Vážení přátelé, sousedé, občané, lidé místní i přespolní,
zdravíme Vás v období nadcházejícího podzimu. Po velmi parných letních dnech přišlo vhod krátké ochlazení,
po kterém se přihlásilo ještě počátkem října babí léto.
Měsíc říjen nám postupně teploty sníží, ale pěkných dnů
si budeme ještě snad nějakou dobu užívat. Ať chceme
nebo nechceme, dny léta jsou asi již sečteny. Čeká nás
doba, kdy bude nutné naše příbytky opět vytápět. Letošní
rok se projevil velkým suchem, které pamětníci srovnávají
se suchým obdobím v roce 1947. Déšť nám velmi schází,
proto bylo nutné přijmout opatření k šetření pitnou vodou.
Vláda obnovila program „dešťovka“, který však, jak již
název napovídá, předpokládá zadržování dešťové vody
a její následné využití. Možná bychom se měli zamyslet
nad tím, zda používání vody na zasněžování sjezdovek
apod. není za situace, kdy pitná voda skutečně není, luxusem, který bychom si neměli dovolit.
Tyto noviny se k Vám dostávají až po volbách, omlouváme se za to, ale nechtěli jsme dát důvod ke spekulacím
o předvolební agitaci. Někteří naši zastupitelé se rozhodli
již v tomto novém volebním období nekandidovat. Jedná
se o Ing. Jiřího Faltu, který v zastupitelstvu obce pracoval tři volební období, a Luboše Mertu, který v orgánech
obce působil dokonce čtyři volební období. Dovolte nám,
abychom jim touto cestou poděkovali za práci, kterou za
dobu působení v zastupitelstvech obcí odvedli. Věříme,
že pokud je požádáme v budoucnu o pomoc, tak naši
žádost neodmítnou a pomohou tam, kde bude potřeba.
Přejeme jim, aby se jim dařilo v zaměstnání, podnikání
i v osobním životě, zejména pak aby jim sloužilo zdravíčko a provázelo je štěstí. Ještě jednou jim děkujeme.
Nyní nám dovolte zmínit některé podzimní pranostiky:
Říjnové a listopadové pranostiky upozorňují na nastupující zimní počasí. Tomu odpovídá např. ta, která se
vztahuje k již uplynulému 4. říjnu: „Svatý František zahání lidi do chýšek“. Letos nás počasí do chýšek nezahnalo,
naopak od 4. října se začalo mírně oteplovat. 15. října
na svátek sv. Terezy se tradovalo: „Svatá Terezie zasazuje
zimní okna“ nebo také: „Po svaté Tereze mráz po střechách leze“. 16. října na svátek svatého Havla pak pranostiky dle počasí v tomto dnu předpovídaly průběh nadcházející zimy, a dokonce i průběh léta v dalším roce. Jednalo
se zejména o tyto: „Jaký den Havel ukazuje, taková zima

se objevuje“ a také: Svatý Havel teplý, svatý Marcel bílý.
Předpověď na léto pak obsahovala pranostika: Svatý Havel
stojí za to, jaké bude příští léto“. Pokud na svatého Havla
bylo sucho, měl být suchý i nadcházející rok. To, že se
tak pravděpodobně stane, potvrzují i předpovědní modely
meteorologů na říjen. 18. října na svátek svatého Lukáše
nám pak pranostika doporučuje: „Do svatého Lukáše, kdo
chceš, volné ruce měj, po svatém Lukáši na ňadra je dej“.
Na svátek svaté Voršily (21. října) pranostika praví: „Svatá
Voršila zimu posílá“ nebo také: „Svatá Voršila jíní nasela“. Následující den na svátek svaté Korduly (22. října) se
tradovalo: „Když na Uršulu a Kordulu větry dují, po celou
zimu nás navštěvují“. Pokud na Uršulu vítr duje, mělo to
znamenat ohlášení nástupu tuhé zimy.
Z listopadových pranostik pak vybíráme následující: „Když na Dušičky (2. listopadu) jasné počasí panuje,
příchod zimy to ohlašuje“. 9. listopadu na svátek svatého Teodora se připomíná: „Svatý Teodor - mrazy lezou
z hor“. 11. listopadu na svatého Martina se pak můžeme
setkat s pranostikami typu: „Na svatého Martina bývá dobrá peřina“, nebo: „Když o Všech svatých zima nemá moci,
tak o svatém Martinu o půl noci“. Padá-li sníh toho dne
neb v noci, říká se, že svatý Martin přijel na bílém koni.
Pokud přijel na šedém (z mlhy), měla být zima střídavá,
a když přijel na žlutém (sucho), ohlašovalo to nástup tuhé
a suché zimy. Pokud byl Martin a Kateřina na blátě, měly
být Vánoce na ledě. 22. listopadu na svátek svaté Cecílie
se očekával sníh, tomu odpovídalo rčení: „Svatá Cecílie
sněhem pole pokryje“. K 25. listopadu (svátek sv. Kateřiny) se vážou následující průpovídky: „Na svatou Kateřinu
schováme se pod peřinu“, rovněž pak: „Svatá Kateřina
prádlo máchá a svatá Barbora je škrobí“ a dále:„Chodí-li
svatá Kateřina po ledě, chodí svatý Štěpán po blátě“. Den
Kateřiny povětří ledna předpovídal. Jaké počasí bylo na
svatou Kateřinu, takové mělo být v příštím lednu. Na 28.
listopad obyčejně připadla 1. neděle adventní. Advent je
souborný název pro čtyři neděle nového církevního roku.
Toto období je chápáno zejména jako přípravná doba na
Vánoce. Pokud začala zima až s adventem, měla potrvat
deset týdnů. Pokud se v adventu dle pranostiky chodilo
bez kožichu, měl se následně v období půstu kožich určitě začít nosit.
Letošní první neděle adventní připadne až na 2. prosin-
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ce. O adventu Vám proto přineseme další informace až
v prosincovém čísle našich novin.
Nyní se vrátíme k dění v obci za poslední dva měsíce,
tedy za měsíce srpen a září 2018.
20. července zavítalo do Výprachtic, na pozvání jednoho seniora z naší obce, kterému tímto děkujeme, rádio
Blaník se svojí hospodou na kolečkách. Jednalo se o velmi povedenou akci, která přilákala celou řadu místních
občanů.
28. července se konal na hřišti u základní školy tradiční fotbalový turnaj nazvaný Memoriál Zdeňka Fajta, na
památku našeho již nežijícího rodáka. Turnaje se zúčastnili fotbalisté z obcí Bystřec, Horní Heřmanice, Čenkovice,
Lanškroun a domácí Dynamit Výprachtice. V této soutěži
zvítězil tým z Bystřece. Naše fotbalové družstvo skončilo na pěkném 2. místě. Našim fotbalistům, kteří současně celou akci pořádají, patří velké poděkování. Jedná se
o akci, která je s naší obcí spojená již delší dobu.
11. a 12. srpen připadl na tradiční pouť ve Výprachticích (první neděle po 6. srpnu). V sobotu se konalo
pouťové odpoledne se soutěžemi pro děti a večer pak byla
taneční zábava, která se vydařila. Pouti ve Výprachticích
se zúčastnili lidé zblízka i zdaleka. Počasí bylo překrásné,
obloha bez mráčku, teplo. Poděkování patří pořadatelům
této akce, která má své kouzlo zejména pro dětské návštěvníky.
26. srpna se konal běh do vrchu, v dětských kategoriích závodilo 64 dětí, což je téměř o polovinu více než
v loňském roce, v dospělých 68, rekord trati nepadl. Poděkování patří Ing. Daňkovi, který převzal pomyslnou štafetu pořádání této akce po panu Křenkovi. Také děkujeme
všem dalším, kteří měli jakýkoliv podíl na uskutečnění
této vydařené akce.
28. srpna proběhlo setkání starosty obce a zaměstnanců
úřadu s pověřencem pro GDPR (ochrana osobních údajů
– nová právní úprava a z toho vyplývající celá řada povinností pro obce) ohledně plnění úkolů stanovených novým
zákonem k této problematice.
30. srpna se uskutečnila schůzka starosty obce a zaměstnanců úřadu s koordinátorem BOZP (bezpečnost
a ochrana zdraví při práci) ohledně novinek v této oblasti. Obsahem schůzky bylo i navržení řešení pro naplnění
zákona.
2. září se konalo „Rozloučení s prázdninami s Míšou
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Růžičkovou“, které pořádali naši hospodští Navrátilovi společně s naší obcí. Jednalo se o velmi povedenou
akci. Sál místního hostince (penzionu U Jana) byl nabitý k prasknutí. V sobotu se uskutečnila zábava, kde však
návštěvnost nebyla taková, jak by si pořadatelé zasloužili.
Rodině Navrátilových a všem dalším, kteří přiložili ruku
k dílu, patří poděkování.
3. září byl zahájen školní rok a přivítali jsme tedy
také naše prvňáčky, kteří se dostavili se svými rodiči. Do
1. třídy naší základní školy nastoupilo 11 dětí, čemuž jsme
samozřejmě rádi. Přejeme všem dětem, aby se jim v naší
škole líbilo.

12. září se uskutečnila kontrola hospodaření obce, tzv.
audit z Pardubického kraje, jehož výsledkem byl zápis
bez závad. Poděkování za výsledek kontroly hospodaření
patří p. Baškové, p. Havelkové a vedení obce.
13. září proběhlo jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Severo-Lanškrounsko. Bylo
to poslední setkání Valné hromady v uplynulém volebním
období. Řešily se problémy při naplňování požadavků
GDPR, hospodářská činnost svazku, dotace z POV na rok
2019 a společné projekty svazku.
14. září obec zajistila očkování psů, které je nutné
jako prevence před celou řadou okolností, které mohou
nastat.
15. září se uskutečnil svoz nebezpečných odpadů a sběr
velkoobjemového odpadu. Zde je nutné se pozastavit nad
tím, že neuplynul ani týden od konání svozu, kdy mohl
každý občan přivézt na čističku odpadních vod velkoobjemový odpad, a před bránou ČOV se objevila hromada nábytku a dalšího harampádí. Nevíme, jak by se líbilo takovému „uložiteli“ odpadů, kdyby se podobně zachovala naše
obec před jeho domem.
15. září se konala také tradiční pouť ve Valteřicích. Mši
Svatou sloužil pan farář Szocinský, zahrála dechovka,
k jídlu byl bigos, klobásy a další zejména tekuté občerstvení. Panu faráři Mgr. Ireneuszovi Szocinskému a všem
pořadatelům patří velké poděkování.
15. září se uskutečnil v Dolní Čermné Jarmark řemesel
a koníčků v rámci svazkového projektu, kam patří také
naše obec nazvaného: „Žijeme aktivně vedle sebe v Euroregionu Glacensis“. Milým překvapením byla veliká návštěvnost a zájem o řemesla. Návštěvníci této akce mohli
zhlédnout ukázky řemesel a různá hudební a jiná vystoupení.
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20. září proběhla kontrola České inspekce životního
prostředí se zaměřením na hospodaření v obecních lesích,
která proběhla bez závad.
Zaměstnanci naší obce v uplynulém období opravovali
prasklý vodovod v Zaječíně, na Haldě a překopnutý vodovodní řád Na Dole. Opravovaly se také místní komunikace. Podkladovou vrstvu při opravě komunikací zajistili
zaměstnanci obce. Na přípravu podkladové vrstvy bylo
použito 80 tun recyklovaného asfaltu. Celková investice do oprav obecních komunikací činila bezmála jeden
milion korun. Probíhala také těžba a zpracování stromů
napadených kůrovcem v obecních lesích, připravovalo se
a rozváželo palivové dřevo. Proběhly přípravy pouťového
programu a prováděl se úklid po všech akcích. Lavičky ve
středu obce a herní prvky na dětském hřišti byly opatřeny
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novými nátěry. Natíraly se všechny autobusové zastávky,
lavičky, zábradlí na mostech. Prováděla se údržba veřejných prostranství, proběhl svoz nebezpečných odpadů
a sběr velkoobjemového odpadu. 24. září zaměstnanci
obce zajistili úklid komunikací po noční bouřce. Také
byly zkontrolovány vodní zdroje v naší obci a plnila se
celá řada dalších běžných každodenních úkolů.
Dovolte nám, abychom Vám v závěru popřáli ještě
trochu vlídného počasí a pokud možno i deště, který by
dodal tolik potřebnou vláhu a zajistil alespoň nějaké zásoby vody pro příští rok. Také Vám přejeme, aby se Vám
podařilo dokončit vše, co je potřebné stihnout před zimou.
To Vám přejí nově zvolení zastupitelé obce Výprachtice.

VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
VÝPRACHTICE KONANÉHO DNE 18. 7. 2018 V 18.00 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ VE VÝPRACHTICÍCH
Přítomni: Luděk Skalický, DiS., JUDr. Miroslav Stejskal,
Petr Tomiška, Bc. Martin Jandejsek, Ing. Jiří Falta, Libor
Junek, Mgr. Hana Katzerová, v 18:30 se dostavil Petr Skalický
Omluveni: Jiří Kollert, Luboš Merta, Jan Koubek
Usnesení č 67/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje poskytnutí individuální dotace příjemci
– Sdružení obcí Orlicko, se sídlem Masarykovo nám. 166,
Žamberk, IČ: 70951993 ve výši 10 000,- Kč. Dotace se
poskytuje na strojovou úpravu lyžařských běžeckých stop
v roce 2018. Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace
s příjemcem dotace.
Hlasování:
PRO: 6 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č 68/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje poskytnutí finančního daru příjemci – Základní umělecké škole Jablonné nad Orlicí, se sídlem Aloise
Hanuše 384, Jablonné nad Orlicí, IČO: 72068752 ve výši
1 000,- Kč na činnost. Zastupitelstvo obce Výprachtice
pověřuje starostu obce k uzavření darovací smlouvy.
Hlasování:
PRO: 6 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 69/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje poskytnutí sponzorského daru spolku Moto bigbang, se sídlem 561 23 Luková č.p. 97, IČO: 22713948 ve
výši 2 500,- Kč. Sponzorský dar bude použit na pořádání
Motosrazu v Lukové, případný zisk z akce bude použit na
podporu postižených dětí. Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí sponzorského
daru s příjemcem daru.
Hlasování:
PRO: 6 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 70/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na zajištění přípravy žádosti o dotaci na akci „Stavební úpravy přírodovědné
laboratoře ZŠ včetně bezbariérového přístupu“ uzavřené
s DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko, se sídlem 561
53 Dolní Čermná 76, IČO: 01349341, zastoupeným panem Petrem Helekalem. Tento Dodatek č. 1 smlouvy
o dílo se schvaluje v textu dle předloženého návrhu, který
se zakládá k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 6 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 71/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na zajištění přípravy žádosti o dotaci na akci „Přechody pro chodce
na silnici III/31118 před ZŠ ve Výprachticích“ uzavřené
s DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko, se sídlem 561
53 Dolní Čermná 76, IČO: 01349341, zastoupeným panem Petrem Helekalem. Tento Dodatek č. 1 smlouvy
o dílo se schvaluje v textu dle předloženého návrhu, který
se zakládá k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 6 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 72/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na zajištění přípravy
žádosti o dotaci na akci „Od řemesla k informatice“ uzavřené s DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko, se sídlem
561 53 Dolní Čermná 76, IČO: 01349341, zastoupeným
panem Petrem Helekalem. Tento Dodatek č. 1 smlouvy
o dílo se schvaluje v textu dle předloženého návrhu, který
se zakládá k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 6 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 73/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje záměr pachtu penzionu „U Jana“. Důvodem
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je změna výše pachtovného ze 3 000,- Kč měsíčně na
1 500,- Kč měsíčně
Hlasování:
PRO: 6 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2
Usnesení bylo přijato.

schvaluje rozpočtové opatření dle předloženého návrhu
č. 4 rozpočtového opatření.
Hlasování:
PRO: 7 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 74/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice ruší
usnesení č. 62/2018 ze dne 23. 5. 2018.
Hlasování:
PRO: 7 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 80/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje změny odpisového plánu Základní školy Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí a to dle
předloženého návrhu.
Hlasování:
PRO: 7 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 75/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje smlouvu o poskytnutí mimořádného příspěvku
ve výši 31 050,- Kč na realizaci projektu „Obnova kulturního bohatství mikroregionu Severo-Lanškrounsko 2018“
s DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko, se sídlem 561 53
Dolní Čermná 76, IČO: 01349341, zastoupeným panem
Petrem Helekalem. V rámci tohoto projektu bude provedení restaurátorských prací na soše sv. Josefa s dítětem, které
budou provedeny restaurátorem Hynkem Bláhou sochařem, restaurátorem, se sídlem 517 71 Vysoký Újezd 1,
IČ: 64216764. Celková výše nákladů je 103 500,- Kč
s DPH, 70% nákladů bude uhrazeno z dotace od Pardubického kraje. Smlouva se schvaluje v textu dle předloženého
návrhu smlouvy, který se zakládá k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 7 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 76/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2017017/
VB/1 Výprachtice, 697, Heger - nové OM, kNN ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., sídlo: Teplická 874/8, Děčín,
IČO: 24729035, zastoupenou společností GTT a.s. se
sídlem Praha 8, Horňátecká 1772/19, IČO: 63080605.
Smlouva se schvaluje v textu dle předloženého návrhu,
který se zakládá k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 7 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 77/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
mění usnesení č. 53/2018 ze dne 23. 5. 2018 a to tak, že
paní M. bude prodán pouze pozemek parc. č. 3148/86
zahrada, oddělená z původní parc. č. 3148/28 ostatní plocha, ostatní komunikace dle GP č. 815-337/2017 pro k.ú.
a obec Výprachtice. V ostatním se usnesení č. 53/2018 ze
dne 23. 5. 2018 nemění.
Hlasování:
PRO: 7 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 78/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje prodej pozemku parc.č. 3148/85 zahrada, oddělené
z původní parc. č. 3148/28 ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP č. 815-337/2017 pro k.ú. a obec Výprachtice.
Pozemek se prodává za cenu stanovenou znalcem. Náklady
spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.
Hlasování:
PRO: 7 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 79/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
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Usnesení č. 81/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje nákup hasičské výstroje ve výši 69 974,- Kč
včetně DPH a pověřuje starostu k provedení objednávky.
Hlasování:
PRO: 7 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 82/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje pořízení demoliční lžíce na Avanta za cenu do 40
000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu zajištěním nákupu.
Hlasování:
PRO: 7 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení bylo přijato
Usnesení č. 83/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje poskytnutí individuální dotace příjemci – Římskokatolická farnost Výprachtice, Výprachtice 180, IČO:
61234222 ve výši 130 000,- Kč. Dotace se poskytuje na
opravu střechy kostela Proměnění Páně ve Výprachticích
v roce 2018. Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace
s příjemcem dotace.
Hlasování:
PRO: 6 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2
Usnesení bylo přijato.
Diskuze
1/ P. Tomiška vysvětlil, proč se vždy zdržel hlasování.
Odpověď: P. starosta se omlouvá, z důvodu prac. vytížení
nestihl zastupitelům odeslat návrhy usnesení.
2/ P. Chládek Milan – kladně konstatoval to, že obec přispívá na údržbu běžeckých lyžařských stop.
3/ P. Chládek Milan vznesl dotaz, jaká byla cena projektu
na akci „přechody pro chodce“?
Odpověď: Vysoutěžená cena za zhotovení díla je 599
315,- Kč bez DPH.
4/ P. Chládek Milan vznesl dotaz, zda by bylo možné zhotovit vodorovné dopravní značení na křižovatce u Kovárny?
Odpověď: Věc bude projednána se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje.
5/ P. Fiala vznesl dotaz, na situaci s vodovodem v Zaječíně.
Odpověď: V současné době se zpracovává projektová
dokumentace pro rekonstrukci jímacích studní a přívodu
vody do vodojemu.
6/ P. Chládek Ladislav vznesl dotaz, zda obec uvažuje
o pokračování kanalizace?
Odpověď: Obec o tomto uvažuje, v současné době se zpracovává projektová dokumentace pro odkanalizování Hoblovny a Malé Strany. Náklady na tuto akci přesáhnou 20
milionů Kč.

září - říjen 2018
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VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
VÝPRACHTICE KONANÉHO DNE 19. 9. 2018 V 18.00 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ VE VÝPRACHTICÍCH
Přítomni: Luděk Skalický, DiS., JUDr. Miroslav Stejskal,
Petr Tomiška, Petr Skalický, Libor Junek, Mgr. Hana Katzerová, Bc. Martin Jandejsek, v 18.30 se dostavil Jiří Falta
Omluveni: Luboš Merta, Jiří Kollert, Jan Koubek

ky 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. 84/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje smlouvu o poskytnutí investiční dotace od
Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822 ev. č. smlouvy OŽPZ/18/24280
z rozpočtových prostředků Pardubického kraje na akci
„Výprachtice, rozšíření prameniště Vlčí Důl a Zaječín PD“. Dotace se poskytuje ve výši 230 000,- Kč. Smlouva se schvaluje v textu dle předloženého návrhu, který se
zakládá k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 7 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 88/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Dobrovolným svazkem
obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko na zajištění podání žádosti o dotace do 16. výzvy MAS ORLICKO – IROP
– Neformální a zájmové vzdělávání III v rámci realizace projektu s názvem „Cvičná kuchyňka pro potřeby neformálního
a zájmového vzdělávání“. Zpracování Studie proveditelnosti bude za cenu 35 000,- Kč, zpracování žádosti 0,- 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. 85/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje podání žádosti o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Výzva MAS
ORLICKO – IROP – Vzdělávání v klíčových kompetencích
III.“ na realizaci projektu s názvem „Vybavení přírodovědné
učebny a zajištění konektivity školy“. Předpokládaná výše
nákladů je 1 580 000,- Kč s DPH s tím, že spoluúčast obce
je 5% z uznatelných nákladů, Evropský fond pro regionální
rozvoj - 95 % Státní rozpočet - 0 %. Zastupitelstvo obce
souhlasí s dofinancováním akce z vlastních zdrojů.
Hlasování:
PRO: 7 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 86/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje podání žádosti o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „Výzva MAS
ORLICKO – IROP – Neformální a zájmové vzdělávání III.“
Na realizaci projektu s názvem „Cvičná kuchyňka pro potřeby neformálního a zájmového vzdělávání“. Předpokládaná
výše nákladů je 450 000,- Kč s DPHs tím, že spoluúčast
obce je 5% z uznatelných nákladů, Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 % Státní rozpočet - 0 %. Zastupitelstvo
obce souhlasí s dofinancováním akce z vlastních zdrojů.
Hlasování:
PRO: 7 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 87/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Dobrovolným svazkem
obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko na zajištění podání žádosti o dotace do 15. výzvy MAS ORLICKO – IROP
– Vzdělávání v klíčových kompetencích III v rámci realizace projektu s názvem „Vybavení přírodovědné učebny
a zajištění konektivity školy“. Zpracování Studie proveditelnosti bude za cenu 35 000,- Kč, zpracování žádosti 0,- Kč.
V případě, že žádost o dotaci bude úspěšná, třetí část ceny
bude ve výši 4% z přiznané částky dotace. Veškeré část-

Usnesení č. 89/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje změnu Smlouvy o pachtu s pachtýřkou Nikolou
Navrátilovou, se sídlem Kapitána Jaroše 59/45, Svitavy,
IČO: 05957125, tak, že výše pachtovného uvedena v čl.
6. odst. 1. smlouvy se mění na 18 000,- Kč ročně s DPH
a úhrada pachtovného dle čl. 6. Odst. 2. smlouvy bude
čtvrtletně ve výši 4 500,- Kč a to za celý předmět pachtu
uvedený ve čl. 3. Smlouvy o pachtu ze dne 30. 6. 2017.
V ostatním se Smlouva o pachtu nemění. Zastupitelstvo
obce pověřuje starostu obce k uzavření dodatku č. 1 výše
uvedené Smlouvy o pachtu.
Hlasování:
PRO: 6 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 90/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje záměr prodeje pozemku – celý nebo část pozemku parc. č. 2986 v k.ú. Výprachtice. Případná oddělená
část bude zaměřena GP a bude v dostatečné výměře, tak
aby byl zajištěn přístup na pozemek parc. č. 3290 v k.ú.
Výprachtice. Náklady na GP hradí žadatelka. Pozemek
bude prodán za 1,8 násobek ceny stanovené znalcem.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 91/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje záměr prodeje pozemku – část pozemku parc.
č. 3271/1 v k.ú. Výprachtice.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 92/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje připojení domu čp. 10 ve Výprachticích k vodovodnímu řádu ve vlastnictví obce Výprachtice a zároveň
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souhlasí se zveřejněním záměru uzavření smlouvy o právu provedení stavby, jejímž předmětem je realizování
stavby vodovodní přípojky k čp. 10 po pozemcích parc.
č. 3148/28, 3148/8 a 3148/51v k.ú. Výprachtice ve vlastnictví obce Výprachtice
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 93/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice bere
na vědomí žádost vlastníků domů čp. 141, 142, 322, 323
a 276 ve Výprachticích o možnosti napojení těchto domů
na obecní vodovod a pověřuje starostu obce k prověření
možnosti napojení nemovitostí na obecní vodovod.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 94/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
souhlasí s napojením domu čp. 29 ve Výprachticích na
vodovodní řád ve vlastnictví obce Výprachtice.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 95/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice bere
na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce.
Přezkoumané období od 1. 1. 2018 do 12. 9. 2018.
Usnesení č. 96/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje navýšení příspěvku Základní škole Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí ve výši 540 000,Kč na pořízení nového nábytku.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 97/2018: Vzhledem k tomu, že byli uspokojeni všichni žadatelé z cílové skupiny, Zastupitelstvo obce
Výprachtice souhlasí s pronájmem podporovaného bytu
v domě čp. 13 ve Výprachticích, postaveného z dotací MMR
podprogram „Podpora výstavby podporovaných bytů“
z dotačního titulu „Pečovatelský byt“ s osobou, která nepatří do cílové skupiny. Tento souhlas vydává Obec Výprachtice panu Tomáši Mastnému, bytem Lidická 921, Lanškroun,
který nepatří do cílové skupiny. Nájemní smlouva bude
uzavřena na 1 rok.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 98/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje rozpočtové opatření dle předloženého návrhu
č. 5 rozpočtového opatření.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 99/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje pravidla rozpočtového provizoria dle předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 100/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje doplnění Strategického rozvojového dokumentu na roky 2016 – 2021 dle návrhu, který se zakládá
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k tomuto usnesení jako příloha.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
Usnesení bylo přijato.

ZDRŽEL SE: 0

Diskuze
Pan Kubeš
dotaz: Kdy bude nainstalováno zrcadlo v zatáčce u Moravcových?
odpověď:Do konce září 2018 by zrcadlo mělo být nainstalované.
Pan Tomiška
dotaz: Bude se kontrolovat veřejné osvětlení v podzimním
období?
odpověď:Ano, veřejné osvětlení se bude v podzimním
období r. 2018 kontrolovat.
Tyto dokumenty jsou upraveny 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.

UPOZORNĚNÍ
k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000
Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky
a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické
vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ
Distribuce, a.s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na
povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení
distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce,
a.s. (dále jen „zásah”).
ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ
VEGETAČNÍHO KLIDU.
Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku
a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník pověřený
společností ČEZ Distribuce, a.s., oprávněn ke vstupu na
dotčené pozemky a za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená
užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do
jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo
ve vzdálenosti 10 m osy vedení na dotčeném pozemku.
Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je
nutné postupovat dle obdržených pokynů.
Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů
uvedené v ČSN EN 50110-1. K vodičům se nesmí přiblížit
pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje, ani větve dřevin
při ořezu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení
nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů
dotek s vedením. V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení sitribuční soustavy,
kontaktujte nás na lince 800 850 860.
Děkujeme za spolupráci, ČEZ Distribuce, a.s.
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JARMARK ŘEMESEL A KONÍČKŮ
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko pořádal v sobotu 15. 9. 2018 v rámci projektu
česko-polské přeshraniční spolupráce s názvem „Žijeme aktivně vedle sebe v Euroregionu Glacensis” (reg.
č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001346) Jarmark řemesel
a koníčků, na kterém se představilo celkem 24 vystavovatelů a řemeslníků z celého našeho regionu. Místo na svou
prezentaci měl na jarmarku, který se konal v Areálu zdraví
a sportu Dolní Čermná, i náš svazek společně s naším polským partnerem Gminou Dzierzoniów.
Kdo jarmark navštívil, určitě nelitoval. Viděli jsme
uměleckého kováře v akci, malířku, či drátenici a jejich
výrobky. Předváděna byla výroba keramiky, svíček,
mýdel, vánočních ozdob i šperků a shlédli jsme sbírku
automobilových modelů či vzácných exponátů brouků
a motýlů z tuzemska i z exotických zemí. Vystavovány
byly výrobky z patchworku, vyšívané obrazy, pletené šaty
či šály, sváteční věnce, ale i soustružené dřevěné výrobky
či krásné dřevěné betlémy. Měli jsme možnost si vyzkoušet paličkování, plstění vlny, pletení na hrábích a mnoho,
mnoho dalšího. Vzhledem k tomu, že se jednalo o projekt
česko-polské přeshraniční spolupráce, představili se nám
vystavovatelé čeští i polští. Program byl prokládán krásnými tanečními vystoupeními tanečního folklorního souboru
Jitřenka i úchvatných dam z uskupení s názvem DOLCEBABY. Dolnočermenští hasiči zajistili bohaté občerstvení,
ale i zábavné pásmo pro děti. Český červený kříž během
celého odpoledne prováděl ukázky ošetření drobných,
ale i závažných poranění a návštěvníci si měli možnost
vyzkoušet poskytnutí první pomoci formou umělého
dýchání na figuríně jménem Bohouš. Sladkou třešničkou
na dortu byly dolnočermenské koláče a trubičky, upečené místními dámami, které byly již během odpoledne pro
svou výbornou chuť zcela vyprodány. Na závěr celého
jarmarku zahrála pro návštěvníky ve večerních hodinách
kapela QUIZ.
Ještě jednou děkujeme každému, kdo se na přípravě
a realizaci jarmarku podílel. Stejně tak děkujeme všem,
kteří náš jarmark přišli navštívit. Díky nim se akce skutečně vydařila.
Lenka Bártlová, manažerka svazku

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

15. prosince 2018

INFORMACE O VYHLÁŠENÍ
4. VÝZVY NA KOTLÍKOVÉ DOTACE
V PARDUBICKÉM KRAJI
Pardubický kraj vyhlásil dne 5. 9. 2018 4. výzvu na
kotlíkové dotace v Pardubickém kraji
Úplné znění výzvy včetně příloh a pokynů k vyplnění
žádosti je dostupné na internetových stránkách www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.
Termíny výzvy a předkládání žádostí:
Datum vyhlášení výzvy: 5. září 2018
Datum zahájení příjmu žádostí: 9. října 2018 (pouze elektronicky)
Datum ukončení příjmu žádostí: 10. prosince 2018 ve 12
hod.
V závislosti na objemu přijatých a zaregistrovaných
žádostí může být vzhledem k alokaci výzvy lhůta ukončení příjmu žádostí zkrácena. Informace o této skutečnosti
bude s dostatečným předstihem oznámena.
Kontaktní osoby:
Ing. Milan Bodeček, tel.: 466 026 643,
e-mail: milan.bodecek@pardubickykraj.cz
Ing. Eva Izáková, tel.: 466 026 325,
e-mail: eva.izakova@pardubickykraj.cz
Ing. Jana Nováková, tel.: 466 026 489,
e-mail: jana.novakova@pardubickykraj.cz
Ing. Ivana Musilová, tel.: 466 026 340,
e-mail: ivana.musilova@pardubickykraj.cz
Bc. Helena Kápičková, tel.: 466 026 409,
e-mail: helena.kapickova@pardubickykraj.cz
Mgr. Jiří Kyral, tel.: 466 026 343,
e-mail: jiri.kyral@pardubickykraj.cz

KLUB ALFA-OMEGA
Oblastní charita Ústí nad Orlicí otevírá prostor pro setkávání lidí, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízkého člověka.
Naše společnost vytěsnila z veřejného prostoru smrt,
její projevy i prožívání smutku. Svůj zármutek často potlačujeme a skrýváme. Ztráta blízkého člověka je pro pozůstalé vždy bolestná. Tyto zkušenosti jsou nepřenosné, a je
důležité sdílet je s těmi, kteří nám rozumí, protože podobnými zážitky sami prošli. Právě mluvení a naslouchání
druhým je hojivé.
Domácí hospic ALFA-OMEGA, který provozuje Oblastní charita Ústí n.Orl., otevírá prostor, kde si žal můžeme
dovolit – místo, kde je možné o těchto věcech mluvit,
pochopit je a třeba i pomoci druhým, kteří jsou na začátku truchlení.
Klub ALFA-OMEGA je otevřen všem, kdo potřebují sdílet prožité. Jednou měsíčně se scházíme v Klubu u stolu s
kávou nebo čajem nad tématy kolem umírání, zármutku či
odpuštění. Každý se zapojí do té míry, do jaké sám chce.
Místo: Oblastní charita Ústí nad Orlicí,
ulice 17. listopadu 69
Kdy: 18. října, 22. listopadu, 13. prosince
Čas:
od 15:30 do 17:30 hod
Bc. Martina Procházková, tel. 731 402 331
Renáta Prokopcová, tel. 739 383 597
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ZPRÁVY Z MATEŘINKY
Září přináší v mateřských školách období velkých
změn. Letos jsme přivítali 11 nových dětí. Naši školku
celkem navštěvuje 20 chlapců a 20 děvčat. Dětem, které
ještě nedosáhly 3 let, nabízíme v tomto období adaptační
dny, kdy si v doprovodu svých rodičů pomalu zvykají na

z motýlkové třídy navštívily zahradu, kde bydlí Mia Motlová. Zde nás přivítala její maminka a malý bráška. Mia
nás provedla po zahradě a seznámila se všemi domácími
zvířátky. Moc se nám tady líbilo a mamince děkujeme za
připravené pohoštění.
nové prostředí, kamarády, ale i paní učitelky. V koťátkové
a motýlkové třídě vytváříme společně s dětmi obrázková
pravidla slušného a ohleduplného chování. Vzdělávací
a výchovná činnost se řídí Školním řádem a Školním vzdělávacím programem „Hrou objevujeme a poznáváme svět”.

21. září navštívila mateřskou školu bývalá paní učitelka Jaroslava Reimerová roz. Klaclová, ta zde působila ve
školním roce 1963 - 1964. Prohlédla si prostory naší mateřinky, nahlédla do kroniky a zavzpomínala na své začátky
ve Výprachticích.

Během prázdnin byla vymalována motýlková třída,
položen nový koberec a instalována nová WC, za což
děkujeme panu Krátkému.
Teplé zářijové dny jsme co nejvíce využívali na
nové zahradě a k podzimním vycházkám do okolí. Děti

strana 8

24. září přijela do školky paní Mgr. Petra Hejlová, která
zde každoročně provádí logopedické vyšetření a nabízí
tak rodičům možnost jak zdokonalovat výslovnost dětí.
Děkujeme za její návštěvu.
Kolektiv MŠ
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ZŠ JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
Přivítali jsme prvňáčky
3. září jsme přivítali naše nejmenší školáčky. Jedenáct
natěšených kluků a holčiček přišlo v doprovodu rodičů
do pralesa. Nevěříte? Pralesem je jejich třída, kterou pro
ně připravila paní učitelka Blanka Štraufová. Číhají na ně
houpající opice a úkoly, jež budou plnit během celého
školního roku.

slavností, které pořádalo město Lanškroun. Lanškrounská
kopa – její 50. ročník vybízel naše tanečnice, aby předvedly své umění. Velkolepé vystoupení se stuhou nemělo
daleko od profesionálních gymnastek. Druhá choreografie
nás přenesla na divoký západ. Odměnou pro ně byl bouřlivý potlesk publika.
Text a foto: Mgr. Romana Prokopová

Zahájení školního roku
První den byl pro naše žáčky plný nových zážitků. Děti
se naučily první písničku, kterou předvedly i s pohybovým
doprovodem rodičům, třídily ovoce a zeleninu. To byla
pro naše žáčky hračka. Nejtěžší úkol měli před sebou.
Podepsat se do místní kroniky. Děti ho ale zvládly na jedničku.
My jim přejeme, aby se jim ve škole dařilo.

Vystoupení na KOPĚ
Dvanáct dívek pod vedením paní učitelky Žanety
Fiebigerové otevřelo tanečním vystoupením druhý den

13. září se sešli učitelé a rodiče v prostorách tělocvičny
školy, aby společně zahájili nový školní rok.
Naši školu v současné době navštěvuje 123 dětí.
První stupeň 71 žáků, druhý 52 žáků.
Třídní učitelé: 1. třída Mgr. Blanka Štraufová DiS., 2.
a 3. třída Mgr. Hana Katzerová, vyučuje se ve spoji, 4. třída Mgr. Veronika Franková, 5. třída Mgr. Žaneta Fiebigerová, 6. třída Mgr. Lucie Jindrová, 7. třída Mgr. Michal
Moravec, 8. třída Mgr. Pavlína Stříbrná, 9. třída Bc. Petr
Grossmann.
Netřídní učitelé: Ing. Milena Bártová, Mgr. Jiří Formánek, Mgr. Hana Chládková, Mgr. Eva Mrázová a Mgr.
Romana Prokopová.
Asistenti pedagoga: 4. třída Iveta Krátká, 5. třída Tereza
Jásenská.
Vedoucí vychovatelka: Alena Nožková.
K naší škole neodmyslitelně patří školní jídelna. Vedoucí jídelny Jaroslava Skalová, kuchařky Jana Prokopcová,
Markéta Hegerová a Marcela Marešová pro naše děti,
učitelé, ale i cizí strávníky připravují výbornou domácí
kuchyni.
Za čisté prostředí ve škole vděčíme Darině Karvaiové
a Jane Totůškové. Mistrem svého oboru je školník Jiří Chaloupek.
Akce, jež nás v nejbližší době čekají: V polovině října
chystáme pro druhý stupeň výjezd do Anglie, který organizuje Mgr. M. Moravec. Žáci 2.,3. a 4. třídy začnou od října vylepšovat plavecké styly v České Třebové. Naše škola
se zapojila do projektu Výprachtická lípa. Slavnostní zasazení stromu plánujeme na 26. října. V listopadu rozesměje
naše nejmenší školáky ilustrátor Adolf Dudek.
První dny prosince otevřeme začínají advent jarmarkem. Všechny Vás srdečně zveme.

Schůzka se zástupci SRPDŠ
Září přináší i mnoho setkání. Takové proběhlo i na půdě
naší školy. Zástupci tříd se sešli s ředitelkou školy Roma-
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nou Prokopovou, aby si vzájemně představili své návrhy
na další spolupráci.
Při této příležitosti se podívali do nové chemické laboratoře a nově vznikající keramické dílny.
Už při první prohlídce bylo zřejmé, že zájem o nový
kroužek bude veliký.
Další schůzka se ponese v duchu příprav na jarmark.
O setkání Vás budeme informovat.
Mgr. Romana Prokopová

Beseda s autory literatury faktu
V nedalekém městě Letohrad proběhl již XXVI. ročník udělování regionálních a mezinárodních cen Egona
Ervína Kische. Součástí tohoto setkání předních autorů
literatury faktu je i beseda pro studenty a žáky, která se
v letošním roce konala na ZŠ Jindřicha Pravečka Výprachtice. Besedovat přijela předsedkyně Klubu autorů lite-

ratury faktu Jana Vrzalová, a autor více jak stovky knih
v oblasti literatury faktu a detektivního žánru Roman Cílek.
Setkání se účastnili nejen žáci II.
stupně naší školy, ale i studenti
kvarty Letohradského soukromého gymnázia.
Bylo velice zajímavé poslouchat jejich vyprávění. Jak, proč
a kdy začali psát a neposledně,
kde hledají témata pro své knihy
a o knihách, které z jejich pera
spatřily světlo světa na pultech knihkupectví.
Po skončení besedy si studenti lsg. Letohrad prohlédli
školu a zúčastnili se výuky s spolu s žáky naší školy.
Beseda se žákům velice líbila a my věříme, že tato
setkání s významnými osobnostmi se stanou na naší škole
tradicí.
Jiří Formánek

Budujeme…
Prázdniny byly v letošním roce
na naší škole nejen obdobím
odpočinku, ale i stavebních prací.
V rámci projektu MAS: „Stavební
úpravy přírodovědné laboratoře
a vybudování bezbariérového přístupu“ byla vybudována vertikální
svislá plošina, která zajišťuje bezbariérový přístup ke všem učeb-
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nám v budově školy. Součástí tohoto projektu bylo též
vybudování přírodovědné laboratoře, která byla slavnostně otevřena na počátku léta 2018. Druhým projektem,
který jsme o letošních prázdninách dokončili, byl projekt
v rámci neformálního a zájmového vzdělávání „Od řemesla k informatice“. V rámci tohoto projektu byla vybudována keramická dílna a od října tohoto roku budou na ZŠ
J. Pravečka Výprachtice otevřen kroužek Keramika. Který
je určen nejen pro žáky naší školy, ale v případě zájmu
i pro rodiče. Druhou část tohoto projektu tvořil nákup stavebnic Fischertechnik, které umožní žákům nejen rozvoj
manuálních dovedností při sestavování různých modelů,
ale i možnost získání základních dovedností při jejich programování a oživování.

Pro letošní školní rok plánujeme, vybudování učebny jazyků a učebny informatiky. Žádost o dotaci již byla
podána a čekáme na její schválení.
Text: Jiří Formánek, foto Romana Prokopová

Praha
Časně ráno, 24. září, odjížděly děti z první až čtvrté třídy na podzimní výlet do Prahy s přáním, aby jim alespoň
trošku vyšlo počasí. Čekal je totiž hodně nabitý program.
Žáci po příjezdu do Prahy nejprve absolvovali výstup na
Petřín. Zvládnout výšlap po schodišti nahoru s počtem
schodů 299 a pak zase dolů nebylo to nejtěžší. Výstup
i sestup nám ztěžoval velký vítr, který se všude kolem
rozhledny proháněl. Na vrcholu Petřína se dětem otevřel
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ce užily spoustu legrace i akce, když například pomáhaly hlavnímu hrdinovi jako agenti FBI zachránit Královnu
vod.
Mgr. Blanka Štraufová

nádherný kruhový výhled na stověžatou Prahu a okolí.
V dálce jsme viděli i Říp.
Následovala návštěva Zrcadlového bludiště. Naše děti
se s touto atrakcí jen těžko loučily.
Poté jsme se vydali k Pražskému hradu. Sem jsme se
všichni těšili na střídání stráží a děti si to také patřičně
užily. Valdštejnské zahrady se staly naší občerstvovací
a odpočinkovou zastávkou. Žáci odtud pokračovali na
Karlův most, Staroměstské náměstí a kolem Prašné brány
došli až na hlavní nádraží, kde na ně již čekal autobus.
Výlet do Prahy se stal pro nás všechny nezapomenutelným zážitkem.
Mgr. Hana Katzerová

Divadlo…
Naši prvňáčci se 3. 10. vrátili na chvilku do školky. Šli
se podívat na představení Pohádka ze psí boudy, se se
kterým sem zavítalo divadélko Jo – Jo. Děti si při pohád-
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OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY
SUDOKU

Omalovánka.

Spoj body od A do T a čísla od 1 do 24.
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