Vážení přátelé, sousedé, občané, lidé místní i přespolní,
zdravíme Vás v období, které by mělo být dle kalendáře
ještě jarem, i když teploty připomínají parné léto. Proměnlivé počasí, které doprovázely nižší teploty, jak jsme psali
v minulých Výprachtických novinách, platilo pouze několik dní před jejich vydáním. V době, kdy se noviny dostaly
do Vašich schránek, nastala změna, která přinesla teploty připomínající spíše léto. Opět se ukázalo, že je velmi
ošidné psát o počasí, protože časový úsek mezi přípravou
novin a jejich vydáním často trvá i řadu dnů.
Nemůžeme se však zříci této úvodní části našich novin
jen proto, že počasí je stále velkou neznámou. To, co je
tajemné, nás vždy více láká a přitahuje, proto se zřejmě
snažíme hledat i určité souvislosti právě v pranostikách
našich předků. Letošní přechod zimy přímo do léta pro
nás není nic nového,
nakonec i v minulosti
jsme to již několikrát
zažili. Tak jaké počasí se nám pranostiky
předpovídají na červen
a červenec?
V současné době
nás nejvíce trápí to, že
téměř neprší. Naše vodní zdroje zatím nedostatkem vody nestrádají, ale v případě tzv.
spodní vody se ve spojení se srážkami nebo
naopak suchem jedná
o určité zpoždění, které
se může projevit i za měsíce i roky. Nedivte se nám tedy,
pokud se náš zájem upírá právě tímto směrem.
Nejpopulárnější pranostikou června a možná i celého
roku je bezpochyby ta o Medardově kápi. Svátek svatého
Medarda připadá na 8. červen a pranostiky na tento den
předvídají, že pokud na Medarda prší, bude po něm pršet
nepřetržitě 40 dní. Odtud se traduje: „Medardova kápě
– čtyřicet dní kape“. Také platívalo: „Jaké počasí o Medardu bývá, takové se v létě po něm ozývá“. Na svatého
Víta, tj. 15. června se tradovalo: „Svatý Vít dává trávě pít“,
a také: „Od svatého Víta až k Janu mnoho deště“. Pršelo-li
19. června, na svátek Gerváze a Protáze, mělo se po čty-

řicet dní deštivé počasí ukázat. 24. června, na svátek Jana
Křtitele pranostiky oznamovaly na jedné straně počátek
léta, na druhé straně i skutečnost, že slunce od tohoto data
již běží k zimě. K tomu se váží tyto pranostiky: „Na svatého Jana otvírá se létu brána“, dále pak: „Od svatého Jana
Křtitele běží slunce již k zimě“, také: „Svatý Jan otevírá
zimě zase dveře“. Pro 27. červen, na svátek svatého Ladislava platívalo: „Jaké počasí na svatého Ladislava, takové
jest po sedm neděl“, proto: „Prší-li na Ladislava, déšť po
sedm neděl trvá“.
Pokud se některá dešťová pranostika v červnu a dalších
dnech července naplní, určitě z toho budeme mít radost.
Červencové pranostiky vycházejí z počasí typicky letního. Červenec je také nejteplejším měsícem roku a v jeho
těsném závěsu je srpen. Zajímavé je, že tento prázdninový měsíc má nejméně
měsíčních rčení z celého roku. Vysvětluje se
to tím, že naši předkové měli právě v tomto
měsíci plné ruce práce s polními pracemi,
a tak neměli čas přemýšlet nad formulací
povětrnostních pořekadel. Připomeňme si tedy
alespoň tato: „Když dne
ubývá, horka přibývá“
a také: „Co červenec
neuvaří, srpen nedopeče“. Ke 2. červenci, na
svátek Navštívení Panny
Marie se váží tyto pranostiky: „Prší-li na svátek Navštívení
Panny Marie, tak dešťů máme bez konce“ a rovněž: „Když
na Navštívení Matky Boží prší, čtyřicet dní se voda vrší“.
Dešťové pranostiky se také objevují u svátku svatého
Prokopa, tj. 4. července: „Déšť na Prokopa, zmokne každá
kopa“. Na svátek Sedmi bratří pak vznikla tato rčení: „Jaká
povětrnost na Sedm bratří, taková po sedm týdnů patří“
nebo „Den Sedmi bratří je deštivý, bývá pak déšť trvanlivý“ a také: „Na den Sedmi bratří když prší, sedm neděl
déšť dovrší“. Ke svaté Markétě (13. července) se váže pranostika: „Svatá Markéta hodila srp do žita“. Znamená to,
že na některých místech naší vlasti se již zahajují žně. Pla-
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tí to samozřejmě spíše pro lokality níže položené. Také
se k tomuto datu váže pranostika: „Zapláče-li Markyta,
bude dešťů dosyta“. O svátku sv. Kamila (18. července)
pak mělo mít slunce největší sílu. Očekávat jistý déšť se
mělo na svátek Marie Magdalény (22. července). Pokud
pršelo, mělo vzrůst obilí a ve stodole se mělo zazelenat.
Na svatou Annu (26. července) pak vzniklo známé rčení:
„Svatá Anna chladno zrána. Pokud na svatou Annu zvětšovali mravenci své hromady, měla se také očekávat tuhá
zima.
Dále se budeme zabývat tím, co se událo v dubnu
a květnu v naší obci a okolí.
13. dubna se uskutečnilo divadelní představení pod
názvem „Deskový statek“ v provedení skvělých herců
z divadelního souboru VICENA. Důkazem byl opakovaný
potlesk diváků během samotné hry. 80 diváků v sále tak
zhlédlo velice zajímavý a líbivý divadelní kus.
17. dubna proběhlo přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za rok 2018 – tzv. audit, který
vykonali pracovníci Pardubického kraje: Audit proběhl
opět bez jakýchkoliv chyb a závad a za to patří poděkování zaměstnancům obecního úřadu (p. Baškové a p. Havelkové).
19. dubna proběhl zápis dětí do první třídy Základní
školy Jindřicha Pravečka Výprachtice. Do 1. třídy nastoupí
počátkem září 11 žáků. Dětem přejeme, aby se jim v naší
škole líbilo a rodičům pak, aby od svých ratolestí slýchali
pouze dobré zprávy.
20. dubna se konalo druhé jednání valné hromady mikroregionu Severo – Lanškrounsko – projednával se návrh
rozpočtu svazku na rok 2018, nové stanovy, implementace GDPR do praxe úřadů a škol, rozšíření počtu zaměstnanců svazku, realizace společných projektů svazku
a vývoj hospodářské činnosti. V neposlední řadě se valná
hromada rovněž ohlédla za úspěšným již III. reprezentačním plesem svazku, který proběhl 23. března 2018.
24. dubna proběhl konkurz na ředitele/ředitelku naší
školy, konkurzní komise vybírala ze 3 uchazečů, starosta obce jmenoval na doporučení konkurzní komise
ředitelkou ZŠ Jindřicha Pravečka ve Výprachticích paní
Mgr. Romanu Prokopovou. Nové ředitelce přejeme, aby
novou funkci dobře zvládla a v zaměstnání u nás se jí dařilo. Odcházející paní ředitelce p. Mgr. Chládkové děkujeme za vše, co pro naši školu a naše děti dobrého vykonala,
a přejeme jí do dalších let zejména pevné zdraví, pohodu
a zasloužený klid.
28. dubna se konalo Pálení čarodějnic, které na hřišti
u ZŠ uspořádala obec Výprachtice spolu s SDH Výprachtice. Tuto skvělou akci navštívilo cca 200 osob. Také to,
že se vydařilo počasí, mělo na účast pozitivní vliv. Všem
pořadatelům děkujeme.
30. dubna se uskutečnilo „Stavění májky a pálení čarodějnic“ v Koburku. Akci uspořádalo SDH Koburk. Všem
patří rovněž poděkování.
2. května starostové obcí jednali se zástupci MAS Lanškrounsko ohledně místních akčních plánů MAP II. – příprava a financování projektů pro ZŠ a MŠ –vzdělávání
pedagogů, nákup vybavení a pomůcek do tříd.
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4. května jsme uctili památku padlých položením věnců k pomníkům padlých v první a druhé světové válce.
Poděkování za již tradiční účast na akci patří Dechové
hudbě Výprachtice, SDH Výprachtice a SDH Koburk, cca
70 lidí. Je škoda, že na akci dochází stále méně jiných
výprachtických občanů. Většinou se jedná o stejné lidi,
kterým za účast děkujeme. Domníváme se, že otázka války je stále aktuální, nakonec stačí se podívat, co se děje
ve světě. Připomenout si zbytečné lidské oběti ve válce je
možná trochu lidskou povinností.
6. května se konala pouť v Koburku při příležitosti svátku sv. Floriána, patrona hasičů. Mši Svatou celebroval náš
pan farář ThLic. Ireneusz Szocinski. Návštěvníci této již
tradiční pouťové akce mohli ochutnat velmi dobré koláče, podával se řízek, výborná polévka a také samozřejmě
pivo, limonáda i další nápoje. Všem pořadatelům patří
poděkování.
7. května jsme jednali s RNDr. Šedou v Chocni ohledně
posílení zdrojů pitné vody ve Výprachticích, projednáno
bylo podání žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci
s harmonogramem průzkumných a projektových prací.
9. května proběhlo jednání k nové právní úpravě ochrany
osobních údajů, tzv. GDPR. Jednání se konalo v zasedací
místnosti obce v Horní Čermné. Bylo to již druhé společné
setkání starostů členských obcí a ředitelů škol a školských
zařízení k problematice ochrany osobních údajů.
10. května proběhl zápis dětí do Mateřské školy ve
Výprachticích. K zápisu se dostavilo 8 dětí. Pevně věříme, že se do mateřské školy všichni těší. Získají zde řadu
potřebných informací i nové kamarády a kamarádky.
15. května proběhlo v Hradci Králové jednání zástupců
ministerstva vnitra s představiteli menších obcí. Jak jistě
víte, ministerstvo vnitra navrhovalo zrušení cca 450 matričních úřadů v menších obcích. Matrika na obcích nemá
přitom pouze funkci administrativní, ale také je svázána
s historií a tradicemi obce. Poslední vývoj situace je takový, že předseda vlády p. Babiš prohlásil, že se sice změní financování matričních úřadů (tedy zřejmě dostaneme
méně finančních prostředků), ale posouzení činnosti matrik nechá na starostech obcí. Naše obec určitě nehodlá
matriku v obci rušit. V poslední době se na obce hrne čím
dále více povinností a k tomu dostávají na provoz úřadu
(stavební úřad a matrika) méně finančních prostředků.
17. května se uskutečnil audit počítačové sítě a softwarového vybavení na naší obci vzhledem k požadavkům
nové ochrany osobních údajů, tzv. GDPR. Analýzu, zda je
vše připraveno a vyhovujeme novým předpisům, provedla
firma OMEGATech Lanškroun
22. května proběhla další kontrola připravenosti naší
obce nakládat s osobními údaji dle nové právní úpravy
platné od května. Jednalo se o údaje, které obec zpracovává
v rámci své vymezené činnosti. Kontrolu (analýzu) provedla pověřenkyně ochrany osobních údajů, paní Mgr. Lenka
Bártlová, z DSO Mikroregionu Severo-Lanškrounsko.
24. května předal pan starosta Luděk Skalický vedoucí
mladých hasičů v Koburku Šárce Fišerové 20 nových přileb pro hasičský sport. Věříme, že se v nich bude malým
hasičům z naší obce dobře závodit. Obec Výprachtice
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podporuje sport, zvláště pokud jde o sportování dětí.
24. května uspořádala naše Základní škola Jindřicha
Pravečkana sále penzionu U Jana školní besídku ke Dni
rodiny. Sál byl nabitý k prasknutí. Maminky, tátové, babičky, dědové a řada dalších zhlédli velmi zdařilá vystoupení
našich dětí. Za přípravu této akce patří poděkování učitelkám a učitelům naší základní školy.
Zaměstnanci naší obce v měsíci dubnu a květnu připravovali hřiště u základní školy na akci „Pálení čarodějnic“.
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Dovezli také lavičky pro akce konané v Koburku. Uklízeli
obec, pracovali na těžbě stromů napadených kůrovcem
v obecních lesích, připravovali instalace lapačů na kůrovce. Sekali trávu a odváželi bioodpad. Bylo nutné připravit
a pořezat palivové dřevo na zimu a zajistit jeho rozvoz.
Pomáhali se svozem nebezpečných a velkoobjemových
odpadů. Pracovali také na dokončení obecního úřadu,
na zázemí pro lékaře apod. Probíhala výměna vodoměrů,
bylo nutné provést opravu prasklého vodovodního potrubí (Halda u střediska). K tomu je nutné vzpomenout další běžné práce, jako je údržba obecního majetku, úklid
komunikací, rozvoz obědů. Všem zaměstnancům patří za
jejich práci poděkování. Jak jsme již dříve uvedli, naše
obec by potřebovala k tomu, aby mohla všechny úkoly
kvalitně zvládnout nejméně 10 zaměstnanců na údržbu,
úklid a další práce.
Na závěr nám dovolte, abychom Vám popřáli krásné
léto a dětem odpočinek o prázdninách Užijte si všichni krásných dnů, ve kterých nám, jak doufáme, alespoň
občas zaprší. Přejeme Vám, aby se Vám vydařila dovolená
a aby Vás bavilo a těšilo veškeré Vaše konání.
To Vám přejí zastupitelé obce Výprachtice.

VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
VÝPRACHTICE KONANÉHO DNE 11. 4. 2018 V 18.00 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ VE VÝPRACHTICÍCH
Přítomni: L. Junek, Mgr. H. Katzerová, J. Koubek, L. Skalický DiS., P. Skalický, JUDr. M. Stejskal, P. Tomiška
Omluveni: Ing. J. Falta, Bc. M. Jandejsek, L. Merta, J. Kollert

Usnesení č. 30/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na opravu místních
komunikací s firmou NVB LINE s.r.o. Smlouva o dílo se
uzavírá za cenu 888 140,- Kč včetně DPH. Uzavírá se
dle předložené cenové nabídky, která se zakládá k tomuto
usnesení.
Hlasování:
PRO: 7 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.

smlouvy, který se zakládá k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 7 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 33/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje ukončení pojistné smlouvy č.21815184-17
s Českou pojišťovnou a.s. na povinné ručení a zároveň
souhlasí s uzavřením nové pojistné smlouvy č. 4080612674 s Českou pojišťovnou a.s. Důvodem je přepracování
pojištění do flotily.
Hlasování:
PRO: 7 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 31/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje uzavření příkazní smlouvy s firmou Hudeček
s.r.o. Předmětem díla je stavební dozor na akci „Přechody
pro chodce na silnici III/31118 před ZŠ ve Výprachticích“
za cenu 15 000,- Kč včetně DPH. Smlouva se uzavírá za
podmínek dle předloženého návrhu příkazní smlouvy,
který se zakládá k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 7 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 34/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje podání žádosti o dotaci do 8. výzvy MAS
ORLICKO, IROP-Vzdělávání v klíčových kompetencích II.
v rámci realizace projektu s předběžným názvem „Vybavení odborných učeben ZŠ ve Výprachticích“. Předpokládaná výše nákladů je 850 000,- Kč bez DPH s tím, že spoluúčast obce je 5% z uznatelných nákladů. Zastupitelstvo
obce souhlasí s dofinancováním akce z vlastních zdrojů.
Hlasování:
PRO: 7 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 32/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje uzavření příkazní smlouvy s firmou Hudeček
s.r.o. Předmětem díla je stavební dozor na akci „Stavební
úpravy přírodovědné laboratoře ZŠ včetně bezbariérového přístupu“ za cenu 50 000,- Kč bez DPH. Smlouva se
uzavírá za podmínek dle předloženého návrhu příkazní

Usnesení č. 35/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko na zajištění podání žádosti o dotace do 8. výzvy MAS ORLICKO,
IROP-Vzdělávání v klíčových kompetencích II. v rámci realizace projektu s předběžným názvem „Vybavení
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odborných učeben ZŠ ve Výprachticích“. Zpracování
Studie proveditelnosti bude za cenu 15 000,- Kč, zpracování žádosti 8 000,- Kč. V případě, že žádost o dotaci
bude úspěšná, třetí část ceny bude ve výši 4% z přiznané
částky dotace. Veškeré částky jsou včetně DPH. Smlouva
o dílo se schvaluje ve znění předloženého návrhu, který je
přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 7 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 41/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1, které vydal starosta obce ve své svěřené kompetenci.

Usnesení č. 36/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské
sítě, které spočívá v právu vedení potrubí vodovodu,
přepadového potrubí a vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 1997/12, 1997/1, 1998/1, 2008/10, 3231/1
v k.ú. Výprachtice ve vlastnictví obce Výprachtice, dle GP
č. 776-32/2016. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské
sítě se schvaluje ve znění předloženého návrhu, který je
přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 7 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 43/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
souhlasí se stavbou rodinného domu na parcele č. 697
v k. ú. Výprachtice a zároveň schvaluje uzavření smlouvy
o právu provedení stavby, jejímž předmětem je realizování stavby vodovodní přípojky po pozemku parc. č. 3178
v k.ú. Výprachtice ve vlastnictví obce Výprachtice. Smlouva se schvaluje ve znění předloženého návrhu, který je
přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 7 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 37/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 3148/85
a 3148/86, vzniklých dělením původního pozemku parc.
č. 3148/28 dle GP č. 815-337/2017.
Hlasování:
PRO: 7 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 38/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
opravuje usnesení č. 18 ze dne 25. 2. 2016 a schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 1518/1 vzniklý dělením původního pozemku parc. č. 1518/1 dle GP č. 12626/2015 vše v k.ú.Koburk.
Důvodem prodeje výše uvedených pozemků je narovnání majetkových vztahů dle zaměření skutečného stavu
místní komunikace v Koburku.
Hlasování:
PRO: 7 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 39/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Výprachtice
za rok 2017, a to dle předložených výkazů založených
k tomuto usnesení.
Zastupitelstvo obce Výprachtice bere na vědomí hospodářský výsledek Mateřské školy Výprachtice za rok 2017
ve výši 0 Kč.
Hlasování:
PRO: 7 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 40/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
projednalo a schválilo nové stanovy Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko a pověřuje starostu k hlasování o přijetí těchto stanov na valné hromadě
svazku.
Hlasování:
PRO: 7 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
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Usnesení č. 42/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje rozpočtové opatření dle předloženého návrhu
č. 2 rozpočtového opatření.
Hlasování:
PRO: 7 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.

Diskuze
Pan Milan Chládek:
dotaz: Navrhl očíslovat světla, aby se dobře identifikovala
světla, která nesvítí.
odpověď: V průběhu roku 2019 bude zpracován pasport
veřejného osvětlení, který bude toto řešit.
dotaz: Upozornil na stromy v obci, které ohrožují bezpečnost obyvatel.
odpověď: Projednáme se Správou a údržbou silnic
a Odborem životního prostředí
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.
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ZPRÁVY Z MATEŘINKY
Výchovný koncert Bohuslava Martinů
V pátek 13. dubna měly děti možnost poznat profesionálního varhaníka a pedagoga konzervatoře Martina Kubáta. V hudebním pořadu nám představil osobnost Bohuslava Martinů a jeho život. Pan Kubát zahrál od skladatele
klavírní cyklus Bajky. Pochod zvířátek, Smutný králíček,
Opice, Kuřátka, Rozzlobený medvěd. Vybrané děti pak
příslušné zvíře herecky ztvárnily. Jednoduchou a hravou
formou tak zažily krásu a přirozenost klasické hudby.

Plavání
S dětmi z Motýlkové třídy jezdíme plavat do bazénu
Základní školy Dobrovského v Lanškrouně. Děti se zde
učí nejen úplným základům plavání, ale také to, aby
pobyt ve vodě byl pro ně přirozený a měly z něho radost
a dobrý pocit.

Čarodějnický rej
Čarodějnické veselí je v naší školce již pravidelnou
akcí. Malé čarodějnice a čarodějové v průběhu celého

Beseda s panem včelařem
Moc hezkou přednášku si pro nás připravil pan Miroslav
Stejskal, který dětem vyprávěl o včelách. Děti se dozvěděly zajímavé informace o životě včelstva a práci včelaře.
Pan Stejskal přinesl dětem ukázat výstroj a různé pomůcky, které při své práci potřebuje. Děti viděly dokonce

čarodějného dopoledne soutěží, plní rozmanité úkoly,
tancují a vaří kouzelný lektvar z léčivých bylin. Součástí
čarodějného dovádění je i zkouška letu na koštěti a přehlídka kostýmů.

Návštěva základní školy
V době zápisu dětí do základní školy navštěvujeme
s našimi předškoláky 1. třídu, aby se tak seznámili se školním prostředím a atmosférou, která na ně po prázdninách
čeká.
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i živé včely včetně královny. Nejhezčím zážitkem byla pro
děti ochutnávka medu přímo z včelího plástu a zkouška
včelařova ochranného obleku. Tímto bychom rádi poděkovali panu Stejskalovi za obohacující návštěvu plnou
zajímavých informací.

Zápis do MŠ
Ve čtvrtek 10. května jsme přivítali 8 budoucích školkáčků. Do Koťátkové třídy si přišlo pohrát 5 chlapců a 3
holčičky. Děti tak v doprovodu svých rodičů měly možnost poznat nové prostředí, potkat se s novými kamarády. Ze školky si odnášely malé dárečky - motýlka, kinder
vajíčko a omalovánku. Mamince Tinky Beranové děkujeme za zprostředkování sponzorských dárečků.

ných problémů. Rychlé štěstí ale neexistuje, štěstí pramení spíše z letitého budování vztahů, věrné péče o rodinu
a trpělivé práce na pracovišti.
Starší generaci jsou určeny zdravotní služby - charitní
ošetřovatelská služba, půjčovna kompenzačních pomůcek
a domácí hospicová péče. Zdravotně handicapovaným
lidem pak osobní asistence, pečovatelská služba či sociálně terapeutické dílny. I zde je rodinné zázemí pečující
rodiny velmi důležité pro spolupráci s těmito službami.
A konečně: i lidem, kteří domov nemají, poskytujeme
v našich zařízeních možnost hygieny, výměny oblečení
a snažíme se jim pomoci, aby se vrátili zpět do samostatného života.
Charita podporuje rodinu
Budovat rodinu je důležité i přes různé těžkosti, které
život přináší. Vytváření bezpečného zázemí domova na
základě vzájemné lásky je podstatný vzorec pro životní
postoje dalších generací.
Charita podporuje tradiční model rodiny s jeho hodnotami zodpovědnosti, slušnosti či ohleduplnosti a nabízí
k tomu své služby.
Iva Marková, Oblastní charita Ústí n.O., www.uo.charita.cz

Kolektiv MŠ

RODINA JE ZÁCHRANNÁ SÍŤ
Tisková zpráva k Mezinárodnímu Dni rodiny 15.5.
Rodina má ve společnosti zcela nezastupitelné místo.
Oblastní charita Ústí nad Orlicí cílí své služby právě na
podporu rodiny a všechny věkové kategorie jejích členů.
Klima ve společnosti není pro rodinu ideální, proto
je třeba znovu objevit nezastupitelnou hodnotu a krásu
rodiny. Podpora rodiny je také jedna z priorit Oblastní
charity Ústí n. O. „Ve všech službách, které poskytujeme, se setkáváme s lidmi, kteří volají po pozornosti okolí
a potřebují pomoc. Často vidíme, že když rodina dobře
funguje a některý z jejích členů se ocitne v životních nesnázích, plní úlohu záchranné sítě,“ říká ředitelka Marie Malá
a dodává, „naše služby se zaměřují na všechny věkové
kategorie – od kolébky až po hrob.“
Nabízené služby
Rodičům s malými dětmi slouží dvě rodinná centra
a mládeži Nízkoprahový klub. Pracovnice terénní služby Šance pro rodinu zajíždí přímo do ohrožených rodin
v celém okrese, kde učí rodiče konkrétním dovednostem
a převzetí zodpovědnosti za chod rodiny.
V občanské poradně se potkáváme s neblahými vlivy,
které ohrožují rodiny - např. dluhy, exekuce, rozvody,
neplacení výživného. Následky většinou nesou ženy s dětmi, které často nemají nikde dovolání. Hodně lidí naivně
a nerozvážně naletí lákavým nabídkám rychlých půjček,
které slibují zaručené štěstí, a přivede tak rodinu do váž-

strana 6

Poděkování firmy
Naděje – domácí zdravotní péče s.r.o. obci
Výprachtice, která naší organizaci poskytla
v roce 2018 finanční dar ve výši 5 000,-Kč.
Oslovili jsme i další obecní úřady vesnic, kde poskytujeme naše služby, o finanční podporu a za získané
prostředky jsme koupili 1 polohovací elektrické lůžko
+ matraci v hodnotě 38 000,-Kč.
Pomůcky jsou důležité pro pacienty a rodiny, kteří
pečují o své blízké v nelehkých situacích, do kterých se
můžeme dostat všichni.
Pomůcky, které jsme koupili za darované prostředky,
půjčujeme našim pacientům za provozní náklady.
Děkuji obci a všem spoluobčanům, kteří si uvědomují, jak důležité je si vzájemně pomáhat.
Nováková Naďa
Domácí zdravotní péče s.r.o.
Jablonné nad Orlicí
www.dop-nada.cz

DĚTSKÁ AMBULANCE
MUDR. JAREŠOVÁ BUDE MÍT DOVOLENOU
16. července – 20. července 2018
13. srpna – 24. srpna 2018
Jen nutné případy ošetří Dr.Šveráková.
O prázdninách červenec a srpen bude
pondělní ordinace v Jablonném nad Orlicí končit
vždy v 16.00 hodin.
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ZŠ JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
Kroužek Micro:bit a soutěž MICROTELA
Od 2. března tohoto školního roku začal probíhat na
naší škole nový kroužek Micro:bit. Podstatou této zájmové činnosti bylo programování a bylo tedy hned jasné,
že zájem dětí bude veliký. Jen ze čtvrté třídy se přihlásilo 12 dětí. Vytvořili jsme čtyři skupiny po třech dětech.
Měli jsme dva měsíce na to, aby každá skupina zhotovila nějaký projekt, se kterým se přihlásíme do 0. ročníku
vědeckotechnické soutěže Microtela. Žáci se museli naučit základy programování, naprogramovat svůj micro:bit
a zakomponovat ho do poutavého výtvarného díla.
O svém výtvoru musela skupinka ještě povídat, tedy prezentovat jej. Projekty byly krásné a velmi zdařilé:
1. skupina – Lucie Grossmannová, Adéla Schönová, Martin Hlávka s projektem BIG BEN
2. skupina – Petr Indra, Michael Kosek, Patrik Pfeifer s projektem AUTOMATICKÁ POKLADNIČKA

Velikým úspěchem pro naši školu bylo 2. místo, které
získala 1. skupina - Lucie Grossmannová, Adéla Schönová,

Martin Hlávka s projektem BIG BEN. Tito tři žáci dostali krásný diplom, knihu a výlet do plzeňského Techmania Science
Center, kam se podívají 11. června. Za zájem a rychlou přípravu kvalitních projektů dětem moc děkuji a doufám, že
v příštím roce budeme s kroužkem Micro:bit pokračovat.
Mgr. Žaneta Fiebigerová

Matematické soutěže

3. skupina – Filip Hauk, Filip Helbich, Jan Skalický s projektem UFO

Jako každoročně proběhla v polovině března mezinárodní
matematická soutěž Matematický klokan, ve které žáci řešili
různé logické úlohy. Všichni se tohoto úkolu chopili se ctí
a někteří dokonce s vynikajícím výsledkem: Pavlína Hlávková ze 7. třídy se v okrese umístila na krásném 7. místě (se
4. nejlepším počtem bodů) a Ondřej Chaloupek ze 4. třídy
s plným počtem bodů obsadil 1. příčku v Pardubickém kraji.
Hned následující měsíc 17. dubna se žáci Saša Fišer
ze 6. třídy a Pavlína Hlávková s Michalem Lerchem ze
7. třídy zúčastnili okresního kola Matematické olympiády
v Ústí nad Orlicí. Přestože konkurence byla velká (víc jak
polovina soutěžících byli žáci víceletých gymnázií), podařilo se Pavlínce vybojovat krásné 5. místo.
Všem žákům děkuji za reprezentaci školy a gratuluji
k pěkným výsledkům! ☺
Mgr. T. Pecháčková

4. skupina – Radim Skala, Šimon Heger, Ondřej Chaloupek s projektem BANKÉŘ

Vybíjená dívek - okrskové kolo
Ve středu 11. dubna 2018 jsem jela s dívkami 4. a 5.
ročníku na okrskové kolo ve vybíjené do Lanškrouna.
Tohoto turnaje se zúčastnily tři školy – ZŠ B. Smetany Lanškroun, Dolní Čermná a Výprachtice. Naše děvčata měla
natrénováno, a tak se pustila do boje ze všech sil v tomto
složení: ze čtvrté třídy - Lucie Grossmannová, Adéla Schönová, Sabina Matějková, Alena Kristková, Natálie Stejskalová a DenisaVávrová, z páté třídy - Gabriela Skalická,
Viktorie Skalická, Michaela Moravcová, Anežka Novotná,
Petra Marešová, Lucie Smejkalová a Eliška Chládková.
Našim dívkám se podařilo porazit žákyně z Dolní Čermné, na děvčata z městské školy však neměly. Přivezly jsme
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žáci byli zlatí). Za třetí místo v okrese jsme postoupili do
krajského kola. Dětem za účast v závodu děkuji a gratuluji.
Mgr. Žaneta Fiebigerová

Učebna v novém

zasloužené krásné druhé místo. Za reprezentaci naší školy
patří děvčatům velké poděkování.
Mgr. Žaneta Fiebigerová

Štafetový pohár
V úterý 24. dubna 2018 jsme s vybranými žáky I. stupně vyrazili na Štafetový pohár do Ústí nad Orlicí. Na tento
závod jsme se poctivě v hodinách tělesné výchovy připravovali a trénovali. Hlavními závody byly - štafetový běh
osmi dětí z druhé a třetí třídy, štafetový běh osmi dětí ze čtvrté a páté třídy a štafetový běh nejlepších běžců
z uvedených dvou skupin. Časy ze
všech tří běhů se sčítaly. Doplňkovými disciplínami byly - hod medicinbalem o hmotnosti 1 kg, skok z místa
a skok do dálky. Soupeřili jsme jen
s městskými školami. Žádná jiná vesnická škola se závodu nezúčastnila.
Z běhu jsme si přivezli krásné třetí
místo, žáci byli odměněni pohárem
a bronzovými medailemi. Z vedlejších disciplín jsme získali čtyři zlaté
medaile z osmi udělovaných. Oceněnými sportovci byli:
Michal Jirásek, Veronika Nová, Štěpánka Lerchová, Hana
Hanzlíčková, Karolína Hanzlíčková, Adam Režný, Jakub
Nový, Petr Chládek, Radim Skala, Ondřej Chaloupek,
Šimon Heger, Lucie Smejkalová, Gabriela Skalická, Viktorie Skalická, Petra Marešová a Jan Lušovjan (podtržení

Podoba
učebny
fyziky a chemie tak,
jak si ji pamatovali
nejen žáci současní,
ale i řada absolventů
naší „základky“, už je
minulostí. Z projektu
IROP, který podala
Obec Výprachtice ve
spolupráci s námi,
bylo proinvestováno
225 617 Kč na stavební úpravy (bezbariérovost,
nové
rozvody vody, plynu
a elektřiny, podlaha, obklady atd.), nové vybavení pak stálo 473 310 Kč. Pořídit všechna potřebná zařízení odborných učeben je finančně velmi nákladné, a tak budeme
čekat na další možnost čerpání, abychom dovybavili
učebnu dalším zařízením.
Mgr. Hana Chládková

Jeden svět – druhý stupeň
Pro každým rokem zhoršující se kvalitu snímků promítaných v rámci akce Jeden svět se pedagogové druhého
stupně ZŠ Výprachtice rozhodli tuto akci uspořádat pro
své žáky sami. Tematicky ji propojili se svátkem Den
Země a soustředili se na plýtvání potravinami a nadbytkem v textilním průmyslu. Děti nejprve zhlédly dokument
o výše zmíněných problémech a poté o nich diskutovaly
mezi sebou i s vyučujícími. Na praktické ukázce procesu výroby džínů se pak seznámily i s využíváním levné
pracovní síly v podobě lidí třetího světa a „ohodnocení“
jejich práce.
Aby matičce Zemi pomohly na její svátek i prakticky,
vydaly se děti ve zbývající části dopoledne s pracovními
nástroji do okolí školy a „za zpěvu budovatelských písní“
ho zvelebovaly až do stavu oku lahodícího.
Mgr. Michal Moravec

ZŠ Jindřicha Pravečka se již tradičně účastní projektu
TECHNOhrátky,jehož hlavním cílem je podpora technických profesí a řemesel a zvýšení zájmu žáků základních
škol v Pardubickém kraji.
Cílem tohoto projektu je popularizace technických
a odborných oborů vyučovaných středními odbornými
školami Pardubického kraje, zvýšení zájmu o jejich volbu
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a studium osvětovou i zábavnou formou. Žáci mají nejen
možnost dozvědět se o daných oborech mnoho zajímavých informací, ale v každém z představovaných oborů si
i něco prakticky vyzkoušet.
Součástí každého dílu tohoto projektu jsou zábavné
a soutěžní manuální, vědomostní i edukační aktivity. Vítězové (každého dílu TECHNOhrátek se účastní 6-8 škol)
jak praktické, tak vědomostní části, získají jako první cenu
ovocný dort.
V letošním roce se naše škola zúčastnila tří dílů tohoto
projektu. Navštívili jsme postupně Vyšší odbornou školu
a Střední odbornou školu technickou v České Třebové,
Střední školu obchodu, řemesel a služeb Žamberk a Střední odborné učiliště opravárenské Králíky. TECHNOhrátek
ve Středním odborném učilišti opravárenském Králíky se
účastnili i žáci z polského Międzylesie, takže tento díl
dostal mezinárodní charakter, což motivovalo žáky k ještě
lepším výkonům.
Žáci naší školy se v této konkurenci neztratili. Jednou
se jim podařilo zvítězit (Střední škola obchodu, řemesel
a služeb Žamberk) a na ostatních školách vždy získali některé z medailových umístění, čímž si vysloužili u ostatních
škol pověst obávaných soupeřů.
Mgr. Jiří Formánek

Preventivní program
4. 5. 2018
V rámci programu primární prevence nás navštívil lektor s programem zaměřeným na rizika virtuálních závislostí. Dětem vysvětlil rizika virtuálního světa jako komerce, násilí, sexualita a hodnoty. Hodinu a půl žáci bedlivě
poslouchali životní příběh lektora či skutečné příklady.
Doufejme, že si naši žáci vezmou jeho slova k srdci.

Vlastivědná exkurze – dělostřelecká tvrz Bouda
V pondělí 7. května jsme se vydali na exkurzi dělostřelecké tvrze Bouda. Polovina žáků jela na kole a druhá polovina šla pěšky. My turisté jsme se ráno v 7 hodin vydali
autobusem do Jablonného nad Orlicí, z autobusového
nádraží jsme spěchali na vlak, který nás zavezl do Těchonína. Odtud jsme se vydali pěšky po lesní cestě, která nás
dovedla až k Boudě. Dorazili jsme tam dříve než cyklisté,

a tak jsme na ně museli čekat. Následovala zhruba hodinová prohlídka Boudy. Dozvěděli jsme se něco málo z historie, pověděli jsme si,
k čemu Bouda sloužila
a jak a kde se skladovaly zbraně. Když prohlídka skončila, vyrazili jsme na cestu domů.
Tentokrát jsme šli jinou
cestou, která vedla přes
bunkry. Šli jsme totiž
po NS Betonová hranice až do Mladkova.
Odtud jsme jeli zpět do
Jablonného, kde jsme
náš výlet zakončili
zmrzlinou. A hurá směr
Výprachtice!
Táňa Fišerová, 8. ročník

Přátelství přes hranici
Žáci 4. třídy naší základní školy se zúčastnili projektu přeshraniční spolupráce s názvem „Aktivní přátelé
z česko-polského pohraničí“, jehož organizátorem je Mikroregion Severo-Lanškrounsko. Projekt probíhal ve dvou
fázích – v jednom květnovém týdnu přijely polské děti se
svým doprovodem k nám, následující týden odjela skupina jiných dětí na oplátku do Polska. Po oba týdny čekal
na účastníky zajímavý program s množstvím sportovních
aktivit, s výlety a exkurzemi.
Mgr. Hana Chládková

TJ Sokol Výprachtice oddíl volejbalu pořádá
v sobotu 21. 7. 2018 od 8.30 hodin 6. ročník

TURNAJE MUŽŮ
MEMORIAL VILÉMA CHLÁDKA

v sobotu 4. 8. 2018 od 8.00 hodin 12. ročník

VOLEJBALOVÝ TURNAJ ČTYŘEK
(2 ženy + 2 muži)

Přijďte povzbudit domácí borce!!!
Bohaté občerstvení zajištěno
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CHODCI, CYKLISTÉ A ŘIDIČI SENIOŘI V DOPRAVĚ
Další z našich preventivních článků budeme věnovat
oblasti silničního provozu, chodcům, cyklistům, řidičům
a především seniorům v dopravě. Ač dopravní nehodovost
má z dlouhodobého hlediska klesající tendenci, co se týká
jak počtu, tak tragických následků nehod, jistě je na místě si připomenout několik základních pravidel. Vzhledem
k tomu, že se jedná o poměrně obsáhlé téma, pokusím se
vyzdvihnout věci, které by vás mohly zajímat. Řekneme
si, kdo je vlastně chodec, jaké má povinnosti a jak je to s
domnělou absolutní předností na přechodu pro chodce.
Zopakujeme si, kdo a kde by měl nosit reflexní prvky. Dále
si řekneme, zda je v pořádku, když občas vidíme většinou
cyklistky – ženy, jak vezou na jízdním kole nákup, jednou
rukou řídí a v druhé ruce drží deštník, aby nezmokly nebo
jaká hrozí pokuta cyklistům, kteří jedou pod vlivem alkoholu. A v neposlední řadě si připomeneme, jak je to se
zdravotními prohlídkami u řidičů starších 65 let a s jízdou
na vozítkách segway.
Chodec – Kdo je vlastně chodec? Zákon hovoří tak, že
chodec je i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský
kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové
šířce nepřevyšující 60 cm, pohybuje se na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro
invalidy, vede jízdní kolo nebo motocykl o objemu válců
do 50 cm3 nebo psa. Každý tento chodec je účastníkem
silničního provozu a má určité povinnosti. Zákon ukládá
chodci povinnost použít chodník nebo stezku pro chodce
(ta bývá označená dopravní značkou). Tam, kde chodník
není, chodí se po levé krajnici nebo co nejblíže levému
okraji vozovky, a to v počtu maximálně dva chodci vedle
sebe. Ač zákon ukládá chodcům, aby byli označeni reflexními prvky za snížené viditelnosti pouze mimo obec, policie obecně doporučuje být za snížené viditelnosti označen reflexními prvky všem chodcům a cyklistům. Pokud
se pohybujete pomocí hole, určitě ji opatřete také reflexními prvky. Stejně to platí i pro případ, kdy za snížené viditelnosti venčíte psa, kde doporučujeme označit obojek
i vodítko. Na používání reflexních prvků policie zaměřuje i řadu dopravně bezpečnostních akcí, kde různé prvky
s retroreflexních materiálů rozdává. Jinou volbou může
být i označení se neoslňujícím světlem například z jízdního kola. Toto světlo bychom doporučili připevnit třeba
na paži, která je blíže do vozovky. Co se týká přecházení
vozovky, policisté se občas setkávají s mylným výkladem
zákona v tom smyslu, že chodec má absolutní předost,
což opravdu tak není. Doporučujeme dbát především na
své zdraví, při přecházení vozovky být ostražití, nebýt roztržití a myslet na to, že je lepší někam přijít o chvíli později než nedojít už nikdy. Tam, kde je přechod pro chodce,
je chodec povinen jej užít. Pokud na komunikaci přechod
není, má chodec povinnost přecházet vozovku kolmo
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k její ose. Každý by měl mít na paměti, že chodci a cyklisté jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu,
a tak k sobě a ostatním účastníkům přistupovat.
Cyklista – Cyklista je řidič nemotorového vozidla, tzn.
také účastník silničního provozu. Jízda pod vlivem alkoholu je stejně jako u řidičů vozidel na kole zakázaná
a pokuty nejsou zrovna nízké. Pokud by cyklistovi policisté naměřili do 1 promile alkoholu v dechu, hrozí mu
pokuta od 2.500 do 20.000 korun, nad 1 promile alkoholu
v dechu 25.000 až 50.000 korun pokuty a stejně tak, když
se cyklista odmítne dechové zkoušce podrobit. Na kole se
jezdí při pravém okraji vozovky, a pokud je zřízen jízdní
pruh pro cyklisty nebo stezka pro cyklisty, je povinností cyklisty jich užít. Cyklista mladší 18 let je povinen mít
na hlavě za jízdy řádně připevněnou ochrannou přilbu.
Policisté však doporučují, aby přilbu nosili všichni cyklisté bez rozdílu věku. Dítě mladší 10 let smí jet na silnici
jen pod dohledem osoby starší 15 let. K osvětlení cyklisty
zákon říká, že cyklista je povinen za snížené viditelnosti
mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým světlem svítícím
dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo
přerušovaným světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může cyklista použít náhradou
za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.
K výše uvedenému příkladu převážení nákupních tašek
a jiných zavazadel na jízdním kole se vztahuje ustanovení zákona, které hovoří o tom, že cyklista nesmí jet bez
držení řídítek, držet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé
jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení jízdního kola nebo
ohrožovaly jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích. Kdo z vás někdy vezl na řídítkách těžké nákupní
tašky, tak jistě ví, před čím chci varovat. Nákupní taška
pak při potřebě udělat nějaký manévr často převezme
řízení kola za vás, což ohrožuje nejen vás samotné, ale
i ostatní účastníky silničního provozu. Proto doporučujeme si opatřit na jízdní kola košíky či jiné nosiče. Pokud
byste potřebovali za jízdní kolo připevnit vozík, je to možné, avšak zákon vám povoluje připojit přívěsný vozík do
maximální šířky 90 cm, který bude mít vzadu dvě červené odrazky netrojúhlelníkového tvaru. Pokud chce cyklista přejet vozovku na druhou stranu a použije k tomu
přechod pro chodce, musí kolo vést. Pokud užije přejezd
pro cyklisty, musí se přesvědčit, zda může vozovku bezpečně přejet, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky
silničního provozu. Stejně jako chodci jsou i cyklisté jedni
z nejvíce zranitelných účastníků silničního provozu,
a proto je na místě opatrnost a ohleduplnost.
Řidič – senior – o řízení vozidla bychom zde mohli psát
sáhodlouhé povídání, nicméně pro řidiče – seniory nad
65 let je důležité při řízení vozidla mít u sebe potvrzení
o zdravotní způsobilosti. Lékařské prohlídce je řidič povi-
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nen se podrobit nejdříve 6 měsíců před
dovršením 65 a 68 let a nejpozději pak
v den 65. a 68. narozenin. Po 68 roce
věku pak každé dva roky. Řidič je povinen mít při řízení toto potvrzení u sebe
a na výzvu policisty mu jej předložit.
Pokud řidič toto potvrzení nemá, hrozí
mu pokuta ve výši 5.000 až 10.000 korun
plus zákaz řízení od 6 měsíců do 1 roku.
Občas se jako policisté setkáváme s tím,
že starší lidé jsou od určitého věku méně
pozorní, zhoršuje se jim zrak, stabilita,
sluch a tak podobně a je pro ně těžší se
přizpůsobit současné extrémně rychlé
dopravě. A právě pro seniory od 65 let
v současné době probíhá projekt „Jedu
s dobou“, který realizuje Asociace center
pro zdokonalovací výcvik řidičů AČR.
Jedná se o zhruba půldenní zdokonalovací školení pro seniory, kde se dozvědí
novinky z legislativy, bezpečnosti silničního provozu a zdravovědy s praktickým
ověřením řidičských návyků s vlastním
vozidlem. Nejbližší kurzy budou probíhat na Autodromu ve Vysokém Mýtě
nebo v Hradci Králové v sobotu 21.
dubna 2018 nebo v neděli 20. května
2018 vždy od 8 a od 14 hodin. Kurz je
zdarma, ale vzhledem ke kapacitě míst
je nutné se přihlásit na webových stránkách www.jedusdobou.cz. Policie vřele
tento kurz doporučuje!
V úvodu jsem ještě slíbila informaci
k ježdění na vozítkách segway. Na ten
zákon pohlíží jako na osobní přepravník
a hovoří tak, že na osobním přepravníku se samovyvažovacím zařízením nebo
obdobném technickém zařízení se lze na
chodníku, stezce pro chodce, stezce pro
chodce a cyklisty nebo na odděleném
pruhu pro chodce na stezce pro chodce
a cyklisty nebo na pěších a obytných zónách pohybovat nejvýše rychlostí srovnatelnou s rychlostí chůze. Obce mohou
nařízením vymezit na svém území místa,
kde je provozování těchto přepravníků
zakázáno a tato místa je potom povinna
označit dopravní značkou.
Vzhledem k tomu, že se blíží jaro,
přeji vám i sobě co nejméně studených
sychravých dnů a co nejvíce dnů krásných a prosluněných!
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje
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Vybarvi obrázek podle návodu: 1 - hnědá, 2 - žlutá, 3 - modrá,
4 - fialová, 5 - červená, 6 - růžová, 7 - zelená, 8 - oranžová

OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY
SUDOKU
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