěhování kanceláří a vyklízení dalších prostor. Stále probíhají
také stavební práce na rekonstrukci obecního úřadu. Za
obětavý přístup pracovníků obecního úřadu jim všem patří velké poděkování.
Dovolte nám, abychom Vám v závěru popřáli ještě
trochu sluníčka a vlídného počasí, aby se Vám podařilo
dokončit vše, co je potřebné stihnout před zimou.
To Vám přejí zastupitelé obce Výprachtice.
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VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
VE VÝPRACHTICÍCH
konaného dne 7. 6. 2017 v 18.00 hodin
v zasedací místnosti OÚ ve Výprachticích
Přítomni: Ing. Jiří Falta, Bc. Martin Jandejsek, Libor Junek,
Mgr. Hana Katzerová, Jiří Kollert, Jan Koubek, Luděk Skalický, DiS., Petr Skalický, JUDr. Miroslav Stejskal, Petr
Tomiška
Omluveni: Luboš Merta
Usnesení č. 44/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice
neschvaluje poskytnutí finančního daru příjemci – Linka bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, Praha 8, IČO: 61383198.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 45/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice
neschvaluje poskytnutí finančního daru příjemci – V-Racing
club, z.s., se sídlem Výprachtice 283, IČO: 06068731.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 46/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje poskytnutí finančního daru příjemci – Základní umělecké škole Jablonné nad Orlicí, se sídlem Aloise
Hanuše 384, Jablonné nad Orlicí, IČO: 72068752 ve výši
1 000,- Kč na činnost. Zastupitelstvo obce Výprachtice
pověřuje starostu obce k uzavření darovací smlouvy.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 47/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje poskytnutí individuální dotace příjemci – Římskokatolická farnost Výprachtice, Výprachtice 180, IČO: 61234222 ve
výši 100 000,- Kč. Dotace se poskytuje na opravu varhan v
kostele Proměnění Páně ve Výprachticích v roce 2017. Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí individuální dotace s příjemcem dotace.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 48/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace od Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice,
IČO: 70892822 z Programu obnovy venkova na akci „Oprava mostku na MK přes Moravskou Sázavu v km 49,942 ve
Výprachticích“. Dotace se poskytuje ve výši 50% ze skutečných nákladů vynaložených na akci v roce 2017, maximálně
však ve výši 110 000,- Kč. Smlouva se schvaluje v textu dle
předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 49/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany
jednotky SDH obce od Pardubického kraje, Komenského
nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822 z rozpočtu

Pardubického kraje. Dotace se poskytuje do výše 70% ze
skutečných celkových nákladů, maximálně však 20 000,Kč. Smlouva se schvaluje v textu dle předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 50/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje uzavření smlouvy o právu provedení stavby,
jejímž předmětem je realizování stavby vodovodní přípojky k domu čp. 155 na pozemku parc. č. st. 607 v k. ú.
Výprachtice ve vlastnictví obce Výprachtice. Smlouva se
schvaluje ve znění předloženého návrhu, který je přílohou
tohoto usnesení.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 51/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje pronájem nebytových prostor v domě čp. 216,
na stpč. 113 v k.ú. a obci Výprachtice (penzion „U Jana“)
paní Nikole Navrátilové, IČ: 05957125, se sídlem: Kapitána Jaroše 59/45, 568 02 Svitavy – Lány. Záměr pronájmu
byl zveřejněn na úřední desce od 25. 4. do 10. 5. 2017.
Smlouva se schvaluje v textu dle předloženého návrhu
smlouvy, který se zakládá k tomuto usnesení.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 52/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje zveřejnění záměru pachtu nebytových prostor
v domě čp. 216, na stpč. 113 v k.ú. a obci Výprachtice.
Předmětem pachtu jsou prostory restaurace, provozních
místností a skladů (306,03 m2), terasy (32 m2), ubytovacích prostor (160,65 m2) a sálu se šatnou (296,53m2)
o celkové ploše 795,21 m2, včetně inventáře.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu
smlouvy s vybraným uchazečem. Mezi uchazeče budou
zařazeni i zájemci, kteří se zúčastnili výběrového řízení
na pronájem výše uvedeného.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 53/2017 Do doby uzavření dlouhodobého
pachtu Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje cenu za
pronájem sálu následovně:
Místní složky (SDH, Sokol, Myslivci, ZŠ, MŠ, smuteční
hostiny) …. zdarma
Ostatní …. 500,- Kč bez DPH za 1 akci.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 54/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje celoroční hospodaření obce Výprachtice a závěrečný
účet obce Výprachtice za rok 2016, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Výprachtice za rok 2016,
včetně dalších příloh, které tvoří výkazy obce, a dává souhlas
s celoročním hospodařením obce Výprachtice bez výhrad.
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Hlasování: PRO: 10
Usnesení bylo přijato.

PROTI: 0
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ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 55/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice bere
na vědomí rozpočtové opatření č. 3, které vydal starosta
obce ve své svěřené kompetenci.
Usnesení č. 56/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje rozpočtové opatření dle předloženého návrhu
č. 4 rozpočtového opatření.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 57/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje smlouvu o ukládání biologicky rozložitelného
odpadu na kompostárně Jakubovice s firmou VETLABFARM
s.r.o., se sídlem Jakubovice 85, Dolní Čermná, 563 01
Lanškroun, IČ: 27474127. Ukládání bude bezplatné.
Smlouva se schvaluje v textu dle předloženého návrhu,
který se zakládá k tomuto usnesení.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 58/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje smlouvu o vytvoření společného školského obvodu Mateřské školy Výprachtice, který se bude sestávat z území obce
Výprachtice a území obce Čenkovice. Smlouva se schvaluje
v textu dle předloženého návrhu smlouvy.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 59/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se
stanoví část společného školského obvodu mateřské školy.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 60/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje smlouvu o vytvoření společného školského
obvodu Základní školy Jindřicha Pravečka, Výprachtice,
okres Ústí nad Orlicí, který se bude sestávat z území obce
Výprachtice, území obce Horní Heřmanice a území obce
Čenkovice. Smlouva se schvaluje v textu dle předloženého návrhu smlouvy.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 61/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, kterou se stanoví
část společného školského obvodu základní školy, kterou se
ruší OZV č. 1/2007, kterou se stanoví školský obvod základní školy zřízenou obcí Výprachtice a část společného školského obvodu základní školy ze dne 25. 7. 2007.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 62/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje prodej nepotřebného majetku a to automobilů:
Lada Niva za 1 000,- Kč, Škoda 125 za 1 000,- Kč, Škoda
Felicia za 2 000,- Kč.
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Uvedené ceny jsou s DPH. V případě, že nebude žádný
zájemce o koupi, budou uvedené automobily vyřazeny
z fyzické a účetní evidence a zlikvidovány. Důvodem vyřazení jsou vysoké finanční náklady na opravy a udržení
automobilů ve stavu schopném provozu na pozemních
komunikacích.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 63/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje zadání výběrového řízení na zhotovitele díla na
akci „Zahrada plná zábavy“. Komisi pro výběr zhotovitele jmenuje starosta. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
obce k podpisu smlouvy s vybraným uchazečem.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 64/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje zadání výběrového řízení na zhotovitele díla na
akci „Přechody pro chodce v obci Výprachtice“. Komisi pro výběr zhotovitele jmenuje starosta. Zastupitelstvo
obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s vybraným uchazečem.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 65/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje cenu za 1 hodinu práce zaměstnance obce ve
výši 200,- Kč bez DPH.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 66/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice
souhlasí s nákupem zahradního traktůrku za cenu max.
120 000 Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k
podpisu kupní smlouvy.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 67/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí s nákupem štípačky na dřevo za cenu max. 50 000
Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu
kupní smlouvy.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Diskuze
1) Pan Skalický - dotaz: Jak dopadlo řešení v bytovce
s panem Rašem?
odpověď: Byla zaslána výzva k odstranění nelegálních přístřešků, z důvodu porušení nájemní smlouvy nebude tato
smlouva prodloužena
2) Pan M. Stejskal seznámil zastupitele s dopisem od pana
Ježka – on navrhuje, abychom na valteřickém hřbitově zřídili pomník smíření
odpověď: Pozemek u valteřického kostela a hřbitova je
ve vlastnictví Římskokatolické farnosti, možností umístění
pomníku se budeme zabývat.
3) Pan L. Chládek - dotaz: Jaký bude mít nájem nový hospodský?
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odpověď: Nájem zůstává ve stejné výši – 3 000 Kč měsíčně.
4) Pan L. Chládek - dotaz: Jaký význam mají školské obvody?
odpověď: Nutnost zřízení školských obvodů pro ZŠ a MŠ
vychází ze zákona 561/2004 Sb.
5) Pan L. Chládek - dotaz: Situaci s pomníkem by neměli řešit jen zastupitelé, mělo by to být řešeno s občany
obce.
odpověď: viz výše – bod 2)
6) Pan M. Chládek - dotaz: Jak to bude s realizací dětského
hřiště u MŠ?
odpověď: Byla přiznána dotace, bude vypsáno výběrové
řízení, realizace akce by měla pravděpodobně proběhnout do konce října.
7) Pan J. Falta - dotaz: Jak to bude s řešením informačního
systému v obci?
odpověď: Možností zřízení inform. systému v obci se
zabýváme a posuzujeme jednotlivé varianty provedení
informačního systému, vlastní realizace bude záležet na
finančních prostředcích obce.
8) Pan M. Chládek - dotaz: Zda se v obci přidělávalo
veřejné osvětlení?
odpověď: Světla se opravují a případně vyměňují podle
potřeby.
9) Pan L. Chládek - dotaz: Proč dřevěné schody na hřišti
leží stále na zemi?
odpověď:Umístění schodů na patky bude řešeno v letošním roce.
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.

konaného dne 23. 8. 2017 v 18.00 hodin
v zasedací místnosti OÚ ve Výprachticích
Přítomni: Bc. Martin Jandejsek, Libor Junek, Mgr. Hana
Katzerová, Jiří Kollert, Jan Koubek, Luboš Merta, Luděk
Skalický, DiS., Petr Skalický, JUDr. Miroslav Stejskal
Omluveni: Petr Tomiška, Ing. Jiří Falta
Usnesení č. 68/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje uzavření smlouvy o právu provedení stavby, jejímž předmětem je realizování stavby vodovodní přípojky
k domu čp. 219 na pozemku parc. č. st. 11 v k.ú. Výprachtice po pozemku parc. č. 3146/1 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. 69 /2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice
projednalo žádost Základní školy Jindřicha Pravečka,
Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí o udělení výjimky
z nejnižšího počtu žáků ve třídě a tuto výjimku schvaluje
podle §23 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) na školní rok 2017/2018.
Obec Výprachtice povoluje výjimku z nejnižšího počtu
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žáků v souladu se školským zákonem a prováděcím právním předpisem za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje
na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 70 /2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje poskytnutí sponzorského daru spolku Moto bigbang, se sídlem 561 23 Luková č.p. 97, IČO: 22713948
ve výši 2 500 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: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 71/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje poskytnutí finančního daru příjemci – V-Racing
club, z.s., se sídlem Výprachtice 283, IČO: 06068731 ve
výši 6 000 Kč na akci „Pohádkový les“ v roce 2017. Zastupitelstvo obce Výprachtice pověřuje starostu obce k uzavření darovací smlouvy.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 72/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje poskytnutí finančního daru příjemci – V-Racing
club, z.s., se sídlem Výprachtice 283, IČO: 06068731 ve
výši 6 000 Kč na akci „Meeting of cars“ pořádanou 24. 6.
2017. Zastupitelstvo obce Výprachtice pověřuje starostu
obce k uzavření darovací smlouvy.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 73/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí s provedením prací firmou Elektro KSK, spol. s r.o.,
Lidická 375, Lanškroun, IČ: 48172278 na opravě elektrorozvodů a datových rozvodů v rozsahu dle cenové nabídky v maximální výší 115 000 Kč bez DPH.
Hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 74/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí s provedením prací firmou Milan Mrázek, Bystřec 6,
IČ: 76064867 na výměně topení a vodovodních rozvodů
v rozsahu dle cenové nabídky v maximální výší 180 000
Kč bez DPH.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 75/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí s nákupem a montáží dveří s obložkami do místností
v přízemí OÚ v celkové výši do 120 000 Kč bez DPH.
Hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 76/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na opravu místních
komunikací s firmou NVB LINE s.r.o., se sídlem: Cukro-
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var 716, 768 21 Kvasice, IČ: 26979675. Smlouva o dílo
se uzavírá za cenu 425 315 Kč, včetně DPH. Smlouva se
uzavírá dle předloženého návrhu smlouvy, který se zakládá k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.

září - říjen 2017
odpověď: Na ČOV Výprachtice je možné po sepsání
smlouvy likvidovat odpadní vody ze septiků a jímek. ČOV
po úpravě a rekonstrukci technologie likvidaci těchto
dovezených odpadních vod bez problémů zvládá.

Usnesení č. 78/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje rozpočtové opatření dle předloženého návrhu
č. 5 rozpočtového opatření.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.

5) pan Fiala - dotaz: Vznesl dotaz jako zástupce pana
Moravce, jak bude nakládáno s vodovodním potrubím přivádějícím vodu ze sběrných studní do vodojemu v Zaječíně, které je v majetku obce Výprachtice a které bylo
vybudováno okolo roku 1960 na ppč. 2620 a není k němu
zřízena služebnost (věcné břemeno). Dále pak nabídl obci
Výprachtice zřízení služebnosti smlouvou na 99 let, a to za
úplatu 60 000 Kč ročně.
odpověď: Obec Výprachtice již tuto věc řeší, v současné době se vyhledávají veškeré projektové dokumentace
k vodovodu, sběrným studním a vodojemu a případné
další dokumenty, a to zejména ve státním okresním archivu v Ústí nad Orlicí, v archivu bývalého JZD, které tento
vodovod vybudovalo a následně pak převedlo na MNV
Výprachtice. Po případném získání a následném prostudování dokumentů bude obec Výprachtice nadále postupovat
tak, aby se vše uvedlo do souladu s právním řádem.

Usnesení č. 79/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí s napojením rodinného domu čp. 296 ve Výprachticích na vodovodní řád ve vlastnictví obce Výprachtice.
Hlasování:
PRO: 9
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.

Usnesení č. 77/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje provedení prací na provzdušňování kalojemu ČOV
s firmou Ing. Zdeněk Sekerka, se sídlem: 56943 Biskupice
3, IČO 62676059, DIČ: 6501060720. Provedení prací se
schvaluje ve výši dle cenové nabídky 149 000 Kč, bez DPH.
Zastupitelstvo obce Výprachtice pověřuje starostu obce
k uzavření smlouvy o dílo v rozsahu cenové nabídky.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 80/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje cenu za výlep plakátů politických stran a hnutí
pro potřeby voleb ve výši 20,- Kč s DPH za kus.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Diskuze:
1) pan L. Chládek - dotaz: dotaz na toalety na hřišti – připomínku, že nejsou zcela v pořádku, chybí cedulky na
dveřích, odpadkové koše chybí, neuklizeno.
odpověď: Cedulky na dveře byly pořizovány několikrát,
vždy se ztratily, zajistí se nové, také se pořídí nové zrcadlo
a odpadkový koš, bude se více dohlížet na pořádek.
2) pan L. Chládek - dotaz: Jak je to s bytem na obecním
úřadě, zda bude, či nebude použit pro archiv a zda by se
nemohl přesunout do sklepních prostor?
odpověď: Bývalý byt na čp. 3 bude využíván jako prostory
archivu, sklepní prostory jsou z důvodu vlhkosti nevyhovující, tento dotaz byl již řešen několikrát.
3) pan L. Chládek - dotaz: Dotaz na pana Miroslava Stejskala ohledně jeho příjezdové cesty.
odpověď: Přístup k čp. 50 a k čp. 102 vede mimo jiné po
ppč. 668/1, která je v katastru nemovitostí vedena jako
trvalý travní porost, na kterém jsou patrné vyježděné koleje
vedoucí k čp. 50 a čp. 102 část cesty vlastní fyzická osoba pan Miroslav Stejskal a nikomu není bráněno cestu užívat.
4) pan L. Chládek - dotaz: Jak se postupuje ve Výprachticích při odklizení nečistot?
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ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY
MUDR. NOVOTNÉHO
platná od 2. 10. 2017
Pondělí
Úterý

Středa
Čtvrtek

Pátek

Výprachtice
7:00 - 9:00
17:00 - 18:00
7:00 - 9:00
13:00 - 15:00 objednaní
17:00 - 18:00
9:30 - 12:00
9:30 - 12:00
17:00 - 18:00
9:30 - 12:00

Bystřec
9:30 - 12:00
9:30 - 12:00

7:00 - 9:00
17:00 - 18:00
7:00 - 9:00
13:00 - 15:00 objednaní
7:00 - 9:00
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ZPRÁVY Z MATEŘINKY
Září přináší do školky období nových změn. My jsme
letos přivítali 12 dětí, které se pomaličku adaptují na nové
prostředí a sžívají s novými kamarády. Celkem mateřskou
školu navštěvuje 22 děvčat a 21 chlapců, 15 předškoláků se
připravuje k zápisu do 1. třídy.
Po prázdninách čekalo na děti v motýlkové třídě překvapení, kterým byla nová kuchyňka s kadeřnictvím a obchodem, rohová sedačka a velká bílá tabule.

depistáž dětí. Pokud je zjištěna vadná výslovnost některých
hlásek, tyto děti se dostávají do péče logopedické asistentky
ve školce a společně s rodiči trénují správnou výslovnost.
V naší školce během celého roku nabízíme výuku angličtiny,
plavecký, lyžařský kurz a další naučně zábavné programy.
Kolektiv MŠ

Letošní rok k nám opět bude jezdit divadlo JÓJO. V říjnu
se nám představí s pohádkou „Palečkovo dobrodružství”.
Další akcí v tomto měsíci bude návštěva starších dětí
v muzeu v Lanškrouně. Výstava se jmenuje: Pověsti, strašidla a tajemná místa Lanškrouna. Pravidelně každý rok nás
navštěvuje klinická logopedka Mgr. Petra Hejlová a provádí

Změna telefonního čísla na Českou poštu
Nové telefonní číslo na pobočku České pošty
ve Výprachticích je 954 256 134
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ZŠ JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
Prvňáčci vítáni
4. září 2017 mělo svůj velký den 15 nových žáčků
výprachtické školy. V doprovodu svých rodičů se usadili na
svá místa ve vyzdobené první třídě. Tam je přivítala jejich

určení se na nás usmálo i slunéčko. Nejprve se žáci za
pomoci připravených otázek poznávali více mezi sebou
a poté již následovaly hry s lanem, ringem a provázky,
kde se děti učily spolupracovat, pomáhat si, ale i přijímat
neúspěch z prohry. Zaslouženou odměnou nám pak byly
nad ohněm opečené buřty. Na zpáteční cestě jsme se ještě
zašli podívat alespoň k okrajům místních jeskynních útvarů
a s dobrou náladou se vrátili do svých domovů.
Mgr. Michal Moravec, třídní učitel VI. třídy

VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO KROUŽKU
NA LANŠKROUNSKÉ KOPĚ

třídní učitelka Hana Katzerová, ředitelka školy Hana Chládková a starosta obce Luděk Skalický. Po několika slovech
třídní učitelky jim začátek nové etapy zpříjemnila Míša
Indrová. Učebnou první třídy se v jejím podání s vlastním
kytarovým doprovodem rozléhaly libé tóny písně „Kdyby
se v komnatách“.
Poté všechny přítomné pozdravili paní ředitelka a pan
starosta. Svým podpisem nebo obrázkem v obecní kronice
stvrdili novopečení prvňáčci svůj vstup do první třídy. Děti
obdržely spoustu
dárečků od školy
a od SPOZU. Na
závěr se všichni šli
podívat do školní družiny, kde je
jejich vychovatelka Alena Nožková
seznámila se školními pravidly, řádem
a chodem školy.
Všichni přejeme našim novým školáčkům, nejen aby jim
škola dělala radost, ale aby i oni dělali radost nám učitelům
a svým rodičům. A hlavně, aby se po letech vždy do školy
ve Výprachticích rádi vraceli. Velké poděkování patří panu
Skalickému, který celou slavnost perfektně nafotil.

Ve dnech 8. a 9. září se uskutečnil 49. ročník Lanškrounské kopy. Při této příležitosti město Lanškroun pořádalo městské slavnosti, kdy každoročně v pátek dopoledne
dává možnost školám a školským organizacím vystoupit
s nějakým programem. I naše škola přislíbila účast, a tak
jsme s žáky z Tanečního kroužku opět vyrazili předvést, co
jsme se během loňského školního roku naučili. Dětem se

Mgr. Hana Katzerová

ADAPTAČNÍ KURZ
Se začátkem školního roku se vytvořil nový kolektiv
šesťáků. Aby se lépe poznali mezi sebou navzájem i se
svým novým třídním učitelem, a to nejen ve školních lavicích, uspořádal pro ně pan učitel Moravec adaptační kurz.
Ve čtvrtek 7. září 2017 se žáci šestého ročníku ZŠ
Výprachtice zúčastnili spolu se svým třídním učitelem
a panem učitelem Grossmannem adaptačního kurzu. Hned
zrána jsme se vydali do sázavských lesů, abychom na čerstvém vzduchu blíže poznali jeden druhého a utužili kolektiv, jehož součástí budeme nadcházející čtyři roky. Cestou
jsme zdolali po svržených kládách a zrádných kluzkých
kamenech nevyzpytatelný potok a s příchodem na místo
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vystoupení vydařilo, sklidily pochvalu a potlesk a dostaly
sladkou odměnu. I já musím tanečnice a tanečníky velice pochválit a poděkovat jim. Doufám, že žáky Taneční
kroužek dosud bavil a že i tento školní rok budou v této
aktivitě pokračovat.
Mgr. Žaneta Fiebigerová

VLASTIVĚDNÁ EXKURZE DO LITOMYŠLE
Ve čtvrtek 21. 9. se žáci I. stupně naší školy vydali do
Litomyšle. Nejprve byla na programu prohlídka zámku,
během níž jsme se dostali do prostor dřevěného divadél-

Výprachtické noviny
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Ti, co znali odpovědi na
kladené dotazy, si mohli
přivolat dravce, aby usedl na jejich ruku.
A v čem spočívá
pomoc této organizaci?
Tím, že si jejich představení každé tři roky
objednáme a zaplatíme
vstupné, získá Seiferos
prostředky na svoji činnost. Některé druhy dravců v naší
přírodě jsou ohroženi, a tak můžeme tímto způsobem přispět k jejich záchraně.
Mgr. Hana Chládková

ka, kde jsme si všichni zazpívali. Prohlédli jsme si také
do komnaty šlechticů. Dozvěděli jsme se něco z historie
zámku, ze života šlechty a seznámili jsme se s tehdejšími
tradicemi. Následoval volný program jednotlivých skupin.Procházeli jsme zahrady a na nádvoří zámku, kde byl
pro děti připravený interaktivní program. Dozvěděli jsme
se něco o zámeckých hrách, o skladateli Bedřichu Smetanovi a navštívili jsme zmenšené malované bludiště se
znázorněním historie a života na zámku. Šikovnější žáci
vyluštili tajný kód a dostali se do 13. komnaty.

MLÉKO DO ŠKOL
OVOCE A ZELENINA DO ŠKOL

V průběhu dne jsme se všichni vystřídali na prohlídce
zdejšího kostela. Prohlídka začala stoupáním na vyhlídku,
odkud je krásný výhled na celý zámek a město Litomyšl.
Po prohlídce jsme se dostali do druhé věže kostela, kde
byla další část interaktivního programu pro děti. Čekalo
nás mnoho šuplíků s překvapením – miniatury, pexeso,
zvukové a vizuální hry, půdorysy a stavby kostela apod.
Na závěr si žáci vybrali z mnoha nádherných suvenýrů
a vydali jsme se zpět do Výprachtic.
Mgr. Veronika Franková

SEIFEROS NAŠÍ ŠKOLE PODĚKOVAL
za 25 let podpory této stanice pro handicapované dravce
a sovy. Stalo se tak v pátek 15. září, kdy na hřišti proběhla
ukázka mnoha živých exemplářů. Žáci si je měli možnost
nejen prohlédnout, ale dozvěděli spoustu i zajímavostí ze
života těchto opeřenců. Sledovali také, jak tito ptáci loví.

Vláda ČR schválila nové Vládní nařízení, dle něhož ve
školním roce 2017 – 2018 budou moci odebírat ovoce
a zeleninu ZDARMA všichni žáci základních škol, tzn.
1. - 9. třídy.
Dále bude dodáváno mléko a mléčné výrobky pro všechny žáky základních škol, a to ZCELA ZDARMA (1x týdně).
Naše škola se do obou projektů, které byly zahájeny
v polovině září 2017, přihlásila a žáci již dostali první jablka a mléčné výrobky. Projekt byl zahájen distribucí neochuceného mléka, ale postupně bude nabídka rozšířena
o další sortiment (plátkové sýry, jogurty).
Ochucené dotované mléčné výrobky si budou moci žáci
dále kupovat za zvýhodněné ceny tak jako dosud.
Mgr. Jiří Formánek

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

15. prosince 2017
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OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY

září - říjen 2017
Spoj body od A do T a čísla od 1 do 24.

SUDOKU

Omalovánka.
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