Vážení přátelé, sousedé, občané, lidé místní i přespolní,
zdravíme vás v období školních prázdnin a letních dovolených. Radost mnohým přináší teplé dny plné sluníčka,
na druhé straně nás ale trápí sucho. Meteorologové předpovídají i pro další dny (dnes je 23. 7.) minimum oblačnosti, teploty mají stoupat až k 32 °C a horké počasí bude
pokračovat i v srpnu. Mohla by se tak opakovat situace
z roku 2015, ve kterém se rovněž objevovaly nadnormální
teploty. Jestliže se obáváme, že nebude dostatek vody, je
to jistě opodstatněné. Pokud jsme však vybízeni k tomu,
abychom vybudovali další větší vodojem např. v Zaječíně, jsme limitováni zejména množstvím vody ve vodních
zdrojích ve Výprachticích a bezprostředním okolí. Většina těchto zdrojů je přitom závislá na srážkách. Navíc
velký vodojem s obrovskými zásobami vody může mít v
konečném důsledku potíže s kvalitou vody. Pokud není
dostatečná obměna vody ve vodojemu, voda rychle ztrácí
potřebné vlastnosti důležité pro vodu pitnou. Určité řešení
by měla přinést připravovaná studie, kterou jsme zadali
hydrogeologovi RNDr. Šedovi, který je s naší lokalitou
obeznámen velice dobře.
Sucho trápí nejen jižní Moravu, jižní Čechy a v neposlední řadě i severní Moravu, ale i některé další oblasti
naší republiky. Nedávno na jihu naší země vydatně zapršelo, ale situace je i tak vážná. Jak to bude s úrodou, zatím
s určitostí nevíme, ale teplý květen s nedostatkem vláhy by
mohl mít na úrodu neblahý vliv.
A nyní již k pranostikám. Srpen má asi nejkrásnější
počasí v roce. Prý začíná, co červenec končil. Traduje se,
že: „Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče“. Také
se říkávalo: „Srpen a únor, tepla a zimy úmor“.Na druhé
straně je srpen považován za měsíc, ve kterém končí léto
a nastupuje podzim. Podle počasí v jednotlivých dnech
v srpnu naši předkové předpovídali rovněž průběh zimy.
Parno na Dominika (4. srpna) zvěstovalo tuhou zimu.
Bylo-li na svatého Vavřince parno (10. srpna), bývalo
v zimě dlouho studeno. Na svatého Vavřince se také tradovalo, že nastával podzim. K tomu se pak vázaly pranostiky: „Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje“. Pokud
bylo o svatém Vavřinci pěkné počasí, bylo možné se těšit
na deště. Jaké bylo počasí na svatého Vavřince, takové
se ještě mělo udržet několik dní. Podle počasí na svátek
Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna) se předpovídal průběh podzimního počasí. Pakli na Nanebevzetí Marie Pan-

ny pršelo, pak bylo možné padesát dní mokrých očekávat.
Pokud pršelo na svatého Rocha, měl se očekávat pěkný
podzim. Na svátek svatého Bartoloměje (24. srpna) z pranostik vyplývalo, že slunce již přestává hřát a den se krátí. Tomu odpovídalo: „Od svatého Bartoloměje slunce již
tolik nehřeje“. Ohledně kratšího dne pak bartolomějská
pranostika říká: „Bartoloměj svatý odpoledne krátí“. Jaký
byl čas na svatého Bartoloměje, takový měl být celý podzim. K tomu se vztahovalo: „Pěkně-li o Bartoloměji, na
pěkný podzim máme naději“. Pokud na Bartoloměje bylo
sucho, předvídala se mrazivá zima. Mraky na Bartoloměje
věstily mnoho sněhu v zimě. Konec teplých dnů ohlašovala pranostika na svátek svatého Augustina (28. srpen).
„Svatý Augustin udělá z tepla stín“ a také: „Kol svatého
Augustina odcházejí pryč teplé dny“.
Známým jevem zářijového a částečně také říjnového počasí je babí léto. Délka babího léta, jeho počátek
i konec se nedají předem odhadnout, v každém roce je to
jiné. Babí léto mělo samozřejmě své místo v pranostikách
a lidových rčeních. Např. v pranostice: „Babí léto-léto na
odchodu“ a také: „Divoké husy na odletu – konec babímu
létu“.
Pro měsíc září platívalo, že léto je již definitivně pryč.
K tomuto období se vážou tyto pranostiky: „Teplé září
– říjen se mračí“ nebo také: „Září na strakaté kobyle jezdí“. K zářijovým dnům se váže také: „Je-li Jiljí jasný den,
krásný podzim zvěstujem“. (svátek sv. Jiljí připadl na 1.
září). Jaké počasí bylo o svatém Jiljím, takový měl být celý
podzim. Když na svatého Jiljí pršelo, celý podzim měla
voda crčet. Pokud bylo střídavé počasí na sv. Jiljí, mělo být
i střídavé podletí. O konci léta a dalším průběhu podzimu
vypovídaly pranostiky: „Na svatého Štěpána krále (2. září)
je už léta namále“. Jaké počasí bylo na Narození Panny Marie (8. září), takové mělo trvat čtyři neděle. Pokud
nepršelo o Mikuláši (10. září), mělo to znamenat suchý
podzim. Další pranostiky pro měsíc září se vztahovaly
k přicházejícímu podzimu a k dalším poklesům teplot
např.: „Po svatém Kříži (14. září) podzim se blíží“. Od
svátku svaté Marie Sedmibolestné, což připadalo na 15.
září, se očekával další pokles teplot. Tato skutečnost se
objevovala dále v pranostikách: „Na svatého Cypriána
(26. září) chladno bývá často zrána“ a rovněž ve rčení:
„Na Kosmu a Damiána (27. září) studeno bývá zrána“. Na
svátek svatého Václava (28. září) platívalo: „Svatý Václav
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tady – sklízí hady“. Pokud na svatého Václava byl pěkný
den, měl přijít rovněž pěkný podzim. Na 29. září připadl
svátek svatého Michaela. V tento den pak pranostiky věštily mrazy. Tady jsou některé z nich „Když před Jiřím rosa,
to před Michalem mráz“ nebo „Když mrazy časně před
svatým Michalem přicházejí, tedy se po svatém Matěji
zdlouha zase navracejí“. Kolik dní před svatým Michalem
bylo jíní a mrzlo, tolik dní po Filipu a Jakubu bude jíní
a mrazíky. Pokud byla noc před svatým Michalem jasná,
měla být velká zima, pokud pršelo, měla být levná zima,
tj. nebylo nutné tolik topit. Na svatého Jeronýma (30. září)
měla být již zima, a to dle pranostiky: Na svatého Jeronýma připrav se na zimu“.
Nyní se budeme zabývat děním v červnu a červenci
2018.
29. května se v rámci akce Zahrada plná zábavy na hřišti u MŠ za účasti rodičů, dětí, učitelek z MŠ upravovaly
záhonky, stavěly se bylinkové spirály, sázely se bylinky
a květiny a sela se různá zelenina. Podmínkou projektu bylo, že se rodiče se svými dětmi společně zúčastní
výstavby hřiště v rámci environmentální výchovy.
1. června, tj. v pátek po přívalovém dešti, kolem 19. hodiny došlo k ucpání koryta potůčku u paní Reslerové (pod
horní hospodou - U Mostu). Hrozilo vyplavení nemovitosti. Ještě večer se domluvil pan starosta s Povodím Moravy
na odstranění bahna a umožnění průtoku tohoto potoka,
což se v průběhu soboty provedlo. V dané souvislosti patří poděkování panu Březinovi z Povodí Moravy za rychlost provedení této akce. Přívalový déšť také vyplavil naši
ČOV, zaměstnanci obce pracovali na zprovoznění ČOV
v pátek večer a téměř celou sobotu, za jejich práci jim
patří naše poděkování.
4. června uspořádala MŠ Výprachtice Den rodiny na
fotbalovém hřišti pod názvem „Mámo, táto, oslavme Den
rodiny sportem“, akce se po určitém odkládání s ohledem
na nepřízeň počasí nakonec povedla.

5. června proběhla kontrola KÚ Pardubického kraje na
stavebním úřadu s výsledkem bez závad.
6. června se uskutečnilo jednání s pracovníky Povodí
Moravy ohledně kácení přestárlého břehového porostu
v okolí toku Moravské Sázavy.
9. června se v rámci Mezinárodního hudebního festivalu
Letohrad konal varhanní koncert v kostele Proměnění Páně
ve Výprachticích. Koncert navštívilo přes 100 návštěvníků.
Na zrekonstruované varhany hrál pan František Vaníček
(ředitel festivalu) a zpívala sopranistka Dominika Zamara,
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polská rodačka z Itálie. Koncert byl velice pěkný a všichni
přítomní odcházeli s krásným zážitkem.
15. června se konala valná hromada DSO MSL v Horním Třešňovci. Na programu bylo schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2017, aktuální svazkové
projekty, GDPR a hospodářská činnost svazku. V závěru
obdrželi starostové obcí informace k blížícím se komunálním volbám, které se budou konat ve dnech 5. a 6. října
2018.
15. a 16. června proběhl 4. ročník Meeting Of Cars
v areálu OVAZ. Pořadatelům této akce patří naše veliké
poděkování. Účast na této akci je rok od roku větší, což
je dobrým znamením. Příznivci motorismu si zde přijdou
na své. Koná se zde také řada zajímavých soutěží, které
určitě pobaví.
18. června se uskutečnilo setkání s vládou ČR a radou
Pardubického kraje v Pardubicích.
21. června slavnostně předali odcházející deváťáci
v obřadní místnosti obecního úřadu pomyslnou štafetu
nastupujícím prvňáčkům z mateřské školy. Zpívalo se
i povídalo, určitě bude na co vzpomínat.

22. června zaslalo našemu úřadu Ministerstvo vnitra
dopis s tím, že ohlášené rušení matričních úřadů nebude
a matriční úřad v naší obci zůstane i nadále. Je to dobrá zpráva pro nás všechny. V opačném případě bychom
za některými úkony byli nuceni dojíždět do Lanškrouna.
O změně financování matrik se dosud jedná.
28. června naše obec podala žádost o dotaci na Pardubický kraj, a to konkrétně na projektovou dokumentaci
na posílení vodních zdrojů v obci Výprachtice – rozšíření
prameniště Vlčí Důl a Zaječín.
30. června se uskutečnilo již tradiční Setkání na Pomezí
Čech a Moravy. V rámci letošního 10. jubilejního ročníku
vystoupil Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů,
dále pak skupina Děda Mládek Illegal Band a skupina O5
a Radeček, která v minulém roce získala ocenění Skokan
roku. Účastníci tohoto setkání mohli zhlédnout mj. tankovou bitvu, modely letadel, pěkná a drahá auta na elektřinu
od firmy TESLA apod. Krásnému teplému počasí odpovídala i vysoká návštěvnost.
30. června uspořádalo MS Výprachtice zvěřinové hody.
Na této akci se prodalo přes 500 porcí jídla.
7. července uspořádal TJ Sokol tradiční letní karneval.
Na karneval přišlo přes 500 lidí, což je velmi slušná návštěvnost. Kromě dobré hudby bylo k dispozici i občerstvení, a to nejenom pití, ale také něco k snědku. Všichni
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účastníci této akce se dobře bavili až do časných ranních
hodin. Všem pořadatelům výše uvedených akcí patří veliké poděkování.
V pondělí 16. července se porouchalo čerpadlo ve vodojemu ve Vlčím dole. Následkem toho docházelo k výpadkům dodávky vody do výše položených nemovitostí (cca
3 rodinné domy). Obnovit dodávku vody se podařilo v úterý 17. července po 15. hodině. Za způsobené nepříjemnosti
se omlouváme těm, kteří byli dočasně bez vody.
Dovolte nám, abychom vás co nejsrdečněji pozvali
na Výprachtickou pouť, která se koná v neděli 12. srpna.
V rámci této akce se uskuteční v sobotu dne 11. srpna již
tradiční pouťové odpoledne, a to před penzionem U Jana.
Je pro vás připraven bohatý doprovodný program, o kterém vás včas budeme informovat.
Zaměstnanci obce prováděli v minulém období těžbu
stromů napadených kůrovcem v obecních lesích. Také
sekali trávu, uklízeli veřejné prostranství a zajišťovali odvoz
bioodpadu. Bylo nutné připravovat palivové dřevo na zimu
a odvážet jej ke skladování v obecních objektech. Prováděla se také výměna vodoměrů, čistila se a uklízela ČOV
po přívalovém dešti apod. V rámci přípravy různých obecních a dalších akcí bylo nutné posekat a uklidit místa konání akcí, dovézt lavičky, parket a další materiál. Proběhla
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také výměna čerpadel ve vrtech ve Vlčím dole a Zaječíně.
Bylo nutné provádět pravidelnou údržbu obecního majetku
a techniky. Zaměstnanci obce natírali, malovali ve všech
objektech, které spravuje naše obec, zejména pak v místnostech a prostorách našeho obecního úřadu.
Na závěr nám dovolte, abychom vám popřáli krásný
zbytek léta a pěknou dovolenou. Dětem přejeme, aby si
zbytek prázdnin dostatečně užily a vrátily se nám do naší
školky a školy dostatečně odpočinuté. Přejeme vám všem
pohodové dny plné pěkných zážitků a vzpomínek na společná posezení a vzájemná setkání.
To vám přejí zastupitelé obce Výprachtice.

PROSBA K OBČANŮM
protože se nám začínají hromadit stížnosti,
žádáme občany, aby sekání trávy sekačkou,
křovinořezem, řezání dřeva motorovou pilou
a cirkulárkou, jakož i další činnosti, které jsou
doprovázeny zvýšeným hlukem neprováděli v neděli.
Velmi neradi bychom se dostali do situace, kdy by bylo
nutné tuto činnost omezit zákazem ve vyhlášce.
Buďme prosím k sobě ohleduplní.

VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
VÝPRACHTICE KONANÉHO DNE 23. 5. 2018 V 18.00 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ VE VÝPRACHTICÍCH
Přítomni: Bc. M. Jandejsek, L. Junek, Mgr. H. Katzerová,
J. Kollert, J. Koubek, L. Skalický DiS., P. Skalický, JUDr.
M. Stejskal
Omluveni: Ing. J. Falta, L. Merta, P. Tomiška

Usnesení č. 44/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje celoroční hospodaření obce Výprachtice a závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2017, včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Výprachtice
za rok 2017, včetně dalších příloh, které tvoří výkazy obce
a dává souhlas s celoročním hospodařením obce Výprachtice bez výhrad.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 45/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje účetní závěrku obce Výprachtice sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2017, a to dle výkazů založených
k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 46/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje výsledek hospodaření za rok 2017 z hospodářské
činnosti ve výši – 442 446,07 Kč a výsledek hospodaření
z hlavní činnosti ve výši 4 915 088,74 Kč. Oba tyto výsledky
budou převedeny na účet 432 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 47/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje poskytnutí finančního daru příjemci – V-Racingclub, z.s., se sídlem Výprachtice 283, IČO: 06068731 ve
výši 6 000,- Kč na akci „Meeting ofcars“, který se bude konat
v červnu 2018, a 6 000,- Kč na akci „Pohádkový les“, termín konání je srpen 2018. Zastupitelstvo obce Výprachtice
pověřuje starostu obce k uzavření darovacích smluv na obě
akce.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 48/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje poskytnutí daru fyzické osobě, panu Mertovi, na
činnost dechové hudby Výprachtice na rok 2018 ve výši
11 000,- Kč. Zastupitelstvo obce Výprachtice pověřuje starostu obce k uzavření darovací smlouvy.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 49/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje poskytnutí daru Římskokatolické farnosti Výprachtice, se sídlem: Výprachtice 180, IČ: 61234222, na osvětlení
kostela Proměnění Páně ve Výprachticích v roce 2018 ve
výši 8 000,- Kč. Zastupitelstvo obce Výprachtice pověřuje
starostu obce k uzavření darovací smlouvy.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
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Usnesení č. 50/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje poskytnutí finančního daru příjemci – Linka bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, Praha 8, IČ: 6138319 ve
výši 5 000,- Kč na provoz v roce 2018. Zastupitelstvo obce
Výprachtice pověřuje starostu obce k uzavření darovací
smlouvy.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 57/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
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: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 51/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace od Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice,
IČO: 70892822 z Programu obnovy venkova na akci „Oprava chodníku podél silnice III/31118“. Dotace se poskytuje
ve výši 50% ze skutečných nákladů vynaložených na akci
v roce 2018, maximálně však ve výši 120 000,- Kč. Smlouva
se schvaluje v textu dle předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 58/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí s rekonstrukcí rodinného domu čp 41 v k.ú. Koburk.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 52/2018: Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na zhotovitele akce „Oprava
chodníku podél silnice III/31118“ a zároveň pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 53/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje prodej pozemku parc.č.148/85 a 3148/86 ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené z původní ppč.
3148/28 dle GP č. 815-337/2017 pro k.ú. a obec Výprachtice. Pozemek se prodává za 1,8 násobek ceny stanovené
znalcem. Náklady spojené s převodem nemovitosti hradí
kupující.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 54/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje odkup pozemku parc. č. 3560 v k.ú. Výprachtice
o výměře 119 m2 za 12,- Kč m2.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 55/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice pověřuje starostu obce k uzavření smluv nebo dodatků
smluv se stávajícími partnery potřebných pro splnění povinností vyplývajících z nařízení evropského parlamentu a rady
(EU) č. 2016/679 (GDPR)
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 56/2018: Zastupitelstvo obce bere na vědomí,
že v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, na základě výsledku konkursního řízení, jmenoval pan Luděk Skalický, DiS., starosta obce Výprachtice dne
14. 5. 2018 k datu 1. 8. 2018 na pracovní místo ředitelky
Základní školy Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí
nad Orlicí paní Mgr. Romanu Prokopovou.
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Usnesení č. 59/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
souhlasí s připojením domu čp. 11 ve Výprachticích na
kanalizaci ve vlastnictví obce Výprachtice.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 60/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
souhlasí se zvýšením maximální výše celkových nákladů na
akci s názvem „Od řemesla k informatice“v rámci 7. výzvy
MAS ORLICKO, opatření IROP 4 Neformální a zájmové
vzdělávání (dále jen „MAS IROP 4“) na částku 486 000,- Kč,
včetně DPH. Původně byla schválena maximální výše nákladů na akci s předběžným názvem „Pořízení vybavení pro
zájmové kroužky ZŠ Výprachtice“ usnesením ZO č. 99/2017
dne 25. 10. 2018 ve výši 450 000,- Kč včetně DPH.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 61/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
souhlasí s navýšením cenové nabídky č. 2017/064 z 22. 8.
2017 firmy Elektro KSK, spol. s r.o., Lidická 375, Lanškroun,
IČ: 48172278 na opravu elektrorozvodů a datových rozvodů, schválenou usnesením ZO č. 74/2017 ze dne 23. 8.
2017 z původních 112 794,76 Kč na 163 214,01 Kč. Uvedené ceny jsou bez DPH.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 62/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na projekt: „Restaurování
sochy sv. Josefa ve Výprachticích“ se zhotovitelem Hynkem
Bláhou sochařem, restaurátorem, se sídlem 517 71 Vysoký
Újezd 1, IČ: 64216764 ve výši 103 500,- Kč s DPH. Smlouva
se schvaluje v textu dle předloženého návrhu smlouvy, který
se zakládá k tomuto usnesení. 70% nákladů bude uhrazeno
z dotace od Pardubického kraje.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 63/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje navýšení počtu zaměstnanců obce o 1 zaměstnance přiděleného do obecní údržby.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 64/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice projednalo žádost Základní školy Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí o udělení výjimky
z nejnižšího počtu žáků ve třídě a tuto výjimku schvalu-
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je podle § 23 odst. 3 a 4 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon) na
školní rok 2018/2019.
Obec Výprachtice povoluje výjimku z nejnižšího počtu žáků v souladu
se školským zákonem a prováděcím
právním předpisem za předpokladu, že
uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací
činnost školy, a to nad výši stanovenou
krajským normativem.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.

Výprachtické noviny
VÝZVA K ŠETŘENÍ VODOU - ZÁKAZ PLNĚNÍ
BAZÉNŮ, MYTÍ AUTOMOBILŮ PITNOU VODOU
Z OBECNÍHO VODOVODU
31. 7. 2018 Upozornění a prosba k občanům obce Výprachtice
Žádáme Vás o maximální šetření pitnou vodou. V platnosti je stále zákaz
mytí automobilů a napouštění bazénů pitnou vodou z obecního vodovodu.
Situace se zdroji pitné vody začíná být velmi vážná, jako ostatně všude v
našem okolí, a vzhledem k předpovědi počasí se nepředpokládá rapidní
zlepšení. Šetřeme prosím s pitnou vodou. Žádáme občany o sdělení této
informace i místním chalupářům.
Děkuji Luděk Skalický, starosta obce Výprachtice, tel.: 736 535 787

Usnesení č. 65/2018: Zastupitelstvo
obce Výprachtice schvaluje rozpočtové opatření dle předloženého návrhu č.
3 rozpočtového opatření.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 65/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice projednalo
nabídku majitelů pozemků 300/3 a
356/1 v k.ú. Výprachtice. Zastupitelstvo obce Výprachtice nesouhlasí
s odkupem pozemků.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Diskuze
Paní Skalická:
dotaz: Jak se bude řešit situace s novým
pomníkem ve Valteřicích?
odpověď: Pomník nechal umístit p. farář,
umístění pomníku na obecním pozemku budeme s panem farářem řešit.
Pan Chládek:
dotaz: Prosí o to, aby se zde udržela
matrika.
odpověď: Rozhodnutí o rušení matrik
plně náleží do kompetence ministerstva
vnitra. Za nerušení matrik bojujeme.
dotaz: Kdy se bude opravovat veřejné
osvětlení?
odpověď: Předběžný odhad do 15. 6.
2018 – potíže s plošinou.
Tento dokument je upraven
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.

DĚTSKÁ AMBULANCE MUDR. JAREŠOVÁ
BUDE MÍT DOVOLENOU
13. srpna – 24. srpna 2018
Jen nutné případy ošetří Dr. Šveráková.
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ZPRÁVY Z MATEŘINKY
Den rodiny

Výlet na zámek v Litomyšli

Oslavit Den rodiny jsme se letos v MŠ rozhodli sportem. Na hřišti jsme vytvořili 11 sportovních disciplín. Počet
nebyl náhodný, odpovídal počtu dětí, které odchází do první třídy. Jejich rodiče byli nápomocni při kontrole jednotlivých sportovních výkonů a odměnili je barevnými žetony.

Děti si je musely schraňovat, protože sloužily jako platidlo
do „obchůdku”. Tam je pak proměnily za drobné ceny. Po
celou dobu nám hrála veselá hudba a byl k dispozici bohatý raut, který dětem připravili jejich rodiče. Rádi bychom
touto cestou poděkovali všem rodičům za jejich vstřícný

přístup a za to, že dětem tento den tak zpříjemnili. Poděkování také patří obecnímu úřadu, který nám zapůjčil domeček na hřišti a pomohl nám s přípravou na tuto akci.

Poslední květnový den patřil kultuře a historii. Společně
jsme navštívili zámek v Litomyšli. Prohlédli jsme si interiéry zámeckých komnat a dozvěděli se něco o životě na
zámku. Zejména holčičky obdivovaly nádherné princeznovské šaty, které zde byly vystavené.

Pilné včeličky a mlsný medvěd - nakreslil Davídek
Krystejn.

Přejeme dětem a jejich
rodičům nádherné prožití
letních prázdnin, spoustu
sluníčka a neopakovatelných zážitků.
Kolektiv mateřské školy

Milí čtenáři,
jistě jste zaznamenali proměnu naší školkové zahrady,
která se postupně od léta minulého roku přetváří ze všední
zatravněné plochy na atraktivní místo, které dětem umožní sportovní a zábavné vyžití. Prvotní myšlenku vedení
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mateřské školy propojit herní prvky s přírodními a vzdělávacími prvky podpořilo také vedení obce a zahájily se tak
přípravné práce na projektu s názvem „ZAHRADA PLNÁ
ZÁBAVY“.

Výprachtické noviny
vy a rozvoje venkova v gesci Ministerstva pro místní rozvoj
ČR. Z celkového rozpočtu nové zahrady 398 500,- Kč, získala obec finanční podporu ve výši 278 950,- Kč.
Je třeba poděkovat také rodičům a malým pomocníkům
z řad dětí z naší mateřské školy, kteří se jednoho slunečného odpoledne podíleli na vybudování bylinkové zahrádky, hmatového chodníku a osazení záhonků rostlinkami.
Věřím, že z naplnění našeho společného cíle budou
mít užitek a radost nejen děti při každodenní návštěvě
mateřské školy, ale také rodiče na společných akcích
pořádaných naší MŠ a zahrada tak dostojí svému názvu
„ZAHRADA PLNÁ ZÁBAVY“.

Na konečné podobě projektu spolupracoval tým učitelek
mateřské školy společně s projektantkou, paní inženýrkou
Indrovou. Následně byla v prosinci r. 2016 Dobrovolným
svazkem obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko úspěšně
zpracována a podána žádost do programu Podpora obno-

Projekt:
„ZAHRADA PLNÁ ZÁBAVY“
Identifikační číslo: 117D815006404
byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu
ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

JARMARK REGIONÁLNÍCH ŘEMESEL
A KONÍČKŮ
Realizace projektu „Žijeme aktivně vedle sebe v Euroregionu Glacensis“, bude pokračovat i v průběhu podzimu. Na sobotu 15. září 2018 připravujeme „Jarmark
regionálních řemesel a koníčků“, kterého se zúčastní
i polští přátelé. Během celého dne se v areálu AZAS
v Dolní Čermné budou moci představit regionální řemeslníci s praktickými ukázkami a svými výrobky. Zároveň
vyzýváme občany, kteří by chtěli ukázat ostatním svůj
koníček či hobby sbírku, aby se hlásili v kanceláři Dobrovolného svazku obcí regionu Severo-Lanškrounsko.
Další aktivitou na polské straně hranice bude podobná akce s názvem „Festival sklenic”, tj. soutěž o nejchutnější zavařeninu.
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ZŠ JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
Studijní cesta do Francie
V krajském kole Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubicích byli žáci ZŠ Jindřicha Pravečka velmi
úspěšní. Jednou z cen, kterou byl oceněn Jakub Nápravník,
byla krátkodobá studijní stáž ve Francii.
Na cestu jsme se vydali 27. 5. 2018. Nastoupili jsme ve
Svitavách do autobusu a vydali se vstříc zážitkům, které na
nás na této cestě čekaly. Cesta utíkala rychle, protože s námi
cestovalo dalších asi třicet oceněných z tohoto ročníku soutěže, a tak jsme měli dostatek času se s nimi seznámit.
Do Paříže jsme
dorazili v pondělí 28.
5. ráno. Město nad
Seinou nás přivítalo
sluníčkem, které nás
provázelo
během
celého pobytu.
Ale zpět na začátek. Vystoupili jsme
na Place de la Concorde (náměstí Svornosti), což je největší náměstí v Paříži.
Protáhli jsme si po
dlouhé cestě polámané kosti a vydali se Tuilerijskými zahradami do jednoho
z největších muzeí na světě – Louvre. Poté jsme šli na oběd
do restaurace Flunch. Výběr z několika jídel i množství
a volbu příloh dle vlastní chuti jsme si rychle oblíbili. Po
obědě jsme se prošli městem. Navštívili jsme Notre Dame
a odjeli se ubytovat do hotelu Formule F1 v Evry, což je
útulný hotýlek s noclehem za pouhých 40 eur, kde k pokoji
místo klíče dostanete šestimístný číselný kód.

Druhý den jsme navštívili Palais de la Decouvert (Palác
objevů), latinskou čtvrť (což je tradiční studentská čtvrť
s mnoha starobylými školami a dalšími institucemi), SacreCoeur a zapomenout jsme nemohli ani známou Eiffelovu
věž. Nevynechali jsme ani oběd a večeři opět v restauraci
Flunch, kde jsme již pomalu zdomácněli.
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Ve středu, tedy třetí den naší studijní cesty, jsme zamávali hlavnímu městu Francie a rozjeli se na jih. Po cestě jsme
se zastavili na zámku v Ambois, což je jeden z roztomilých
zámečků ležících na řece Loiře. Naším cílem bylo město
Poitiers. Zde jsme se ubytovali a strávili poslední den naší
cesty. Navštívili jsme evropský park obrazů Futuroscope.
Je plný rozmanitých atrakcí, které jsme nemohli ponechat
bez povšimnutí, a tak zážitky z dynamických projekcí v nás
ještě dlouho zůstanou. Večer, poté, co jsme si užili do syta
atrakcí, jsme nakoupili poslední suvenýry, nasedli jsme do
autobusu a vydali se směrem k domovu. Ve Francii se nám
líbilo, ale protože doma je doma, byli jsme rádi, když jsme
1. 6. 2018 odpoledne opět stanuli na půdě našich milých
Výprachtic.
Mgr. Jiří Formánek

Školní vlastivědná exkurze prvního stupně
Ve čtvrtek 31. května, po sedmé hodině
ranní, přijely k výprachtické škole dva
autobusy a my do nich
nedočkavě nasedli a vyrazili. Cílem byly jeskyně Javoříčko. Počasí
bylo více než letní,
a tak chládek, který nás
v jeskyni čekal, byl pro
všechny velmi vítaný.
Poté následovala návštěva historického areálu pod hradem Bouzov. Jet na hrad
Bouzov bez zastávky na tomto místě by byla velká chyba.
Na naše děti tu čekala rozhledna v hlavě trojského koně
a funkční historické zbraně, které děti zvládly s dopomocí
výborně ovládat. Dále byl připraven poutavý příběh z doby

rytířské, do kterého mohly děti slovně zasahovat. Nechyběly
ukázky, jak se správně zachází se středověkými zbraněmi.
Poslední zastávkou byl samozřejmě hrad Bouzov – romantický skvost střední Moravy. Krásné počasí, nevšední zážitky a spokojené děti – to vše přispělo k pohodovému výletu,
na který budeme určitě všichni dlouho a rádi vzpomínat.
Mgr. Hana Katzerová

Výprachtické noviny
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Dopravní hřiště Vysoké Mýto
Ve dnech 11. a 13. června si žáci prvního stupně mohli
opět v praxi vyzkoušet své znalosti a dovednosti v dopravní
výchově. Na tuto oblast se klade z pochopitelných důvodů v posledních letech velký důraz. Žáci se učí dopravní
značky, řeší dopravní situace jako chodci i jako cyklisté,
učí se v případě potřeby poskytnout první pomoc. Mimo
jiné je důležité se naučit ohleduplnosti, neboť právě ta je
důležitým předpokladem bezpečného provozu na silnici.
Novinkou letos bylo, že testy – byť jednodušší – psali i žáci
první, druhé a třetí třídy. Závěrem si všichni úspěšní žáci
odnášeli Průkaz cyklisty. Chtěla bych touto cestou poděkovat rodičům, protože cenu jednoho autobusu zaplatilo
SRPDŠ, a dále dopravci panu Mačátovi, který nám cenu
druhého autobusu věnoval jako sponzorský dar.

a mohli jsme se tak hned druhou hodinu vydat splouvat
hlavní tok řeky Moravy. Následoval táborák a příjemné povídání. Druhý den jsme se přesunuli proti proudu
do Mohelnice. Výjimečně jsme se rozhodli cestovat až
v odpoledních hodinách, což bylo po obědě trochu únavné. Odpočinek ve vlaku a krátká procházka však únavu
rychle zahnaly. Následnou plavbu Litovelským Pomoravím
zvládli všichni téměř na výbornou.

Mgr. Hana Katzerová

Sběr papíru
Ráda bych se vrátila
k vydařené soutěži ve sběru papíru pořádané SRPDŠ.
Ve dvou etapách – v lednu a v květnu – vybíraly
maminky v prostorách školy od žáků, jejich rodičů
i ostatních místních starý
papír. Motivace žáků byla
obrovská – na vítěze totiž
čekal školní výlet navíc. Po
prvním kole zůstaly výsledky tajné – to aby někoho
nepřešla předčasně chuť. Vyhráli páťáci – nasbírali neuvěřitelných 102,83 kg na žáka. Odměnou jim byl nádherný
výlet do Fajnparku v Chlumci nad Cidlinou.
Poděkování patří všem zúčastněným: organizátorkám,
žákům i jejich blízkým.
Mgr. Hana Chládková

Vodácký kurz deváté třídy
Vodácký výcvik deváté třídy proběhl již tradičně na
řece Moravě. Po náročných přípravách jsme se vydali
v pondělí 18. 6. na cestu - plni očekávání i obav.
Výcvik začal hned v pondělí odpoledne dvěma lekcemi.
Nácvik byl velmi dobrodružný. Cestování křížem krážem
po náhonu bylo chvilkami hodně adrenalinové. Mladí
vodáci se však velmi rychle naučili ovládat svá plavidla

Třetí den kurzu jsme si mohli vyzkoušet kajak i padlleboard. Poslední společné koupání a skok do vody celý vodácký kurz uzavřel. Cestou zpět většinu přemohla únava a také
se projevil nedostatek spánku.
Po celou dobu byli všichni účastníci velmi uvědomělí
a za to jim patří velké uznání.
Bc. Petr Grossmann

Výlet 7. třídy do Litomyšle
Ve středu 20. 6. se sedmá
třída vypravila po stopách
Bedřicha Smetany do Litomyšle. Počasí nám přálo,
a tak se celý den moc vydařil.
Při prohlídce rodného bytu
B. Smetany žáci zabodovali vynikajícími znalostmi
o našem skladateli a za odměnu si mohli zahrát na klavír.
Poté jsme se vydováděli na
dětském hřišti v zámeckém
areálu, poobědvali jsme na měkkém trávníku v klášterních
zahradách a osvěžili se brouzdáním v místní kašně. Hřebem celého dne bylo utkání v bowlingu, které jsme si moc
užili. Domů jsme odjížděli unavení, ale za to plní zážitků.
Mgr. Terezie Pecháčková

Pohádkový les – tradice na konci školy
Také letošní deváťáci si připravili pro
své spolužáky krásné
dopoledne. Zajímavou
trať doplnili o neotřelé
úkoly. Pohádkový les
se moc vydařil a deváťáci ukázali, že jsou
výborně
připraveni
na další životní etapu.
Děkujeme.
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Obec Výprachtice je realizátorem investičního projektu
s názvem „Přechody pro chodce na silnici III/31118 před ZŠ ve
Výprachticích“ (reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0005138).
Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti provozu na návsi v obci
Výprachtice na silnici III/31118. Nové přechody pro chodce
propojí pěší komunikace od obecního úřadu a základní školy
s autobusovou zastávkou a dětským hřištěm. Vybudování přechodů a instalací příslušného dopravního značení přirozeně
dojde ke zpomalení jízdní rychlosti projíždějících vozidel a
sníží se tak pravděpodobnost střetu chodců či cyklistů s motorovými vozidly. První přechod vznikne u autobusové zastávky
”Výprachtice, škola”, druhý pak bude vybudován u Beranovy
kapličky a bude situován blíže budově základní školy. Vozovka bude v daném místě zúžena a budou doplněny příslušné
úseky chodníku tak, aby vyhovovaly pro přechod pro osob se
sníženou schopností a orientace. Pro komplexní zajištění bezpečnosti na komunikaci bude instalováno vodorovné a svislé
dopravní značení. Oba přechody budou doplněny o veřejné
osvětlení.
Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské
unie.
Obec Výprachtice realizuje projekt „Stavební úpravy přírodovědné laboratoře a vybudování bezbariérového přístupu“
(reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0005311). Cílem projektu
je rekonstrukce stávající přírodovědné laboratoře a vybudování bezbariérovému zpřístupnění budovy pomocí vertikální
hydraulické plošiny. V revitalizované učebně budou provedeny nové rozvody vody a kanalizace k umyvadlům umístěným mezi pracovními stoly. Dále nové rozvody elektro, které
budou od hlavního stolu ke stolům žáků. Stávající vybavení
odborné učebny bude nahrazeno novým nábytkem. Jedná se
o demonstrační učitelský stůl, učitelskou katedru, osm laboratorních stolů pro žáky a čtyři pracovní stoly pro vývody
a rozvody médií.
Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.
Obec Výprachtice realizuje projekt určený k podpoře neformálního a zájmového vzdělávání „Od řemesla k informatice“
(reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007255). Strategickým
cílem projektu je rozšíření výuky při mimoškolních aktivitách,
kdy nové materiální a technické vybavení zatraktivní formu
stávajícího kroužku Robotika a podpoří činnost dalšího nově
otevřeného kroužku Keramika na Základní škole Jindřicha
Pravečka ve Výprachticích. Kroužek robotiky bude vybaven
osmi notebooky na adekvátní soudobé technické úrovni včetně odpovídajícího softwarového vybavení, sedmnácti robotickými stavebnicemi a dalším potřebným vybavením. Kroužek
keramiky bude vybaven novým materiálním a technickým
vybavením pro výrobu a vypalování keramických výrobků
(keramická pec, zakládací set, box na hlínu pro keramické
pece, rám s transportními kolečky, 3 ks regálů, hrnčířský kruh,
nastavitelné pracovní stoly (6 ks), 12 ks židlí, sada hrnčířských
nástrojů, 10 sad keramického nářadí, vykrajovač dlaždic).
Na projekt je poskytována finanční podpora Evropské unie.
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Obec Výprachtice podala v roce 2017 několik žádostí
o dotace z EU. Realizace těchto projektů měla také proběhnout již v roce 2017. Bohužel, ministerstvo pro místní rozvoj absolutně nestíhalo hodnocení žádostí a tak rozhodnutí
o přidělení dotace přišlo až na jaře roku 2018, místo v letních měsících roku 2017. Tímto nás ministerstvo dostalo do
značného časového tlaku, neboť první dva projekty musí být
dokončeny do 31. 7. 2018 a třetí do 31. 8. 2018. Začalo tím
velmi hektické období, kdy bylo nutné vypsat výběrová řízení
a doufat, že se při dnešní situaci na trhu práce se přihlásí alespoň nějaká firma. Nakonec se do kažého výběrového řízení
přihlásila alespoň jedna firma. Nicméně se snad vše podaří
stihnout v daných termínech, děláme pro to úplně všechno.
Jako první žádost o dotaci byla podána tato žádost:
Obec Výprachtice realizuje projekt „Stavební úpravy přírodovědné laboratoře a vybudování bezbariérového přístupu“. Cílem projektu je rekonstrukce stávající přírodovědné
laboratoře a vybudování bezbariérovému zpřístupnění budovy pomocí vertikální hydraulické plošiny.V revitalizované
učebně budou provedeny nové rozvody vody a kanalizace
k umyvadlům umístěným mezi pracovními stoly. Dále nové
rozvody elektro, které budou od hlavního stolu ke stolům
žáků. Stávající vybavení odborné učebny bude nahrazeno
novým nábytkem. Jedná se o demonstrační učitelský stůl,
učitelskou katedru, osm laboratorních stolů pro žáky a čtyři
pracovní stoly pro vývody a rozvody médií. Náklady na tento
projekt dosáhnou 1 580 000 Kč, z čehož téměř 1 501 000
Kč činí dotace. Základní škola tak získá kompletně novou
učebnu a bezbariérový přístup, pomocí výtahové plošiny.
Bezbariérovost je podmínku pro možné podání žádostí o další dotace.
Jako druhá žádost o dotaci byla podána tato žádost:
Obec Výprachtice je realizátorem investičního projektu
s názvem „Přechody pro chodce na silnici III/31118 před
ZŠ ve Výprachticích“. Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti provozu na návsi v obci Výprachtice na silnici III/31118.
Nové přechody pro chodce propojí pěší komunikace od
obecního úřadu a základní školy s autobusovou zastávkou
a dětským hřištěm. Vybudování přechodů a instalací příslušného dopravního značení přirozeně dojde ke zpomalení
jízdní rychlosti projíždějících vozidel a sníží se tak pravděpodobnost střetu chodců či cyklistů s motorovými vozidly. První
přechod vznikne u autobusové zastávky ”Výprachtice, škola”,
druhý pak bude vybudován u Beranovy kapličky a bude situován blíže budově základní školy. Vozovka bude v daném
místě zúžena a budou doplněny příslušné úseky chodníku
tak, aby vyhovovaly pro přechod pro osob se sníženou schopností a orientace. Přechod pro chodce nesmí být delší než 6,5
metru. Pro komplexní zajištění bezpečnosti na komunikaci
bude instalováno vodorovné a svislé dopravní značení. Oba
přechody budou doplněny o veřejné osvětlení. Rozpočtové
náklady na tuto akci činily 472 430 Kč, dotace pak bude činit
448 808 Kč. Proběhla celkem 3 kola výběrového řízení. Až
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do 3 kola výběrového řízení se přihlásila alespoň jedna firma
s nabídkovou cenou 725 171 Kč. Bohužel zdržení z ministerstva pro místní rozvoj a letošní situace na trhu stavebních
firem, kdy prostě nejsou zaměstnanci a v poslední době ani
materiál zapříčinily zvýšení této ceny. Zastupitelstvo obce,
se po dlouhé a občas i hlasité diskusi rozhodlo upřednostnit
bezpečnost dětí a občanů, akceptovalo tuto cenu. Pokud by
k tomu nedošlo, obec by byla nucena vrátit celou dotaci ve
výši 448 808 Kč, a tím si také případně ohrozit další žádosti
o dotace.
Jako třetí žádost o dotaci byla podána tato žádost:
Obec Výprachtice realizuje projekt určený k podpoře
neformálního a zájmového vzdělávání „Od řemesla k informatice“. Cílem projektu je rozšíření výuky při mimoškolních
aktivitách, kdy nové materiální a technické vybavení zatraktivní formu stávajícího kroužku Robotika a podpoří činnost
dalšího nově otevřeného kroužku Keramika na Základní škole Jindřicha Pravečka ve Výprachticích. Náklady na tento projekt dosáhnou téměř 486 000 Kč, z čehož téměř 462 000 Kč
činí dotace. Takovou úroveň vybavení robotického kroužku
nemá široko daleko žádná základní škola. Již teď se nám hlásí ostatní základní školy, zda by se mohli přijet po realizaci
projektu podívat.
Za zastupitelstvo obce Výprachtice
Luděk Skalický, DiS, starosta obce

HOUBAŘI A POHYB V LESE
Je přesně polovina prázdnin. Před měsícem obdrželi školáci hodnocení své celoroční práce ve formě vysvědčení.
I já jsem od některých z vás obdržela hodnocení své práce.
Ta jsou vesměs pozitivní, za což jsem ráda. Nicméně jsem
dostala i vyčiněno za občasné chyby a šotky, kteří se mně
vloudí do textů.
Nyní pojďme k dnešnímu tématu, kterým jsou „houbaři“ a
potažmo i turisté. Letos tomu naštěstí zatím tak není, nicméně
vloni jsme během měsíce srpna a září evidovali téměř denně
jednoho ztraceného houbaře nebo „výletníka“ v lese. Jednalo
se převážně o starší občany, kteří si vyrazili do jim známých
míst na houby, ale v zápalu sběru plodin se zamotali a ztratili. Scénáře byly často totožné – pohřešovaní u sebe neměli
ve většině případů mobilní telefon. Nabitý a puštěný mobilní telefon je často jediným záchytným bodem, který mohou
policisté při hledání místa výskytu pohřešované osoby využít.
Telefon ale musíte mít u sebe!!! Ne doma, ne v autě u lesa
nebo na kole v košíku. U sebe! Věřte mi, že vám to může
opravdu zachránit život. A případná škoda za ztrátu mobilního telefonu určitě není tak velká, jako když vás policisté
nenajdou včas.
Pokud se pohybujete v nepřehledném terénu, v lesích
nebo v polích s vysokým porostem, policie vám radí:
• pokud je to možné, choďte ve dvojici
• vybírejte si místa, která znáte, kde se prostorově orientujete
• sdělte někomu z rodiny, kam se chystáte
• nejdůležitější rada je – berte si s sebou nabitý mobilní telefon, neboť ten vám v případě vyhlášení pátrací akce může
„zachránit život“; policisté mohou pomocí něj najít místo
vašeho výskytu; pro seniory jsou užitečným pomocníkem
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mobilní telefony s tzv. SOS tlačítkem - tyto mobilní telefony v případě zmáčknutí tísňového tlačítka automaticky
odešlou SMS zprávu až na pět telefonních čísel; pokud
někdo obdrží tuto tísňovou zprávu, může zavolat zpět
a vysílající mobilní telefon automaticky hovor přijme
a přepne ho na hlasitý reproduktor, což je výhoda v případě, že osoba, která o pomoc žádala, již není schopna
hovor přijmout sama
• dalším užitečným pomocníkem je i aplikace „Záchranka“,
kterou lze stáhnout zdarma do chytrých mobilních telefonů, kterou využijí nejen senioři, ale všichni, kdo potřebují
především zdravotnickou pomoc
Občané si možná leckdy ani neuvědomují, jaký se u policie roztočí kolotoč, když je zahájena pátrací akce. Což zde
nepíšu proto, abyste se báli zavolat na linku 158, ale pro
představu, co taková pátrací akce obnáší. Po občanech proto
chceme alespoň nezbytné minimum – již několikrát zmiňovaný plně nabitý mobilní telefon. Pokud ho u sebe nemáte
a ani rodina neví, kam jste šli nebo jeli, je pro nás pátrání
obzvláště těžké. Pátrací akci není problém zorganizovat, ale
musíme vědět, do jaké oblasti pátrání zacílit tak, aby bylo
efektivní. Do pátrací akce bývají zapojeni nejprve operátoři
linky 158, jejichž úkol je poměrně důležitý, neboť od jimi
zjištěných důsledných, detailních a přesných informací se
odvíjí další činnost všech zúčastněných složek. Pak přichází
na řadu operační důstojníci, velící policejní důstojníci, uniformovaní policisté, případně pořádková jednotka, psovodi
a policisté ze zvláštních útvarů, například s termovizí a jinými
podpůrnými prostředky. Důležitou roli v tomto řetězci hrajeme i my, tiskoví mluvčí. Rychlá, přesná a věcná informovanost veřejnosti prostřednictvím sociálních sítí, televize, rozhlasu a jiných médií se nám několikrát vyplatila. A můžu vám
říct, že je to pocit k nezaplacení. Jako příklad můžu uvést
pátrání po 11letém chlapci z Vysokého Mýta, který byl s rodinou na písníku v Mělicích. Byla srpnová neděle roku 2015.
Rodina nahlásila, že pohřešuje chlapce někdy v podvečer.
Přímo u písníku jsme si vytvořili improvizovaný „štáb“, kde
se velelo a rozdělovaly se úkoly. Do pátrání byla automaticky
přizvána i policejní letka. Během několika málo minut vzlétl
v Praze do vzduchu vrtulník. Do něj pak na místě nastoupil
policista, který má dobrou místní znalost a naváděl tak piloty
na přesná místa k průzkumu. Nesmím zapomenout ani na
velkou pomoc hasičů, kteří pátrali mimo jiné na vodní hladině na člunech. Každý přesně věděl, co má dělat. Všechno klapalo, jak mělo a i můj úkol tiskové mluvčí byl jasný.
Okamžitě a co nejrychleji dostat chlapcovu fotku na sociální
sítě, weby, do rádií a do večerních zpráv, což se nám podařilo. Některé z hlídek jely i podél hlavní silnice z Mělic, přes
Valy a Pardubice směrem na Vysoké Mýto. Za dvě, možná tři
hodiny pátrání přišla radiostanicí ta nejlepší zpráva, co jsme
si mohli přát – chlapce policisté našli nedaleko Sezemic, jak
jde po silnici domů, směrem na Vysoké Mýto. Unaveného,
ustrašeného, ale šťastného jsme ho předali rodičům a nám
všem spadl kámen ze srdce…
To je krátká ukázka toho, co každé pátrání obnáší. Proto
vás prosíme, dodržujte výše uvedené zásady a neprodlužujte
si sami čas, za který vás můžeme najít. Hezké léto a příjemné
dovolenkové dny Vám přeje
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

strana 11

Výprachtické noviny

  

červenec - srpen 2018



Jablíčko si na letním táboře hraje na indiány. Najděte mezi dvěma obrázky 10 rozdílů a vybarvěte si je.
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