Vážení přátelé, sousedé, občané, lidé místní i přespolní,
zdravíme Vás v době, kdy by dle kalendáře mělo přijít
jaro, ale nízké teploty tomu zatím nenasvědčují. Počasí je
proměnlivé, jak by ne, máme duben, zimní oblečení proto
zatím do skříně neukládáme. I přílet ptáků z teplých krajin je podle ornitologů opožděn. Měsíc duben se vyznačuje typicky aprílovým počasím a střídáním dnů teplých
i chladných, slunečných i těch s vydatnými dešti. Průměrné denní teploty sice někdy dosahují 13 až 18°C,
avšak ráno mohou klesat pod bod mrazu. Některá místa
již lákají k jarním sportům, horská střediska však plánují
ukončit zimní lyžařskou sezónu až v polovině dubna. I
v loňském roce nás, podobně jako letos, zaskočil vpád
chladného vzduchu do střední Evropy. Klimatické zvraty jsou nakonec předpovídány i pro další léta. Tam, kde
v minulosti bylo v zimě
teplo a nikdy nesněžilo,
sněží, na druhé straně tají
ledovce, někde prší příliš,
někde zase vůbec.
Nyní se zaměřmena
období, které nás čeká,
a tím jsou měsíce duben
a květen. Pro měsíc
duben platívalo: „Dubnový sníh pole hnojí a déšť
jim požehnání přináší“.
V případě, že duben byl
mokrý, slibovaly pranostiky hojnost ovoce, velkou
úrodu vína a dobrou sklizeň. Také mělo být hojně trávy.
Na druhé straně platívalo: „Jak hluboko v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne“ nebo také: „Na mokrý
duben, suchý červen“. Dubnový vítr měl plnit stodoly.
K tomu se tradovalo „Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola
se naplňuje“ a také: „Když dubnový vítr do stodoly fučí,
po žních díru nenajde“. Když pršelo na prvního dubna,
měl být mokrý máj.
Koncem března a počátkem dubna letošního roku jsme
také slavili Velikonoce, které patří k nejstarším svátkům.
Svátky jara mají však větší význam než jen šlehání dívek
a žen. Jsou to především svátky křesťanské. Pro věřící jsou
Velikonoce významnou událostí. Na Velký pátek, který

letos připadl na 30. března, byl totiž ukřižován Ježíš Kristus a v noci ze soboty na neděli vstal z mrtvých. Křesťanské
Velikonoce začínají 40 dní před Božím hodem velikonočním, a to na Popeleční středu. V této době se držel půst
a v jídelníčku se vynechávalo maso. Velikonoční neděle
je nazvána jako „Boží hod velikonoční“. V tento den Ježíš
Kristus vstal z mrtvých. Je to důvod k radosti a symbolem
tohoto dne je klasický pečený beránek tak, jak ho všichni
známe. Velikonoce jsou chápány také jako svátky jara, na
které se všichni těšíme. Vztahuje se k nim celá řada pranostik.
Sníh na Zelený čtvrtek předpovídal teplé léto. Pokud
pršelo o Velikonočním hodu, měla být nouze o vodu.
Pokud pršelo na Velký pátek, byla k doufání úroda. Jestli
před Velikou nocí ten den nebo na Bílou sobotu pršelo,
pak by mělo hojně pršet
mezi Velikou nocí a svatým Duchem (je to předpověď deštivého období
v trvání 50 dnů, tedy na
období ještě o 10 dnů delší než Medardova kápě).
Jedna pranostika, která se
váže k velikonoční neděli, je pro nás možná stále
aktuální. „Na Velikonoce
jasno-bude laciné máslo“.
Bez ohledu na stav počasí někteří prodejci začali
máslo zlevňovat již dříve.
Květnové pranostiky byly více zaměřeny na předpověď
úrodného, či neúrodného roku. Pokud nebyl květen ani
příliš studený, ani příliš mokrý, měly se naplnit stodoly
i sudy. Hodně vody v máji věštilo hojnost úrody. Tomu
odpovídalo: „Mokrý máj – v stodole ráj“, nebo „Mokrý máj – chleba hoj“ a rovněž: „Májová kapka platí za
dukát“. Pokud naopak v květnu nepršelo, pak platilo:
„Jestli v máji neprší, červen to završí“. Pokud pršelo na
1. května, mělo to na jedné straně pozitivní vliv na hojnost úrody, na druhé straně to věštilo pozdější sucho a
neúrodu sena. Jak je vidět, tak v tomto neměli naši předkové jasno. Na Serváce (13. května) platívalo: „Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta. Všichni víme, že
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Pankrác, Servác a Bonifác jsou tzv. ledoví muži, a také se
říkalo, že Žofie je jejich kuchařka. Z toho vyplývá, že před
13. květnem se můžeme ještě dočkat mrazů, po tomto
dni se jich však nemusíme obávat. Pokud byla pohoda na
Urbana (25. května), byla to pro sedláka vyhraná. Také se
tradovalo, že pokud na Urbana byl pěkný teplý den, měl
být suchý červenec i srpen. Stejné počasí jako na Urbana
mělo následovat také na podzim. Určitě jaro je obdobím,
které jsme dlouho očekávali. Doufejme, že nám přinese
více sluníčka i trochu teplého počasí.
Dále se budeme zabývat tím, co se událo v únoru
a březnu v naší obci a okolí.
Dne 1. února se konalo pro starosty obcí školení Veřejné zakázky malého rozsahu, které pořádalo Sdružení měst
a obcí České republiky.
Dne 2. února proběhlo jednání ohledně Místního akčního plánu Lanškroun (MAP), konkrétně MAP II. Manažerka
MAS Lanškrounsko na tomto jednání představila projekt
MAP II. a vysvětlila zástupcům obcí jeho přínos a možnosti, které přinese zřizovatelům, školám a dalším subjektům zapojeným do vzdělávání. Došlo také k představení
organizační a finanční stránky projektu. Důležitým bodem
byla dohoda o budoucím realizátorovi projektu MAP II.
Při hlasování došlo k jednomyslné shodě na tom, že projekt MAP II. bude realizovat MAS Lanškrounsko, z. s.
Dne 5. února nastoupil na Stavební úřad Výprachtice
nový referent stavebního úřadu, pan Bc. Lukáš Lešikar.
Dne 7. února se pan starosta setkal se starostou města
Štíty, Jiřím Voglem. Důvodem jejich jednání byla příprava
10. ročníku Setkání na pomezí Čech a Moravy. Letošní
setkání se bude konat 30. června 2018. V rámci připravovaného programu vystoupí BROLN (Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů), Děda Mládek Illegal Band
a dále mezi mládeží oblíbená skupina O5 a Radeček.
Dne 16. února se konala Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Severo-Lanškrounsko. Starostové členských obcí projednávali rozšíření projektu
Centra společných služeb, vyhlášení výběrového řízení na
nového zaměstnance svazku a také znění nových stanov.
Valná hromada se dále zabývala velmi aktuální problematikou GDPR (anglická zkratka pro problematiku ochrany
osobních údajů), kterou komplexně pro své členské obce i
jimi zřizované školy a školská zařízení bude řešit sám svazek. Na programu byly dále společné projekty i hospodářská činnost svazku, informace o postupu v oblasti zákona
o střetu zájmů či meziobecní spolupráce. Na závěr jednání se starostové zabývali i přípravami III. reprezentačního
plesu svazku.
Dne 21. a 22. února byla provedena kontrola OSSZ
(Okresní správy sociálního zabezpečení) v Ústí nad Orlicí. Jednalo se o kontrolu dokladů, pracovních smluv
a odvodů na sociální pojištění za období 2015 - leden
2018. Výsledek kontroly byl bez závad. Poděkování za to
patří p. Baškové a p. Havelkové.
Dne 28. února se konalo veřejné zasedání zastupitelstva obce Výprachtice. ZO schválilo na svém jednání rozpočet obce na rok 2018 s příjmy 15,7 mil. Kč a výdaji 21,3
mil. Kč. Mezi největší investice patří vybudování bezba-
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riérového přístupu do ZŠ Jindřicha Pravečka Výprachtice
(výtahová plošina) a nové vybudování přírodovědné učebny - laboratoře s rozpočtem téměř 2 mil. Kč. Na tyto akce
získala obec dotaci ve výši 95 % z 4. výzvy MAS (místní
akční skupiny) Orlicko, konkrétně pak z opatření IROP
3 - Vzdělávání v klíčových kompetencích.
Další investiční akcí v tomto roce bude vybudování
nového přechodu pro chodce u ZŠ Jindřicha Pravečka
Výprachtice s rozpočtem cca 0,5 mil. Kč. Na tuto akci
obec získala dotaci ve výši 95% z výzvy č. 1 MAS Orlicko
opatření IROP 1 (IROP – integrovaný regionální operační
program) Bezpečné silnice a chodníky pro všechny. Dále
bude rekonstruován mostek na místní komunikaci u mlékárny s rozpočtem cca 900 000 Kč, přičemž dotací ve výši
100 000 Kč přispěl Pardubický kraj.
V investicích samozřejmě počítáme s opravami místních komunikací. Letos je na ně vyčleněna částka
1 mil. Kč, což je za poslední období nejvyšší částka. Věříme, že se nám podaří neutěšenou situaci ve stavu místních
komunikací, které jsou, zejména po letošní zimě, mnohdy
ve špatném stavu, zlepšit.
Dále připravujeme projektovou dokumentaci pro
zasíťování pozemků pro výstavbu rodinných domů a také
projekt na odkanalizování části obce - Hoblovna.
Investice obce v letošním roce do komunikací a dalších
akcí dosahují částky 8 milionů Kč. O všech investičních
akcích Vás budeme průběžně informovat.
Zastupitelstvo obce na svém únorovém zasedání schválilo rovněž ceny vodného a stočného pro letošní rok. Cena
vodného na rok 2018 činí 20 Kč za 1 krychlový metr vody
a stočné 46 Kč za 1 krychlový metr odpadní vody. Cena
stočného zůstává stejná, u vodného dochází k navýšení
o 5 Kč. Obec Výprachtice nemá z této činnosti ani korunu zisku. Do této ceny se započítávají pouze náklady
vynaložené v loňském roce na opravy, údržbu, rozbory
a odpisy majetku. Každé zařízení, a tedy i obecní vodovod i kanalizace potřebují průběžné investice do oprav
a údržby. Nejinak tomu bylo i v minulých letech. Tyto
investice se nutně musí promítnout do cen vodného i stočného. V novinách dále naleznete tabulku s cenami vodného a stočného od roku 2013. Víme, že každé zdražení je
nepopulární, ale jak uvidíte v tabulce, v předchozích dvou
letech cena vody klesla z 21 Kč na 17 Kč a v roce 2017 na
15 Kč. Zajímavé na této tabulce je také to, že v roce, kdy
jsou volby do zastupitelstva obce,cena vody stoupá.
Dne 6. března se uskutečnilo Krajské setkání Svazu měst
a obcí v Pardubicích. Letos se účastníci zaměřili na aktuální legislativu, mimo jiné na novelu zákona o střetu zájmů,
financování samospráv včetně rozpočtového určení daní,
situaci ve školství, kontroly, dopravu a místní komunikace, sociální služby, sociální bydlení aj. Vystoupili zástupci Ministerstva vnitra, Státního fondu životního prostředí
a Ministerstva pro místní rozvoj. Rovněž zazněly informace o svazových projektech včetně Center společných
služeb a závěry Analýzy potřeb měst a obcí, která bude
podkladem pro nastavení budoucích národních i evropských dotací. Klíčovým bodem programu pak byla GDPR
(ochrana osobních údajů), tedy zcela změněná evropská
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pravidla pro ochranu osobních údajů, která budou platit
od 25. května 2018.
Dne 8. března – DSO MSL (Mikroregion Severo-Lanškrounsko) - zorganizoval první školení starostů a zaměstnanců členských obcí, ředitelů a zaměstnanců škol
a školských zařízení jimi zřízených k problematice ochrany osobních údajů v souladu s Obecným nařízením
o ochraně osobních údajů (GDPR). Jsme moc rádi, že
jsme se sešli v tak hojném počtu. Svazek pro obce i jimi
zřízené školy a školská zařízení zpracuje analýzy nakládání s osobními údaji a bude vykonávat i funkci pověřence
pro ochranu osobních údajů. Členské obce tímto ušetří
značné množství finančních prostředků, neboť soukromé
společnosti si za tyto služby účtují částky v řádech desetitisíců Kč.
9. března naše obec zprostředkovala promítání filmu
pro naše nejmenší, a to filmu Hurvínek a kouzelné muzeum. Sál byl zaplněn téměř do posledního místa.
Dne 10. března uspořádali naši mladí v areálu sjezdovky OVAZ akci pod názvem V-racing Výprachtice. Šlo
o soutěž, kdo vyjede ze spodní části kopce v lyžařském
areálu až na konec lanovky. Soutěžící mohli použít cokoliv, co má motor, tj. auta, motorky apod. Soutěže se zúčastnilo cca 80 jezdců a divácká kulisa byla výborná.
12. března se poprvé sešla komise, která má za úkol
vybrat nového ředitele, případně ředitelku naší Základní
školy Jindřicha Pravečka. Důvodem je odchod paní ředitelky Chládkové do důchodu. Obec na základě zveřejnění
podmínek konkurzu obdržela přihlášky 3 uchazečů o tento post. Komise je složená ze zástupce Krajského úřadu
Pardubického kraje, České školní inspekce, školy, školské
rady a zřizovatele, tedy obce Výprachtice. Dle hodnocení
komise všichni 3 uchazeči splnili podmínky přihlášení do
konkurzu. Komise se podruhé sejde 24. dubna, kdy se přihlášení osobně představí a sdělí svoji představu o vedení
naší základní školy.
Dne 20. března se uskutečnilo setkání starostů obcí
s hejtmanem Pardubického kraje a s Radou Pardubického
kraje v České Třebové. Setkání se zúčastnilo 150 starostů
obcí v Pardubickém kraji. Kromě investiční činnosti kraje
ve všech oblastech působnosti kraje, tj. od dopravy, školství, kultury, sociálních věcí apod. až po zdravotnictví se
starostové zajímali také o dotace poskytované z krajského rozpočtu či o novelu zákona o střetu zájmů. Jednotliví
radní seznámili přítomné starosty s prioritami svých kompetencí a oblastí, které řídí, včetně jejich plánů do konce
současného funkčního období.
Zaměstnanci naší obce prováděli stavební práce v souvislosti s dokončovacími pracemi na rekonstrukci zázemí budovy naší obce. Jednalo se o pokládání dlažby na
podlahy, malování obecního úřadu, úklid obce, opravu
a údržbu nářadí, zimní údržbu komunikací a chodníků,
těžbu polomů a souší v obecních lesích, opravu a výměnu
armatur a šoupat ve vodojemu Koburk, opravy a údržbu
na ČOV Výprachtice.
V souvislosti s výměnou armatur a šoupat ve vodojemu
Koburk došlo k závadě, za kterou bychom se Vám, kterých se to dotklo, chtěli omluvit. Aby bylo možné armatu-
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ry vyměnit, bylo nutné vypustit vodojem v Koburku. Aby
však byla zajištěna dodávka vody pro občany Koburku
a okolních domů, byla napřímo do systému obecního vodovodu v této lokalitě pouštěna voda z vodojemu
Zaječín. V důsledku většího terénního převýšení došlo ke
zvýšení tlaku v potrubí a následně k vypadnutí pojišťovacích ventilů v některých domech. Důsledkem toho bylo
vytečení vody do některých objektů. Za uvedené se Vám
omlouváme. S jednotlivými vlastníky objektů, kterých se
celá záležitost dotkla, hodláme věc řešit individuálně.
Dovolte nám, abychom Vás rovněž pozvali na akce,
které v měsíci dubnu a květnu připravujeme. V pátek 13.
dubna 2018 se na sále penzionu U Jana od 18:00 hodin
uskuteční divadelní představení. Opět k nám přijede divadelní soubor Vicena z Ústí nad Orlicí s nadčasovou komedií Deskový statek. Dne 30. dubna se se bude konat tradiční „Pálení čarodějnic“, předpokládáme, že na školním
hřišti. 4. května 2018 v 16.30 hod. uctíme památku padlých. O termínech a programu všech akcí budete informováni prostřednictvím plakátů na obvyklých místech
v obci.
Děkujeme všem občanům, kteří přiloží ruku k dílu
a pomohou uklidit okolí svého obydlí, na kterém se nachází např. kus obecní cesty, prostranství, případně jiného
obecního pozemku.
Na závěr nám dovolte, abychom Vám popřáli pěkné
jaro s dostatkem sluníčka. Ať se Vám podaří vykonat vše,
co jste si naplánovali ve Vašich domácnostech, na zahradách, políčkách, stavbách i jinde. Po letošní dlouhé zimě
toho nakonec bude určitě víc než dost.
To Vám přejí zastupitelé obce Výprachtice.

Vývoj cen vodného a stočného v předchozích letech v Kč
rok
2013
2014
2015
2016
2017
2018
vodné
17
24
21
17
15
20
stočné
35
35
35
40
46
46

ZAHRADNICTVÍ
Jindřich Helekal
Horní Čermná
nabízí za příznivé ceny:
macešky
- sadbu zeleniny a květin
všeho druhu do skleníků a na záhony
- květiny do truhlíků - petunie, převislé petunie,
surfinie, muškáty aj.
- květiny na hrob - voskovky, lobelky, kapradí,aj.
Pracovní doba: Po - So 8.00 - 18.00 hod.
tel.: 465 393 703

DĚTSKÁ AMBULANCE MUDR. JAREŠOVÁ
bude mít dovolenou 18. dubna - 1. května 2018.
Akutní případy ošetří Mudr. Šveráková
ve své ordinaci.
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VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
VÝPRACHTICE KONANÉHO DNE 28. 2. 2018 V 18.00 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ VE VÝPRACHTICÍCH
Přítomni: Ing. J. Falta, L. Junek, J. Koubek, L. Merta, L. Skalický DiS., P. Skalický, JUDr. M. Stejskal, P. Tomiška
Omluveni: Bc. M. Jandejsek, Mgr. H. Katzerová, J. Kollert

obce k podpisu smlouvy s vybraným uchazečem.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 1/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje rozpočet obce Výprachtice, závazné ukazatele
rozpočtu, dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o
obcích, poskytnutí transferů, peněžitých a věcných darů
fyzickým a právnickým osobám pro rok 2018 bez výhrad,
a to dle předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto
usnesení jako příloha a součást tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 6/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
bere na vědomí cenové nabídky na zhotovení projektové
dokumentace zakázky „Výprachtice – Nové sídliště RD“,
která zahrnuje inženýrské sítě a komunikaci. Zastupitelstvo
obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy se zhotovitelem, který předložil nejvýhodnější cenovou nabídku.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 2/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje čerpání rozpočtu obce Výprachtice za rok 2017
bez výhrad, a to dle předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení jako příloha.
Hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 3/2018 Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje zadání výběrového řízení na zhotovitele díla
na přechody pro chodce v obci Výprachtice s názvem
„Přechody pro chodce na silnici III/31118 před ZŠ ve
Výprachticích“. Komisi pro výběr zhotovitele jmenuje starosta. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s vybraným uchazečem.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 4/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje zadání výběrového řízení na zhotovitele děl na
akci „Stavební úpravy přírodovědné laboratoře ZŠ včetně
bezbariérového přístupu“ a to na akce v tomto členění:
a/ 001 - Stavební úpravy související s vybudováním bezbariérového přístupu a výstavba vertikální zdvižné plošiny
v budově Základní školy Jindřicha Pravečka, Výprachtice
čp. 390
b/ 002 – Pořízení nového vybavení přírodovědné
laboratoře v budově Základní školy Jindřicha Pravečka,
Výprachtice čp. 390
c/ 003 - Stavební úpravy přírodovědné laboratoře
v budově Základní školy Jindřicha Pravečka, Výprachtice
čp. 390
Komisi pro výběr jednotlivých zhotovitelů jmenuje starosta. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smluv s vybranými uchazeči dle uvedeného členění.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 5/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje zadání výběrového řízení na zhotovitele díla na
akci „Oprava mostku na MK přes Moravskou Sázavu v km
49,942 ve Výprachticích“. Komisi pro výběr zhotovitele
jmenuje starosta. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
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Usnesení č. 7/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2 000,- Kč
příjemci – Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí, Ústí nad
Orlicí, Kopeckého 840, IČ: 00426261. Zastupitelstvo
obce Výprachtice pověřuje starostu obce k uzavření darovací smlouvy.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 8/2018: 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 25.
– 27. 5. 2018. Zastupitelstvo obce Výprachtice pověřuje
starostu obce k uzavření darovací smlouvy.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 9/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje poskytnutí finančního daru příjemci – Nadějedomácí zdravotní péče s.r.o., Na Výsluní 525, Jablonné
nad Orlicí, IČO: 27553248 ve výši 5 000,- Kč. Zastupitelstvo obce Výprachtice pověřuje starostu obce k uzavření
darovací smlouvy.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 10/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje poskytnutí finančního daru příjemci – SDH
Koburk, Koburk čp. 2, Výprachtice, 563 01 Lanškroun
IČ: 61237833 ve výši 10 000,- Kč. Dar se poskytuje na
činnost mladých hasičů. Zastupitelstvo obce Výprachtice
pověřuje starostu obce k uzavření darovací smlouvy.
Ostatní položky ze žádosti jsou řešeny rozpočtem.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 11/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice bere na vědomí žádost SDH Výprachtice na vybavení
a sděluje, že dané je řešeno rozpočtem.
Usnesení č. 12/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje poskytnutí individuální dotace příjemci
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– Mysliveckému spolku Výprachtice, Výprachtice 121,
IČ: 44473419 ve výši 40 000,- Kč. Dotace se poskytuje
na činnost v roce 2018. Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace s příjemcem dotace.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.

v k.ú. Výprachtice, ve vlastnictví pronajímatele a budoucího
povinného, kterým je Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11,
602 00 Brno, IČ 70890013. Nájemcem a budoucím oprávněným je Obec Výprachtice. Smlouva se schvaluje v textu dle
návrhu smlouvy, který tvoří přílohu tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 13/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje poskytnutí individuální dotace příjemci – TJ
Sokol Výprachtice, Výprachtice 57, IČO: 15030229 ve
výši 90 000,- Kč. Dotace se poskytuje na činnost v roce
2018. Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace s příjemcem dotace.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 19/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí s podáním žádosti o dotaci z rozpočtu Pardubického kraje z dotačního titulu „Rozvoj infrastruktury
v oblasti vodního hospodářství obcí Pardubického kraje“ na
akci: „Posílení vodovodu Výprachtice“. Předmětem žádosti
bude zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci
a doplnění současných zdrojů. Rozpočtované celkové
náklady akce budou přibližně 330 000,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí s dofinancováním
akce z vlastních zdrojů. Spoluúčast obce je 30%.
Zpracováním a podáním žádosti o dotaci na výše uvedenou akci Zastupitelstvo obce Výprachtice pověřuje firmu
FINGEO s.r.o., Litomyšlská 1622, Choceň, IČ:04678982,
a to za cenu 25.000,- Kč bez DPH.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 14/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti IV-12-2015407/VB/3 Výprachtice 1561/74,FRD, nové OM ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., sídlo:
Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, zastoupenou společností Energomontáže Votroubek s.r.o. se sídlem Jiráskova 318, Rychnov nad Kněžnou. Smlouva se schvaluje v
textu dle předloženého návrhu smlouvy, který se zakládá
k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 15/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje uzavření Rámcové kupní smlouvy s PPG Deco
Czech a.s., Břasy 223, 338 24 Břasy, IČO: 26052555, na
nákup zboží v prodejně Dům barev, Lanškroun. Smlouva
se schvaluje v textu dle předloženého návrhu smlouvy,
který se zakládá k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 16/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje uzavření smlouvy o právu provedení stavby s žadateli, jejímž předmětem je realizování stavby
vodovodní přípojky po pozemku parc. č. 3182/1 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: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 17/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje uzavření smlouvy o právu provedení stavby
mezi Obcí Výprachtice a vlastníky pozemků dotčených
stavbou s názvem „Oprava mostku na MK přes Moravskou Sázavu v km 49,942 ve Výprachticích. Smlouvy se
schvalují ve znění předložených návrhů, které jsou přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 18/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti ve vztahu k parc. č. 3303/2

Usnesení č. 20/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí s předloženou zprávou hlavní inventarizační
komise o výsledku inventarizace v roce 2017 a zároveň
schvaluje vyřazení nepotřebného majetku dle návrhu likvidační komise.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 21/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje cenu vodného pro rok 2018 ve výši 20,- Kč,
včetně 15 % DPH za 1 m3 a cenu stočného ve výši 46,- Kč
za 1 m3 včetně 15 % DPH.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 22/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje účetní závěrku Základní školy Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí, za rok 2017, a to
dle předložených výkazů založených k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 7 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 23/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje převedení zlepšeného hospodářského výsledku
Základní školy Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí
nad Orlicí za rok 2017 ve výši 118 345,93 Kč do rezervního fondu této organizace pro rok 2018. Prostředky budou
použity na provoz. Do fondu odměn se přiděluje 0.
Hlasování:
PRO: 7 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 24/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje OZV č. 1/2018 a zároveň ruší OZV č. 3/2017
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
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Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 25/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje prominutí části nákladů na vytápění lékárny
v domě čp. 175 ve Výprachticích za rok 2016 nájemci
panu MUDr. Václavu Kmentovi, místo podnikání Strážní
42, Lanškroun, IČ 72785977, který provozoval pobočku
lékárny Urban, konkrétně výdejnu léčiv ve Výprachticích.
Zastupitelstvo obce Výprachtice promíjí pohledávku ve
výši 6 257,- Kč. Pan MUDr. Kment zaplatí částku 2 000,Kč. Uvedené ceny jsou s DPH. Důvodem je omezený rozsah používání pronajatých nebytových prostor.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 26/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje prominutí pohledávky za nájemné ordinace dětské lékařky MUDr. Radmily Jarešové ve Výprachticích čp.
3 za rok 2017 ve výši 2 000,- Kč. Důvodem je rekonstrukce těchto prostor.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 27/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje prominutí pohledávek za vodné a stočné za rok
2017 ve výši 8 967,- Kč s DPH pachtýřce penzionu „U
Jana“ Nikole Navrátilové.
Hlasování:
PRO: 0 PROTI: 8
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení nebylo přijato.
Usnesení č. 28/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje plány kontrol Finančního a Kontrolního výboru na rok 2018. Za provedení naplánovaných kontrol,
v daném rozsahu a termínu jsou odpovědni předsedové
výborů. Plány kontrol jsou přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 29/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku parc. č.
343/8 v k.ú Výprachtice a zároveň souhlasí s napojením
této stavby na vodovod a kanalizaci ve vlastnictví obce
Výprachtice.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Diskuze
Jiří Falta: Už se vyhodnotilo svícení světel VO po celou
noc?
Starosta: Zatím ne. Na vyhodnocení je třeba delší čas.
Petr Skalický: Podmínkou pro přidělení dotací na VO je
i svícení celou noc.
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.

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
PROVEDE V NAŠÍ OBCI FIRMA KOS s.r.o.
JABLONNÉ NAD ORLICÍ

V SOBOTU 5. KVĚTNA 2018
Tím Vám vzniká možnost zajistit správným způsobem likvidaci nebezpečných odpadů, které se mohou
vyskytovat v domácnosti.
Firma KOS provádí sběr následujících komodit:
nebezpečné odpady:
- olej, tuk, filtry, znečištěné hadry, barvy, lepidla
- léky
- galvanický článek suchý nebo mokrý (akumulátor)
- zářivky, výbojky
zpětný odběr elektrozařízení:
- ledničky, televize, rádia, kuchyňské spotřebiče,
výpočetní technika, mobilní telefony
Všechno ostatní je velkoobjemový odpad!

Velkoobjemový odpad nebude svážen!!!!!!
Bude likvidován přistavením kontejnerů
v objektu ČOV (čistírna odpadních vod),
a to v sobotu dne 5. května 2018
od 8.00 do 11.00 hod.
Odpady v žádném případě nemíchejte. V patřičných
obalech od Vás odpad převezme zaměstnanec firmy
KOS s.r.o. Jablonné nad Orlicí. Na obecním úřadě si
můžete vyzvednout plastový pytel, do kterého můžete
některé druhy nebezpečných odpadů nashromáždit.
Ve svozový den bude technika stát na těchto stanovištích:
sídliště Mertov
od 8.00 hodin
vedle řad. garáží za OÚ
od 8.15 hodin
Valteřice - zastávka
od 8.30 hodin
na „Malé Straně“ u Skalických
od 8.45 hodin
točna U Kovárny
od 9.00 hodin
na Haldě u kravína
od 9.15 hodin
sídliště Koburk
od 9.30 hodin
u hasičárny v Koburku
od 9.45 hodin
Svážený odpad předávejte osobně!
Děkujeme.
Svoz není určen podnikatelům, jejich odpad firma
zlikviduje po dohodě.
Obecní úřad Výprachtice
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ZPRÁVY Z MATEŘINKY
Karneval

Únorové ráno před začínajícím masopustem jsme ve
školce oslavili tradičním karnevalem. Děti si užily den
plný radovánek, tanečků a her. Pěkné dopoledne bylo
zakončenou hudební promenádou a přehlídkou masek.

zábavnou částí byla
pro všechny výměna kola, kterou si
měly děti možnost
také vyzkoušet. Další zajímavou exkurzí byla návštěva
v kadeřnictví paní
Denisy
Kopecké.
Modelem jí seděla její Amálka, na
níž bylo vidět, že
si péči o své vlásky
v rukou své maminky vyloženě užívá.
23. 2. nás čekala poslední moc hezká návštěva. Zašli jsme
se podívat do 4. třídy základní školy na profesi paní učitelky. Paní učitelka Fiebigerová školkovým dětem připravila
několik úkolů a zapojila je tak přímo do výuky. Děti si
mohly na vlastní kůži prožít, co je zanedlouho čeká ve
škole a že je to vlastně zábava. Tímto bychom rádi poděkovali panu Skalickému, paní Kopecké a paní Fiebigerové
za milé přijetí a zprostředkování zajímavé exkurze.

Exkurze
V rámci vzdělávání dětem nabízíme různé vzdělávací
exkurze. V době, kdy si ve školce povídáme o řemeslech,
jsme navštívili některé rodiče při výkonu jejich povolání.
Ve svém pneuservisu nás přivítal pan David Skalický. Děti
viděly například, jak se zvedá auto pomocí heveru. Velmi

Cesta do vesmíru
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Děti z naší MŠ se dne 9. 3. zúčastnily vesmírné show,
která se konala v tělocvičně ZŠ ve velkém nafukovacím
stanu. Děti se zábavnou formou seznámily se základním poznáním vesmíru: kdy Slunce svítí a kdy ne, jak
a kdy můžeme vidět měsíc, jak se otáčí Země. Seznámeny byly také s tím, kdo to jsou kosmonauti, jakou
mají výstroj, s raketoplány, meteority a družicemi. Na
závěr si děti mimo stan formou hry vytvořily lidskou
sluneční soustavu. Obzvláště starším dětem se show
moc líbila.

Zápis do MŠ
Zápis do Mateřské školy ve Výprachticích
na školní rok 2018 - 2019
proběhne ve čtvrtek 10. května 2018
v době od 14.00 - 16.00 hodin.
Formuláře k vyplnění je možné vyzvednout
od 2. května v MŠ.

Kolektiv MŠ

ZŠ JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
Lyžařský kurz
Lyžařský kurz sedmé a osmé třídy proběhl na začátku
února. Sněhové podmínky byly velmi dobré a navíc nám
přálo počasí, které bylo přímo ukázkové. Lyžařský sjezdový výcvik probíhal na sjezdovkách v Čenkovicích, kam se
žáci dopravovali smluveným autobusem.
Ke kurzu se přihlásilo 22 žáků z 25 možných. Nabídka
zimních sportovních aktivit byla rozšířena o výuku snowboardingu - tu využilo 6 žáků.

Grossmann a snowboardisty paní Kateřina Chládková.
Nejnáročnější první den zvládli všichni skvěle. I začínající lyžaři se již před polednem dostali vlekem až na vrchol.
Ve velkých pokrocích pokračovali i v následujících dnech.
Ve čtvrtek si tak mohli všichni vyzkoušet slalom a přejezd terénních nerovností. Své získané dovednosti využili
v závěrečném dni kurzu, kdy většina účastníků navštívila
sjezdovky Ski resortu Bukové hory.
Jsem rád, že si děti kurz užily a budou mít na co vzpomínat. Trochu mne však mrzí, že ze strany rodičů není
větší podpora pohybové aktivity. Učit lyžovat děti v osmé
třídě, tady v horách a při možnosti využít místní sjezdovku
za pár korun, mi přijde hodně škoda.
Chtěl bych touto cestou moc poděkovat paní Haně
Nápravníkové a paní Kateřině Chládkové za výbornou
práci pro zdar kurzu a radost dětí. Moc vám, dámy, děkuji.

Zimní sportovní den
V rámci kurzu žáci nacvičovali techniku sjezdového
a běžeckého lyžování a již zmíněného snowboardingu.
Žáci byli dále seznámeni se základní údržbou lyžařské
výzbroje a technikou mazání lyží, seznámili se se základními pravidly chování na horách a s pravidly FIS platných
na sjezdových tratích.
Výcvik byl rozdělen do tří družstev. Zkušenější lyžaře vedla paní Hana Nápravníková, začínající lyžaře Petr

V době zimních olympijských her jsme využili krásného zimního počasí a dne 22. února jsme vyrazili se žáky II.
stupně naší školy, abychom si užili zimních sportů. Někteří se věnovali snowboardingu, jiní sjezdování a nemalá

skupinka vyrazila na běžky.
Lyžování a snowboard jsme trénovali na místní sjezdovce. Běžkaři se vydali po upravených stopách směrem
k Bukové hoře. Krásný sluneční den si snad všichni užili.
Děkuji všem, kteří se na zdárném průběhu dne podíleli.
Díky moc a sportu zdar!!!
Bc. Petr Grossmann

Návštěva dětí z mateřské školy ve IV. třídě
V pátek 23. února 2018 se přišly děti z mateřské školy
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do košíku vhodné a nevhodné potraviny. Vedli jsme rozhovory o pravidelných návštěvách u zubního lékaře, a jak
tyto prohlídky prožívají. Vhodným doplněním celého programu byla pohádka s názvem „Jak se dostat Hurvínkovi
na zoubek“. Splněním několika úkolů jsme celé dopoledne zakončili. Závěrem děti obdržely krásné taštičky
s drobnými dárečky na téma preventivní péče a zubní hygieny. Pevně věřím, že se naším milým prvňáčkům
zlepšilo povědomí o správné péči o dětský chrup.
Mgr. Hana Katzerová

podívat na vyučování žáků IV. třídy. Školkáčky zajímalo, jak to ve škole vypadá, co se žáci učí a také práce
paní učitelky, protože si ve školce povídali o povoláních,
která mohou dospělí vykonávat. Žáci předvedli, co se
naučili v jednotlivých předmětech, a přitom do činností zapojili i malé děti. Ve dvojicích (školák a školkáček)
zařazovali podstatná jména rodu středního k jednotlivým
vzorům, poté si poslechli recitaci dvou žákyň, které naši
školu reprezentovaly v recitační soutěži. Také jsme si společně zazpívali několik známých písniček např. Prší, prší
a Pec nám spadla a s použitím papírových ruliček jsme
vyťukávali rytmus těchto písní. Z oblasti matematiky jsme
zopakovali geometrické tvary, které měly malé děti správně přiřadit k předloze. Nejkrásnější na celé návštěvě byla
spolupráce a vzájemná komunikace starších a mladších
dětí. Na rozloučenou dostal každý ze školkáčků malou
krabičku, kterou vyrobili čtvrťáci v rámci praktických činností a ve které bylo něco dobrého na zub. Také si odnesli malou hračku a pexeso. Školáci dostali na oplátku za
zdařilé výkony a snahu sladkou odměnu a pěkné záložky
Mimoňů, za které moc děkujeme. Děkujeme také za příjemnou návštěvu a těšíme se na další.
Mgr. Ž. Fiebigerová a žáci IV. třídy

Veselé zoubky
1. března 2018 se žáci první třídy zapojili do projektu
„Veselé zoubky“, který jako každý rok nabídla škole DM
Drogerie. Děti si během čtyř vyučovacích hodin osvojily,
jak správně pečovat o svoje zoubky, seznámily se s jednotlivými částmi zubu, zábavnou a vtipnou formou řešily kvízy, luštily hádanky a doplňovaly křížovky. Žáčci si vysvětlili, jaká strava je pro jejich správný vývoj a zdravé zoubky
nejlepší a naopak čemu by se měli vyhnout. Nakupovali

Zážitkový stan
s programem o vesmíru lákal k poležení ve čtvrtek
a pátek před jarními prázdninami naše žáky a učitele. Nad
hlavou jim na kopuli stanu probíhal vzdělávací program:
vznik vesmíru, sluneční soustava, hvězdy – to vše v barvách, pohybu, názorně a poutavě. V druhé části účinkovali
sami žáci a pěkně se u toho proběhli. S modely Slunce, planet a jejich měsíců ztvárnili pohyb ve sluneční soustavě.
Mgr. Hana Chládková

Recitační soutěž – dětská scéna 2018
I letos jsme se zúčastnili Oblastní přehlídky dětských
recitátorů Dětská scéna a opět jsme zavítali do Ústí nad
Orlicí zkusit své štěstí. Soutěž se uskutečnila v úterý 20.
března a ve středu 21. března. První stupeň reprezentovalo celkem osm žáků – Lucka Grossmannová, Natálka
Stejskalová, Alenka Kristková, Radim Skala, Jonáš Junek,
Josef Medek, Gabča Skalická a Lucka Štěpánková. Za druhý stupeň byli vybráni čtyři žáci – Jakub Nápravník, Sára
Holubcová, Kája Prokopcová a Eliška Skalická.
Po příjezdu nás čekala prezence, zahájení a hlasová
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rozcvička a poté už následovala samotná vystoupení, na
která bedlivě dohlížela tříčlenná porota. Přiznáme se, že
nás trošičku provázela i nervozita. Přestože to bylo náročné a konkurence byla obrovská, zvládli jsme odrecitovat
naše připravené básničky a texty nakonec na jedničku.
Poté následovalo vyhodnocení, každý účastník dostal hezký upomínkový list a mlsání. Jakub Nápravník získal od
poroty čestné uznání, za což mu velice blahopřejeme!!
Na závěr mi dovolte, abych poděkovala VŠEM zúčastněným žákům za jejich odvahu, čas a chuť se do soutěže
zapojit. Moc si toho vážíme. Rovněž děkujeme za vzornou reprezentaci výprachtické školy.
Mgr. Radka Valouchová

Čtenářský klub na 1. stupni a exkurze v Městské
knihovně v Lanškrouně
Od října tohoto školního roku se pravidelně každý pátek
konal kroužek Čtenářský klub, který byl určen pro žáky
4. a 5. ročníku. Jeho činnost byla součástí projektu na podporu vzdělávání, v tomto případě čtenářské gramotnosti.

Do tohoto kroužku se přihlásilo 9 dětí. Setkání se uskutečnilo celkem 16 a každé trvalo 90 minut. Prvních osm
schůzek bylo zaměřeno na práci s jednou knihou, kterou si
při zahajovací hodině žáci vybrali v naší školní knihovně.
Činnosti v hodinách byly velice zajímavé a rozmanité. Děti
vždy přečetly část knihy, povídaly o své četbě a pracovaly s
knihou pokaždé z jiného úhlu pohledu. Na schůzkách žáci
řešili hlavního hrdinu, jeho vlastnosti a chování, prostředí
příběhu, autora a ilustrátora knihy, klíčové momenty příběhu, dokonce byli i fiktivními výrobci reklamy na knihu. Děti
také vytvořily krásné prezentace na počítači.
Dalších osm schůzek jsme se zabývali jednotlivými literárními žánry. Žáci hledali ve školní knihovně knihy, které
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patří k daným žánrům
např. próza s dětským
hrdinou, próza se zvířecím hrdinou, historická próza, pohádky atd.
I během těchto hodin
jsme četli, povídali si
o četbě, luštili křížovky,
řešili rébusy a pracovali
ve skupinách. Vytvořili
jsme si také přehledné seznamy knih. Na
poslední rozlučkovou
schůzku jsme si naplánovali exkurzi do Městské knihovny v Lanškrouně. Paní ředitelka této knihovny
si pro žáky naší školy připravila velice příjemnou a poučnou přednášku o tom, jak to v knihovně funguje. Knihovnu jsme si také důkladně prohlédli, protože byla otevřená
jenom po nás. Někteří žáci byli množstvím knih tak nadšení, že si založili průkazku do knihovny a nějaké knihy si
hned půjčili. Pro upomínku na Čtenářský klub a návštěvu
v Městské knihovně si děti vyrobily krásné záložky, které
jim, doufám, při četbě dobře poslouží. Moc děkuji dětem
za krásně strávené chvíle ve Čtenářském klubu.
Mgr. Ž. Fiebigerová

Klub zábavné logiky a deskových her
Stejně jako Čtenářský klub začal v říjnu tohoto školního roku i Klub zábavné logiky a deskových her, který byl
rovněž určen žákům 4. a 5. ročníku. Vedoucími byly paní
učitelky Mgr. Alena Machová a Mgr. Žaneta Fiebigerová.
Do kroužku se přihlásilo 13 nadšenců, kteří mají rádi hlavolamy, rébusy, sudoku a hráčské souboje. Náplní schůzek
bylo pochopit pravidla her, zahrát si je a hlavně s radostí a příjemným pocitem strávit čas po vyučování. Některé
hry jsme si půjčovali v naší školní družině, některé hry si

děti nosily z domova. Hlavně po Vánocích jsme byli dobře
zásobeni. Sešli jsme se celkem šestnáctkrát, poslední schůzka byla v lednu. Klub zábavné logiky a deskových her měl
veliký úspěch, děti mnohdy ani nechtěly hodinu ukončit,
protože „hrát si“ přece baví každého. Věřím a doufám, že
se nám podaří k takovéto aktivitě v budoucnu vrátit.
Mgr. Žaneta Fiebigerová
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Festival RE:PUBLIKA 1918 - 2018
Projekt „PŘÍBĚHY FOTEK“- koláž – 5. ročník
Naše ZŠ se již tradičně zapojuje do různých výtvarných soutěží. Jednou z nich je také projekt „Příběhy fotek“
v rámci brněnského festivalu RE:PUBLIKA 1918 - 2018.
Tuto výzvu přijaly děti z pátého ročníku.

navléci rukavice, abychom byli dobře chráněni, a poté
jsme mohli vyrazit na ledovou plochu. Ti, co se s bruslemi
a ledem seznamovali poprvé, byli opatrní a ze začátku si
jen tak cupitali kolem mantinelu, některým pomohla plastová opora. Zdatnější bruslaři neotáleli a hned předváděli
bruslařské umění. Po půlhodině už nikdo neměl obavy
a bruslení si užívali všichni. Paní učitelky nevěřily vlastním

Doma musely najít starou fotografii spojenou s nějakým
příběhem. S osobní, jedinečnou vzpomínkou, kterou jim
mohl někdo vyprávět. Mohlo jít o svatbu prarodičů, výlet
do zoo, maminčin první školní den,... Děti pátraly v minulosti svých blízkých, hledaly inspiraci pro své výtvarné
dílo. Sedly si ke krabici se starými fotkami a nechaly si
vyprávět příběhy, o kterých ani netušily, že existují. Pak
se pustily do vytvoření koláže z čehokoli, co do příběhu
patří. K hotové koláži připojily příběh a fotografii, která je
inspirovala.
Vznikala krásná díla. Tento projekt nebyl ale zajímavý
jen svými výsledky, ale už cestou, která k nim vedla. Děti
se ptaly a hledaly vzpomínky lidí, které znají, které mají
kolem sebe, vzpomínky na události a místa, která patří
i do jejich života.
Všechna díla budou vystavena na festivalu RE:PUBLIKA
1918 - 2018 v Brně od 26. 5. do 17. 6. 2018.

očím, jak se bruslení všem zalíbilo. Všichni žáci se totiž
moc snažili. Po návratu do školy jsme zhodnotili sportovní
dopoledne. Závěrem bylo nadšení, radost a hlavně veliký
zájem dětí tuto akci zopakovat.
Mgr. Žaneta Fiebigerová

Mgr. Blanka Štraufová, DiS.

Bruslení 2. – 5. ročník
Ve čtvrtek 22. března 2018 jsme objednaným autobusem vyrazili do Lanškrouna za jedním ze zimních sportů,
a tím je bruslení na ledě. Hala B. Modrého byla zarezervovaná jen pro nás, a tak jsme si sportování řádně užili.
Nejdříve jsme se museli obout do bruslí, nasadit přilby,

Bruslení II. stupeň
Bruslení druhého stupně bylo poznamenáno menším
zájmem žáků. Asi to odpovídá době. Ti, co se bruslení
zúčastnili, si ho ale užili. Byla tam legrace, hráli jsme hry,
soutěžilo se a došlo také na hokej. Nikomu se nic nestalo,

i když nějaké ty modřiny si někteří odvezli. To přebolí,
ale úžasné vzpomínky a zážitky zůstanou. Ty nám nikdo
nevezme. Tak zase někdy sportu a zážitkům zdar!!!
Bc. Petr Grossmann
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Cena děkana FCHT Pardubice na ZŠ J. Pravečka
Výprachtice
Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o. s.
společně s Pardubickým krajem, Univerzitou Pardubice
a dalšími spolupořadateli uspořádala pod záštitou JUDr.
Martina Netolického, Ph. D., hejtmana Pardubického kraje,
XI. ročník soutěže Festival vědy a techniky po děti a mládež
v Pardubickém kraji. Soutěžní kategorie jsou: Junior (žáci
ZŠ a příslušných ročníků gymnázií) a Středoškolák.

Naši žáci se účastnili v kategorii Junior s projekty Život
Kvasinek (Jakub Nápravník z 9. třídy) a Teplé a studené
barvy (Gabriela Skalická a Viktorie Skalická z 5. třídy).
Konkurence byla velice silná, protože okresního kola, které se konalo v Lanškrouně 9. 2. 2018, se v naší kategorii
účastnilo 72 projektů. Naši žáci se zde se svými projekty
neztratili a postoupili do krajského kola.
Krajské kolo se konalo v Pardubicích 8. a 9. 3. 2018.
Čekala nás tam konkurence dalších 81 projektů.
Ceny, které organizátoři připravili pro nejúspěšnější
projekty, také odpovídaly této konkurenci. Úspěšní řešitelé se zúčastní krátkodobé odborné zahraniční stáže.
Dále byly připraveny zvláštní ceny univerzit Pardubice
a Hradec Králové a řada dalších cen, které byly udělovány
sponzory soutěže.
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Ani tato konkurence se nestala pro naše žáky nepřekonatelnou a Jakub Nápravník s projektem Život kvasinek
získal cenu děkana Fakulty chemickotechnologické Pardubice. Tento projekt byl též oceněn účastí na krátkodobé
odborné stáži ve Francii.
Gratulujeme.
Mgr. J. Formánek
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LIDSKÝ HYENISMUS – PODVODY PÁCHANÉ NA SENIORECH
V minulém článku jsme vás seznámili s tísňovými linkami a
s tím, jak podávat trestní oznámení. Dnes se zaměříme na rady
pro poměrně ohroženou skupinu obyvatel, a to na seniory.
Senioři jsou pro podvodníky snadnou kořistí, a proto se často
stávají obětmi především majetkové trestné činnosti. Výjimkou v dnešní době bohužel není ani domácí násilí páchané na
seniorech, o kterém však budeme psát až příště. Dnešní článek
je věnován jak seniorům, tak i jejich rodinám, protože z našich
zkušeností víme, že právě děti, vnoučata a široká rodina může
seniorům pomoci nestát se obětí podvodníků.
Podvody páchané na seniorech jsou poměrně latentní trestnou činností. Okradení se stydí a raději to nikomu neřeknou,
a to ani v rámci rodiny. Pachatelé jsou však čím dál sofistikovanější, nezanechávají za sebou žádné stopy a pro kriminalisty
je těžké je dopadnout. Hlavní důvod, proč si pachatelé vybírají starší osoby, je ten, že senioři jsou osamělí, důvěřiví, rádi
a pozorně naslouchají, mají minimum kontaktů s okolím, jsou
méně ostražití, tělesně slabší, a proto se i hůře brání jakémukoliv útoku. Podvodníci zacházejí tak daleko, že se nejen dostávají do blízkosti seniorů, ale i do jejich obydlí, kde je následně
připraví i o celoživotní úspory. My, jako policie se snažíme
této trestné činnosti předcházet, vytváříme preventivní programy, pořádáme besedy a přednášky, distribuujeme letáky, cílíme na tuto ohroženou skupinu lidí, nicméně bohužel trestných
činů páchaných na seniorech nijak výrazně neubývá.
Co se týká pachatelů této trestné činnosti – již v názvu
článku jsem se nazvala lidskými hyenami, protože parazitují
na dobrosrdečnosti, vstřícnosti a občas i částečné nemohoucnosti starších lidí. Podvodníci jsou velice výřeční, na první
pohled působí sympaticky, mile, jsou schopni bez problémů
navazovat kontakty. Své podvody mají velice dobře připravené, nezřídka pracují ve skupince alespoň dvou lidí, pachatelkami bývají i ženy. Nelze říci, že by se jednalo o nevzdělané jedince, pachatelé mají intelektuální schopnosti, snaží se
působit vzdělaně, používají slova, kterým senioři nerozumí.
Tito pachatelé jsou schopni rychlé improvizace, přizpůsobí se
okamžitě situaci, dokáží odhadnout svoji oběť a snadno si získávají důvěru. Co mají pachatelé společného, jsou opakující
se legendy, se kterými bývají stále úspěšní.
O jaké LEGENDY se jedná a na co si máte dát velký pozor?
Tak v první řadě to je legenda VRÁCENÍ PENĚZ či požadování NEDOPLATKU za různé energetické služby – voda, plyn,
elektřina. Zde bychom rádi upozornili, že žádná energetická
společnost nevybírá ani nevrací peníze v hotovosti!!! Obavy seniorů, že by jim byla okamžitě vypnuta elektrika, voda
či plyn, pokud by na místě v hotovosti nezaplatili, jsou mylné. Nikdo vám domů žádný přeplatek za energii nepřinese
a nikdy za tyto služby neplaťte nikomu v hotovosti u vás
doma! Nejčastěji v těchto případech jde podvodníkům o to,
aby viděli, kam si jdete pro peníze (ať na zaplacení údajného nedoplatku nebo na rozměnění peněz). Poté se vám snaží
vloudit do domu a peníze ukrást. Do vašeho domu se dostanou tak, že vy nedovřete dveře nebo si vymyslí, že mají žízeň
nebo potřebují na toaletu. S tím souvisí i další podvodné jednání, kdy pachatelé vydávající se za pracovníky energetických
společností nabízí PŘEPSÁNÍ SMLOUVY s tím, že za tento přepis smlouvy musíte zaplatit. Nic neplaťte v hotovosti a nikoho
si domů nepouštějte! O případných změnách ve smlouvách

se poraďte s rodinou, příbuznými, sousedy a podobně. Nikdy
se nenechte donutit cokoliv okamžitě podepsat! Požádejte
o čas na rozmyšlenou. Další trik podvodníků je, že si jdou
opsat stav vodoměru, plynoměru apod. V těchto případech si
ověřte, že se opravdu jedná o pracovníka energetické společnosti. Nechte si přes panoramatické kukátko nebo přes pootevřené dveře zabezpečené bezpečnostním řetízkem předložit
služební průkazy pracovníků uvedených společností a případně si jejich totožnost ověřte (než je pustíte do domu či bytu)
u konkrétní společnosti. Jistě máte i možnost stav měřáku napsat na lísteček a dotyčným ho předat u dveří, následně zatelefonovat nebo poslat mailem do příslušné firmy. Další možností je, pokud se energetici ohlásí předem, požádat někoho z
rodiny nebo souseda, aby v době, kdy má cizí osoba přijít, byl
s vámi doma. To, že má cizí osoba na sobě montérky s nějakým
nápisem firmy, ještě neznamená, že se nejedná o podvodníka.
Vaší povinností není, pokud si nejste jisti, pustit si do bytu
cizí osobu! Jak se říká, váš dům je váš hrad, vaše soukromí
a nikdo nemá právo vám ho narušit.
V rámci Pardubického kraje jsme v průběhu let zaznamenali i další legendu, a to vydávání se podvodníků za ZAMĚSTNANCE STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA. Převážně
seniorům podvodníci nabízeli výměnu starších kuchyňských
linek nebo výměnu zámků za lepší, bezpečnostní.
Další poměrně častou legendou podvodníků je, že se vydávají za KAMARÁDA NĚKOHO Z VAŠÍ RODINY. Tady je jejich
nejčastější „pohádkou“ to, že někdo z rodiny měl dopravní
nehodu, porouchalo se mu auto, ztratil peněženku, zastavili
ho policisté a podobně, on u sebe nemá peníze, a tak si poslal
kamaráda za vámi, abyste mu pomohli. Onen kamarád je však
podvodník. Zde máme několik rad. Nikdy vy sami nesdělujte
nikomu cizímu jméno svého příbuzného, naopak se zeptejte vy jeho na jméno a příjmení údajného příbuzného, který
je v tísni. Pokud podvodník zazvoní u vašich dveří nebo vás
potká před domem, nikdy ho nezvěte dovnitř do domu nebo
bytu. Řekněte mu, ať počká venku a pokud máte tu možnost,
spojte se telefonicky s tím, komu máte údajné peníze poslat.
Pokud se mu nedovoláte, zkuste kontaktovat někoho z rodiny.
Pokud i tam budete neúspěšní, v žádném případě vám nedoporučujeme cizím osobám předávat peníze! Dbejte i na to,
abyste nenechali pootevřené dveře, aby vám zloději nevnikli
do domu. Podvodníci se snaží, abyste podlehli stresu a iluzi,
že někdo z rodiny nebo rodinný přítel je v obrovských problémech a tlačí vás k vydání jakékoliv finanční hotovosti. Nedejte
se, jsou to vaše peníze! V těchto případech vás můžou podvodníci kontaktovat i telefonicky, přes pevnou linku. V současné době mají pevné linky především starší občané, a tak si
podvodníci v telefonních seznamech hledají osoby například
i podle archaických jmen (například Anežky, Boženy, Marie
apod.). V seznamu samozřejmě zjistí i adresu, kam za vám
následně přijdou.
V neposlední řadě musíme zmínit i legendy PODOMNÍCH
PODEJŮ A NÁKUPŮ. V poslední době není výjimečné, že obce
zakazují podomní prodej místní vyhláškou. Pokud si nejste jisti, jak je to u vás, obraťte se s dotazem na váš obecní úřad. Jestliže u vás je podomní prodej zakázaný a někdo se bude snažit
vám cokoliv prodat, můžete kontaktovat státní policii na lince
158 nebo i městskou policii. Obě tyto složky mohou prodej-
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ce pokutovat, neboť se prodejci dopouští přestupku porušení
místní vyhlášky. Podvodníci v těchto případech nabízejí široký
sortiment zboží a služeb jako jsou potraviny, kožešiny, nádobí,
kosmetiku, pojištění, knížky atd. Zároveň nabízejí i výkup starého nábytku, oblečení, starožitností apod. Nenechte se zlákat
výhodnými nabídkami nebo tím, že se zbavíte starých nepotřebných věcí a ještě vyděláte.
Když jsme hovořili o výhodných nabídkách, musíme se
dotknout ještě dalšího tématu, a to jsou hromadné VÝLETY
NA PRODEJNÍ AKCE. Akce se tváří jako výlet za kulturou
s obědem, večeří nebo kávou a tam vám prodejci nabízejí různé zboží – deky, nádobí a tak podobně. Zde bychom na vás
apelovali, abyste se takovým akcím buď úplně vyhnuli, nebo
se tam potom v žádném případě nenechali donutit pod nátlakem k podpisu jakýchkoliv smluv a dokumentů. Pokud by na
vás byl na místě vyvíjen nátlak, můžete přímo z místa zavolat
policii. Těmito případy se média poměrně rozsáhle zabývala
a tyto podvodníky nazývala příznačně „šmejdi“. Prodejci jsou
velmi dobrými psychology, povídají si s vámi, jsou „sladcí jako
med“, ale ve chvíli, kdy není po jejich, a vy odmítnete nákup
zboží, začnou být zlí, nepříjemní a začnou vás slovně napadat. Bohužel často mívají velice dobře právně ošetřené smlouvy, od kterých je velice těžké odstoupit (pokud to je vůbec
možné).
Nemalou část problémů si senioři vytvoří i sami tím, že se,
ač možná nechtěně, zavážou k PLNĚNÍ NĚJAKÉHO ZÁVAZKU TELEFONICKY. V tomto případě se nejedná o kontakt
s podvodníky, ale o to, že senioři si s někým rádi popovídají,
nechají se operátory různých společností přesvědčit o výhodnosti nabídky a neuvědomují si, že i ústně uzavřený závazek
může být soudně vymahatelný. Naše rada proto zní, pokud nic
nepotřebujete, není vaší povinností přijímat telefonní hovory
od cizích lidí. Můžete odmítnout jejich monitorované hovory
a telefonát striktně ukončit.
A rada pro seniory, jak se nastat obětí podvodníků? Chraňte si své soukromí, nesvěřujte se s osobními věcmi cizím lidem.
V žádném případě nepouštějte cizí osoby do domu či bytu.
Nedávejte se do hovoru s cizími lidmi. Udržujte dobré sousedské vztahy a případně sousedy požádejte o pomoc. Pořiďte
si panoramatické kukátko nebo řetízek na dveře. Neotevírejte automaticky dveře, když nevíte, kdo je za nimi. Nejlepší
je peníze ukládat do peněžních ústavů, a pokud je již máte
doma, uschovejte je na několika různých místech. Důležitá
telefonní čísla mějte viditelně blízko telefonu, abyste mohli
případně rychle zavolat pomoc.
V článku jsme jistě neobsáhli všechny možné druhy podvodů, které mohou seniorům ztížit život, nicméně jsme se snažili
nastínit nejčastější triky podvodníků. Pokud byste potřebovali
pomoci, můžete se kromě policie obrátit i na krizovou linku
pro seniory, která je v provozu 24 hodin denně a je poměrně
vytížená – její číslo je 800 157 157. Volání na linku je zdarma.
Pokud byste měli v rámci klubu seniorů či obce zájem
o takovou besedu, můžete se na nás obrátit a my v rámci svých
možností rádi přijedeme, předáme rady, zkušenosti a poradíme, jak se v určitých situacích zachovat.
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

březen - duben 2018

III. REPREZENTAČNÍ PLES
DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ
MIKROREGION
SEVERO-LANŠKROUNSKO
V pátek 23. března 2018 se v sále Kulturního domu ve
Verměřovicích konal v pořadí již III. reprezentační ples
Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko. Jeho moderaci opětovně převzal skvělý Ondra Pokorný
a k tanci a poslechu zahrála skupina Streyci z Přepych. Stejně tak jako v předchozích ročnících byl ples i letos zahájen
slavnostním nástupem starostů členských obcí a zaměstnanců svazku, na který se pečlivě připravovali s tanečními
mistry Monikou Hronovou a Davidem Weinhauerem. Za
tuto spolupráci moc děkujeme.
Vydařený slavnostní nástup odstartoval šňůru tanečních
bloků, kterých se všichni tanečníci zhostili naprosto skvěle,
a řadu tří velmi povedených vystoupení svěřenců taneční
školy Nart Dance School z Jihlavy. Tato taneční škola spolupracuje s pražským klubem akrobatického rokenrolu Kolbdance pod vedením pětinásobných mistrů světa Romana
a Kateřiny Kolbových, což bylo skutečně znát. Čtyři jejich
tanečnice doplnily reprezentační tým České republiky
tohoto klubu v kategorii dívčích formací senior a získaly
3. místo na světovém poháru v Belgii, 5. místo na Mistrovství Evropy v Itálii a 3. místo na Mistrovství světa ve Švýcarsku. V roce 2017 se mohou pyšnit titulem Sportovec roku
v akrobatickém rokenrolu v kategorii malých dívčích formací junior a senior.
Ani letos nechyběla bohatá soutěž o ceny, která vyvrcholila losováním hlavních cen přesně o půlnoci. První
cenu v podobě motorové sekačky zn. VARI MP1 do soutěže věnovala ŽIVA zemědělská obchodní a.s. Stejně tak
jako v loňském roce, i letos první cena putovala do Horní
Čermné. Gratulujeme.
Občerstvení v podobě nápojů zajišťoval operativní SDH
Horní Třešňovec a výtečných večeří včetně na jazyku se
rozplývajících dezertů se zhostil pan Martin Křivohlávek
– Mathyss Catering se svým kolektivem. Soutěž o ceny
obsluhovaly členky SDH Bystřec. Všem patří od nás velké
poděkování.
Letošní svazkový ples je již za námi. Dovolte nám proto touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na jeho
přípravách a organizaci. Děkujeme i všem sponzorům za
jejich štědrou podporu. A konečně je také třeba poděkovat
vám všem, kdo jste ples podpořili svou účastí, protože bez
občanů členských obcí našeho svazku bychom nemohli na
plese nikdy docílit tak příjemné a přátelské atmosféry, jako
tomu bylo prozatím na všech jeho ročnících. Věřme, že
tuto tradici neovlivní blížící se komunální volby a že se
v příštím roce společně opět sejdeme na tanečním parketě
za skvělé hudby, u dobré jídla a pití, a to již na IV. ročníku
našeho svazkového plesu.
Na setkání s vámi se těší
Lenka Bártlová, manažerka svazku
Video se slavnostním nástupem a více fotografií naleznete na
www.dsomsl.cz nebo facebooku svazku.
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KRAJ SCHVÁLIL ŽÁDOSTI
NA KOTLÍKOVÉ DOTACE, PLÁNUJE
DALŠÍ VÝZVU
Kombinované kotle na uhlí a biomasu, kotle na biomasu, tepelná čerpadla či plynové kondenzační kotle. Na
tyto zdroje tepla si mohli zájemci podat žádostv rámci třetí
výzvy kotlíkových dotací, která skončila v listopadu loňského roku. Radní Pardubického kraje na svém posledním
zasedání schvalovali úspěšné žadatele z této výzvy. Nová
výzva je naplánována na 2. pololetí roku 2018.
„Žádosti o poskytnutí dotace byly ve třetí výzvě poprvé
předkládány prostřednictvím aplikace dostupné na webu
Pardubického kraje s následným doručením podepsané
žádosti a příloh na Krajský úřad. Každé žádosti bylo přiřazeno jedinečné registrační číslo, a to podle času odeslání
žádosti v aplikaci,“ vysvětlil hejtman Martin Netolický.
„Celkem bylo ve třetí výzvě zaregistrováno 1 028
žádostí s požadovanou částkou 105,4 milionu korun. Od
žádosti odstoupilo celkem 43 žadatelů a 20 žádostí bylo
vyřazeno pro nesplnění podmínek výzvy. Žádostí, které
splnily podmínky výzvy, je celkem 959 s požadovanými
prostředky 99,4 milionu korun,“ informovala radní zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace Hana Štěpánová. Finance nevyčerpané v této výzvě
budou převedeny do následující výzvy, jejíž vyhlášení se
předběžně plánuje v srpnu letošního roku.
Pro velký zájem žadatelů byl příjem žádostí ve třetí výzvě ukončen předčasně 6. listopadu 2017, namísto 15. prosince. „Zájem byl velký i v předešlých dvou
výzvách, prostředky byly vyčerpány během prvních dní
po začátku podávání žádostí,“ dodala Hana Štěpánová
s tím, že v první výzvě bylo podáno 1 049 žádostí, ve druhé pak 930. Předpokládá se, že ve 4. výzvě na kotlíkové
dotace bude alokováno přibližně 72 milionů.
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MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL
LETOHRAD 2018
29. ročník
2. – 10. června 2018
v Letohradě a jeho okolí.
pod záštitou: Madeleine Albright,
bývalé ministryně zahraničních věcí
USA, Mgr. Miluše Horské, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR, JUDr. Martina Netolického, Ph.D., hejtmana
Pardubického kraje, Prof. Ing. Kamila Kůči, rektora Univerzity Hradec Králové, Ing. Petra Šilara, senátora Parlamentu
ČR, MVDr. Pavla Bělobrádka, Ph.D., poslance PČR.
Sobota 2. června 2018 – Letohrad, Tvrz Orlice
19.30 hod. Předání cen Města Letohrad, předání ceny
Grand prix
20.00 hod. Slavnostní zahajovací galakoncert
BRATŘI EBENOVÉ
VSTUPNÉ – jednotné vstupné 150,- Kč – v předprodeji (bude
prodáno pouze 400 vstupenek – v případě nepříznivého
počasí mají diváci garantovaná místa v DK). Předprodej vstupenek bude probíhat v IC Letohrad - od 2. května 2018. V případě konání na Tvrzi Orlice budou od 18.30 hod. v prodeji
další vstupenky (dalších 400 ks) v ceně 190,- Kč.
Neděle 3. června 2018
10.15 hod. Tvrz Orlice - Festivalová bohoslužba –
Vstup zdarma
17.00 hod. Kostel Jablonné nad Orlicí - Musica Dolce
Vita (ČR) - Vstupné: 50,-/ slevy 30,- Kč
Úterý 5. června 2018 ve 20 hod.
Kostel Lukavice – Juan Paradell Solé – varhany (Itálie)
Vstupné: 50,-/ slevy 30,- Kč
Pátek 8. června 2018 ve 20 hod.
Evangelický kostel Horní Čermná – Johannes Skudlik
– varhany (SRN) - Vstupné: 50,-/ slevy 30,- Kč
Sobota 9. června 2018
18.00 hod. Klášter Králíky - Maria a Roman Perucki – soprán
+ varhany (PL) - Vstupné: 50,-/ slevy 30,- Kč

21.00 hod. Kostel Výprachtice - Dominika Zamara
(Itálie – soprán), František Vaníček – varhany.
Představení varhan po rekonstrukci
– videoprojekce - Vstupné: 50,-/ slevy 30,- Kč
Neděle 10. června 2018 v 15 hod.
kostel Nanebevzetí P. Marie v Letohradě – Orlici
Mozart gala - Korunovační mše a další známé skladby W.
A. Mozarta
Komorní orchestr J. Kociána, sólisté a pěvecké sbory
(FamiliaCantorum) - Vstupné: 80,-/ slevy 50,- Kč
Neděle 24 .června 2018 v 15 hod.
kostel Nanebevzetí P. Marie v Letohradě – Orlici
Festival PLUS - mimořádný festivalový koncert
ChancelChoirFirstPresbyterianChurch
of
Annapolis
(USA) - Vstupné: 60,-/ slevy 40,- Kč
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Spoj čísla od 1 do 130.

SUDOKU

Omalovánka
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Honzík chtěl mamince utrhnout kytičku.
Najdeš kterou?
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