Vážení přátelé, sousedé, občané,lidé místní i přespolní,
„zdravíme Vás v období jarním. Zdá se, že se duben
prohodil s květnem a po téměř letních dubnových teplotách přišlo v květnu velké ochlazení, spojené na druhé
straně s tolik potřebnou vláhou. V počasí dubna a května se plně projevila tato pranostika: „Je-li duben krásný
a povětří čisté, bude květen nepříjemný jistě“. To se také
stalo, mohou nás ale potěšit rčení typu: „Mokrý máj ve stodole ráj“ nebo také: „Studený máj ve stodole ráj“, „Mokrý
máj, chleba hoj“, „Májová kapka platí za dukát“ apod.
Po mokrém máji by měl následovat suchý červen,
a to dle pranostiky: „Na mokrý květen přichází suchý červen“. Pro červen a červenec platí řada následujících rčení:
„Chladný květen, červen vlažný je pro sýpky, sudy blažný“. Typicky červnovou pranostikou z dob našich předků, a ještě donedávna
platnou, bylo: „Netřeba
v červnu o déšť prositi, přijde, jak začneme
kositi“. Pokud bylo v
červnu deštivo a chladno, mělo to za následek
neúrodný rok. Naproti
tomu: „O svatém Fortunátu (1. června) kapka
deště má cenu dukátu“, připomíná, že si
naopak kapek deště je
nutno cenit. Pranostika: „O svatém Norbertu
(6. června) chladna jsou
k čmertu“, oznamovala konec nízkých teplot a přechod na
teploty letní. Jsme docela zvědavi, jak to bude letos vypadat s medardovskou pranostikou. Svátek sv. Medarda připadá na 8. června, konkrétně se jedná o rčení: „Medardova
kápě – čtyřicet dní kape“. Pokud pršelo na svatého Medarda, měly být žně deštivé. Proto se naopak říkalo: „Jasný den
na Medarda tiší rolníkovo naříkání“. 15. června, na svátek
svatého Víta, se tradovalo: „Svatý Vít dává trávě pít“, nebo:
„Prší-li na svatého Víta, jest úrodný rok, ale žádný ječmen“.
Na svatého Jana Křtitele (24. června) pranostika připomíná: „Na svatého Jana otevírá se létu brána,“ ale také: „Od
svatého Jana Křtitele běží slunce již k zimě a léto k horku.“
Na svátek Petra a Pavla (29. června) se říkávalo: „Na Petra

a Pavla den jasný a čistý, rok úrodný bude jistý“, ale také:
„O Petru pokud prší, třicet dní déšť se vyprší“. Pokud pršelo
na Petra a Pavla, mělo být dle pranostiky hodně myší, ale
také se mělo urodit hodně hub.
Červencové pranostiky ovládá horké letní počasí. Červenec je označován jako nejteplejší měsíc roku. Zajímavé je,
že tento prázdninový měsíc má nejméně měsíčních rčení.
Mezi známé pranostiky patří tyto: „Když dne ubývá, horka
přibývá,“ nebo: „Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče“. Dešťové pranostiky se také objevují u svátku svatého
Prokopa, tj. 4. července: „Prší-li na Medarda a Prokopa,
shnije mandel i kopa“. Na svátek Sedmi bratří, který připadá na 10. července, pak platívala tato rčení: „Prší-li na
Sedm bratří, sedm neděl střecha neoschne“, nebo: „Déšť na
Sedm bratrů – hnijí kobzole“. Ke svaté Markétě (13. července) se váže pranostika:
„Svatá Markéta vede
žence do žita“. Znamená to, že na řadě míst
v naší vlasti se zahajují
žně. Platí to samozřejmě zejména pro níže
položené oblasti kolem
Polabí, na Hané apod.
O svátku Marie Magdalény (22. července)
se měl očekávat jistý
déšť. K tomu se váže
pranostika: „Když prší
na svatou Máří Magdalénu, vzroste obilí“.
Ke svátku svatého Jakuba staršího se váže pranostika: „Na
svatého Eliáše dopoledne léto, odpoledne podzim“. Pršelo-li na svátek svatého Jakuba, mělo se hádat o suchém
a teplém počasí. Pokud byly tři dny před svatým Jakubem
jasné, mělo se urodit žito krásné. Podle počasí na svatého
Jakuba se usuzovalo, jaké budou Vánoce. K tomuto se váže
průpovídka: „Je-li teplý svatý Jakub, studené jsou Vánoce“.
Pokud byl svatý Jakub bez deště, očekávala se tuhá zima.
Na svatou Annu (26. července) se pak tradovalo: „Svatá
Anna chladno zrána. Pokud na svatou Annu zvětšovali
mravenci své hromady, měla se také očekávat tuhá zima.
Tak si schválně počkáme, jak nám tyto pranostiky pro letošní rok vyjdou.
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Nyní nám dovolte, abychom Vás informovali o dění
v obci a nejbližším okolí za období od konce března,
v dubnu a květnu.
Dne 29. března se konal v pořadí již IV. reprezentační ples DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko. Vstupenky na ples byly vyprodány již v předprodeji, návštěvníci
zhlédli akrobatické vystoupení skupiny Vertigo, večerem
provázel Ondra Pokorný. Více v samostatném článku.
10. dubna proběhl zápis nových žáků do 1. třídy naší
školy ZŠ Jindřicha Pravečka ve Výprachticích. Do 1. třídy
letos na podzim nastoupí 11 dětí.
11. dubna se uskutečnilo vyhodnocení 45. ročníku
soutěže Požární ochrana očima dětí, kterou pořádá OSH
Ústí nad Orlicí. Přihlásilo se celkem 1200 dětí z našeho
okresu, ocenění si převzali: kolektiv dětí z MŠ, ze ZŠ Eliška Fiebigerová, Petr Indra, Saša Fišer, Gabriela Injajevová,
Vendula Medková, Tereza Nápravníková.
16. dubna proběhlo společné jednání pracovních skupin a řídícího výboru MAP II Lanškroun. Tentokrát se jednalo spíše o informativní schůzku o praktické činnosti jednotlivých pracovních skupin.
26. dubna se konalo ve Výprachticích zasedání Místní
akční skupiny (MAS). Zástupkyně MAS přítomné starostky a starosty seznámila s výsledky projednání rady MAS
o přerozdělení nevyčerpaných finančních prostředků
na tzv. článek 20 (občanská vybavenost) a článek 17.1a
(živočišná a rostlinná výroba) a také o možnostech čerpání dotací na projekty z uvedených článků.
30. dubna bylo uspořádáno školení pro starosty a starostky od HZS Ústí nad Orlicí pro oblasti krizového řízení,
povodně a sucho.
30. dubna obec Výprachtice společně s SDH Výprachtice uspořádala pálení čarodějnic, akce se zúčastnilo cca
200 lidí.

2. května proběhl v rámci MAP II ORP Lanškroun
v Lubníku seminář na téma „Aktuální právní úprava v činnosti MŠ včetně aplikace GDPR“. Seminář se mimo jiné
zabýval reformou financování MŠ a ZŠ od 1. 1. 2020.
5. května se konala v Koburku tradiční pouť v souvislosti se svátkem patrona hasičů sv. Floriána. Mši svatou
celebroval náš pan farář ThLic. Ireneusz Szocinski.
7. května jsme uctili památku padlých a položili věnce
k pomníkům padlých v I. a II. světové válce, a to za účasti
dechové hudby Výprachtice, SDH Výprachtice a Koburk
a místních občanů.
10. května SDH Výprachtice uspořádalo další taktické
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cvičení okrsku č. 4. Námětem byla dálková doprava vody
z požární nádrže u hasičské zbrojnice k požáru v areálu
Agrospolu na Malé Straně. Zúčastnily se tyto sbory: SDH
Výprachtice, SDH Koburk, SDH Čenkovice, SDH Bystřec,
SDH Orličky.
V sobotu 11. 5. 2019
se světil zrekonstruovaný kříž na „Hoblouni”.
Obrovské
poděkování
patří panu Ing. Jiřímu Olivovi, čestnému občanovi
naší obce, který obnovu
kříže domluvil, zajistil
a také zaplatil z vlastních
prostředků. Poděkování
také patří Františku Mertovi, Zdeňku Mertovi,
Luboši Mertovi, Václavu
Hejnákovi, Luboši Beranovi, Janu Koubkovi.
Děkujeme. Více v samostatném článku.
11. května na fotbalovém hřišti uspořádal cirkus Pacific
své představení.
20. května SDH Koburk převzalo od obce Výprachtice
nový stan, který bude poskytovat potřebné zázemí našim
dětem při soutěžích a hasičských závodech.
21. května uspořádalo Sdružení místních samospráv
setkání starostů v Českých Heřmanicích s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým, poslanci a senátory za Pardubický kraj. Témat bylo mnoho, např. novela stavebního zákona, která má rušit stavební úřady, a to
i ten u nás, stavba D35 a krajské komunikace, dostupnost
zdravotní péče a služeb na venkově.
Zaměstnanci obce prováděli ve výše uvedeném období, konec března, duben a květen, tyto práce:
Zaměstnanci obce připravili vatru na pálení čarodějnic,
dovoz a odvoz laviček a další související práce. Stejně tak
se postarali o dovoz laviček na pouť v Koburku i na svěcení kříže na Hoblovně apod.
Zaměstnanci obce zajišťovali topení v obecních
objektech a také usilovně pracovali na likvidaci polomů
v obecních lesích po silných nárazových větrech. Po zimním období bylo nutné také zamést obecní komunikace
a uhrabat veškeré obecní pozemky. Významným úkolem
byla a stále je těžba a zpracování porostů napadených
kůrovcem. Pravidelně sváželi bioodpad, udržovali a opravovali obecní techniku a prováděli celou řadu drobných
a běžných úkonů, které jsou nutné v rámci zajištění provozu obce.
Na závěr nám dovolte, abychom Vám popřáli pěkný
zbytek jara a pěkné léto, protože další noviny do Vašich
schránek doručíme až za dva měsíce. Vám všem, a hlavně
dětem přejeme, abyste si odpočali o prázdninách a dovolených a užili si všichni krásných dnů, ve kterých nám
možná, jak doufáme, alespoň občas zaprší. Přejeme Vám,
aby Vás bavilo a těšilo veškeré Vaše konání.
To Vám přejí zastupitelé obce Výprachtice.
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VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
VÝPRACHTICE KONANÉHO DNE 24. 4. 2019 V 18.00 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ VE VÝPRACHTICÍCH
Přítomni: Luděk Skalický, DiS., Mgr. Hana Katzerová, Ing.
Vojtěch Chládek, Mgr. Jiří Formánek, Petr Skalický, Ing.
Vendula Indrová, Ing. Daniel Vávra, Petr Tomiška, Zbyněk
Kristek
JUDr. Miroslav Stejskal se dostavil v 18:15
Omluveni: Jan Koubek
Usnesení č. 70/5/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje celoroční hospodaření obce Výprachtice a závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2018, včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Výprachtice za
rok 2018, včetně dalších příloh, které tvoří výkazy obce a
dává souhlas s celoročním hospodařením obce Výprachtice bez výhrad.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 71/5/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje účetní závěrku obce Výprachtice sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018, a to dle výkazů
založených k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 72/5/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje výsledek hospodaření za rok 2018 z hospodářské činnosti ve výši – 416 606,67 Kč a výsledek hospodaření z hlavní činnosti ve výši 2 833 111,12 Kč. Oba
tyto výsledky budou převedeny na účet 432 – nerozdělený
zisk, neuhrazená ztráta z minulých let.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 73/5/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje uzavření smlouvy o právu provedení stavby, jejímž předmětem je umístění kabelového vedení NN
v pozemku parc. č. 1779/14 a 1785 v k.ú. Koburk ve vlastnictví obce Výprachtice ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., sídlo: Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035,
zastoupenou společností PEN – projekty energetiky, s.r.o.,
se sídlem Zelené Předměstí, Arnošta z Pardubic 2835, 530
02 Pardubice, IČO: 26011701.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 74/5/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje uzavření smlouvy o právu provedení stavby,
jejímž předmětem je umístění stavby kanalizace – napojení domovní ČOV do vod povrchových (potoka) v pozemku parc. č. 3150/1 v k.ú. Výprachtice ve vlastnictví obce
Výprachtice ve prospěch manželů B., oba bytem Ve Stromovce 671/13, 500 11 Hradec Králové.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. 75/5/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje poskytnutí finančního daru příjemci – T. D.,
Výprachtice 147, ve výši 15 000,- Kč. Dar se poskytuje
na pořádání akce Běh do vrchu Výprachtice – Buková
hora dne 31. 8. 2019. Výprachtice pověřuje starostu obce
k uzavření darovací smlouvy.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 76/5/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí s připojením domu čp. 99 ve Výprachticích na
kanalizaci ve vlastnictví obce Výprachtice.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 77/5/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje zveřejnění záměru uzavření smlouvy o právu
provedení stavby, jejímž předmětem je umístění stavby
kanalizační přípojky v pozemku parc. č. 3164/4 v k.ú.
Výprachtice ve vlastnictví obce Výprachtice ve prospěch
manželů J., oba bytem 561 34 Výprachtice 99.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 78/5/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí s připojením domu čp. 23 v Koburku na kanalizaci ve vlastnictví obce Výprachtice.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 79/5/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje zveřejnění záměru uzavření smlouvy o právu
provedení stavby, jejímž předmětem je umístění stavby
kanalizační přípojky v pozemku parc. č. 1479 a 1779/14
v k.ú. Koburk ve vlastnictví obce Výprachtice ve prospěch
pana D. V. Najdarova 2184, 252 63 Roztoky.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 80/5/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice
souhlasí s novým napojením vodovodní přípojky k domu
čp. 177 ve Výprachticích na vodovodní řad ve vlastnictví
obce Výprachtice.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 81/5/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje zveřejnění záměru uzavření smlouvy o právu provedení stavby, jejímž předmětem je umístění stavby
vodovodní přípojky v pozemku parc. č. 3168/4 v Výprachtice ve vlastnictví obce Výprachtice ve prospěch paní K. S.,
561 34 Výprachtice 188.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 82/5/2019: Zastupitelstvo obce Výprachti-
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ce schvaluje ceny za kopírování:
1 strana A4 černobílá 3,- Kč, 1 strana A4 barevná 5,- Kč.
1 strana A3 černobílá 6,- Kč, 1 strana A3 barevná 10,- Kč.
Oboustranný tisk je v ceně dvojnásobku ceny za 1 stranu.
Tyto ceny platí i pro kopírování při poskytování informací dle zákona 106/1999Sb.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 83/5/2019: Zastupitelstvo obce souhlasí se
zveřejněním záměru pachtu pozemku parc. č. 2008/10
v k.ú. Výprachtice. Pacht bude uzavřen pouze na rok 2019.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 84/5/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje rozpočtové opatření č. 2 dle předloženého

květen - červen 2019
návrhu, které je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 85/5/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje podání žádosti o dotaci z prostředků Pardubického kraje na pořízení vybavení a vyzbrojení jednotek
SDH Výprachtice a Koburk.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
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.

VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
VÝPRACHTICE KONANÉHO DNE 15. 5. 2019 V 18.00 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ VE VÝPRACHTICÍCH
Přítomni: Luděk Skalický, DiS., JUDr. Miroslav Stejskal,
Ing. Vojtěch Chládek, Jan Koubek, Mgr. Jiří Formánek,
Petr Skalický, Ing. Ing. Daniel Vávra, Petr Tomiška, Zbyněk Kristek
Omluveni: Vendula Indrová, Mgr. Hana Katzerová
Usnesení č. 88/6/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice
souhlasí s podáním žádosti o dotace z prostředků Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru v rámci programu Účelové investiční dotace pro
jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí výzva JSDH_V2_
2020 Pořízení nového dopravního automobilu.
Zastupitelstvo obce Výprachtice se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou a poskytnutou dotací
do plné výše z vlastních zdrojů.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 89/6/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje smlouvu o poskytnutí investiční dotace z rozpočtových prostředků Pardubického kraje, Komenského nám.
125, 532 11 Pardubice, IČO: 70892822 na akci „Oplocení
– dětské hřiště“. Dotace se poskytuje ve výši 50% ze skutečných nákladů vynaložených na akci v roce 2019, maximálně
však ve výši 110 000,- Kč. Smlouva se schvaluje v textu dle
předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 90/6/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje zadání výběrového řízení na zhotovitele díla na
akci „Vybavení přírodovědné učebny a zajištění konektivity školy“. Zajištěním organizace výběrového řízení
Zastupitelstvo obce Výprachtice pověřuje Dobrovolný
svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, se sídlem:
Dolní Čermná 76, 561 53 Dolní Čermná, IČ: 01349341.
Komisi pro výběr zhotovitele jmenuje starosta. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy
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s vybraným uchazečem.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
Usnesení bylo schváleno.

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 91/6/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, se sídlem:
Dolní Čermná 76, 561 53 Dolní Čermná, IČ: 01349341
na zajištění organizace výběrového řízení v rámci realizace
projektu s názvem „Vybavení přírodovědné učebny a zajištění konektivity školy“ z 15. výzvy pro předkládání žádostí
o dotaci MAS ORLICKO, IROP-Vzdělávání v klíčových
kompetencích III. a poradenský servis pro objednatele, za
cenu 5 000,- Kč s DPH. Smlouva o dílo se schvaluje ve znění předloženého návrhu, který je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 92/6/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje zadání výběrového řízení na zhotovitele díla na
akci „Cvičná kuchyňka pro potřeby neformálního a zájmového vzdělávání“. Zajištěním organizace výběrového řízení Zastupitelstvo obce Výprachtice pověřuje Dobrovolný
svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, se sídlem:
Dolní Čermná 76, 561 53 Dolní Čermná, IČ: 01349341.
Komisi pro výběr zhotovitele jmenuje starosta. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s
vybraným uchazečem.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 93/6/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, se sídlem:
Dolní Čermná 76, 561 53 Dolní Čermná, IČ: 01349341
na zajištění organizace výběrového řízení v rámci realizace projektu s názvem „Cvičná kuchyňka pro potřeby
neformálního a zájmového vzdělávání“z 16. výzvy pro
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předkládání žádostí o dotaci MAS ORLICKO, IROP-Neformální a zájmové vzdělávání III. a poradenský servis pro
objednatele, za cenu 5 000,- Kč s DPH. Smlouva o dílo se
schvaluje ve znění předloženého návrhu, který je přílohou
tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 94/6/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje zadání výběrového řízení na zhotovitele díla na
akci „Rekonstrukce VZT v jídelně ZŠ Výprachtice“. Zajištěním organizace výběrového řízení Zastupitelstvo obce
Výprachtice pověřuje Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, se sídlem: Dolní Čermná 76,
561 53 Dolní Čermná, IČ: 01349341. Komisi pro výběr
zhotovitele jmenuje starosta. Zastupitelstvo obce pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy s vybraným uchazečem.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 95/6/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, se sídlem:
Dolní Čermná 76, 561 53 Dolní Čermná, IČ: 01349341
na zajištění organizace výběrového řízení v rámci realizace projektu s názvem „Rekonstrukce VZT v jídelně ZŠ
Výprachtice“a poradenský servis pro objednatele, za cenu
5 000,- Kč s DPH. Smlouva o dílo se schvaluje ve znění
předloženého návrhu, který je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 96/6/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje poskytnutí individuální dotace příjemci
– Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí,
Kopeckého 840, IČ: 00426261 ve výši 2 000,- Kč. Dotace
se poskytuje na rekonstrukci budovy OS ČČK. Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí individuální dotace s příjemcem dotace.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 97/6/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje poskytnutí finančního daru příjemci – Linka
Bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, Praha 8, IČ: 6138319
ve výši 2 000,- Kč na provoz v roce 2019. Zastupitelstvo
obce Výprachtice pověřuje starostu obce k uzavření darovací smlouvy.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.

Výprachtické noviny
Usnesení č. 99/6/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 3197/6
v k.ú. Výprachtice. Prodávaný pozemek bude oddělen GP
na náklady žadatelů.
Hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 100/6/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje dodatek ke smlouvě na zneškodňování
obyčejného a nebezpečného odpadu s firmou Komunální
služby s.r.o., se sídlem: Pod Vyšehradem 13, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČ: 60935863. Předmětem dodatku je
zvýšení ceny za příjem vytříděných plastových obalů na
0,80 Kč za 1kg s účinností od 1. 5. 2019.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 101/6/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje rozpočtové opatření č. 2 dle předloženého
návrhu, který je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 102/6/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice vzalo na vědomí žádost pana L. F. o doplnění usnesení
80/5/2019 o povolení napojení domu čp. 177 ve Výprachticích a k danému sděluje:
Zastupitelstvo obce svým usnesením pouze odsouhlasuje navýšení odběrných míst na vodovodní síti. Místo pro
napojení není předmětem jednání zastupitelstva. Místo
napojení určuje pracovník obce pověřený správou vodovodu s přihlédnutím na majetková práva a místní podmínky. Vzhledem k tomu, že v dané lokalitě je možnost,
aby vodovodní přípojka vedla po obecním pozemku, je
tato možnost využita a bude smluvně ošetřena smlouvou
o právu provedení stavby. Na stavbu vodovodu nebylo
zahájeno stavební řízení, neboť nešlo o novou stavbu, ale
o opravu, na kterou se stavební povolení nevydává a tudíž
nemohla být vydána kolaudace.
Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb. v platném znění, o ochraně osobních údajů. Osoby, které
jsou k tomu oprávněny podle zákona č. 128/2000 Sb. v platném
znění, o obcích, mohou přijít a nahlédnout do nezkrácené verze usnesení, která je založena na OÚ Výprachtice.

Usnesení č. 98/6/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje poskytnutí finančního daru příjemci – V-Racingclub, z.s., se sídlem Výprachtice 283, IČO: 06068731 ve
výši 8 000,- Kč na akci „Meeting ofcars“, který se bude konat
v červnu 2019 a 8 000,- Kč na akci „Pohádkový les“, termín
konání je srpen 2019. Zastupitelstvo obce Výprachtice pověřuje starostu obce k uzavření darovací smlouvy na obě akce.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
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ZPRÁVY Z MATEŘINKY
Divadlo JÓJO
V tento čas k nám do školky dvakrát zavítalo divadélko
JÓJO. Nejprve to bylo s čarodějnickou pohádkou. Kam
zmizel lexikon čar a kouzel? Kdo to ví, ať napoví! Podařilo
se najít ztracené kouzelné předměty? Zachránit přečarovaná zvířátka a pohádkové bytosti? To vše se dozvěděly

Hasičská soutěž
děti v příběhu Trampoty čarodějky Čarymůry. Druhá dobrodružná pohádka ze safari se jmenovala: Sarka a Farka.
Děti měly možnost seznámit se s exotickými zvířaty, jako
například: surikata, slon, plameňák, had, chameleón, koala nebo hyena.

Čarodějnický rej
Dne 29. 4. jsme oslavili svátek všech čarodějnic již
tradičním čarodějnickým rejem. Děti přišly v krásných
kostýmech a uvařily si kouzelnický lektvar, proletěly se
na koštěti a celé dopoledne probíhaly různé soutěže. Děti

odcházely domů s vlastnoručně vyrobenou čarodějnicí
a čarodějnickým diplomem. Děkujeme rodičům za pěkně
připravené kostýmy.

Děti z naší školky se zúčastnily hasičské výtvarné soutěže
na téma: V domě hoří! A co teď? Všechna koťátka se společně podílela na tvorbě 3D modelu hořícího domu. Z motýlkové třídy uspěla na krásném třetím místě Eliška Fiebigerová
s malbou hořícího domu. Na slavnostním vyhlášení, které
se konalo 11. dubna v penzionu u Jana, jim bylo uděleno
čestné uznání za tuto kolektivní práci. Kromě bonbónů si
děti odnesly nové didaktické hry a úsměv na tváři.

Plavání
I letos využíváme plaveckého bazénu v ZŠ Dobrovského v Lanškrouně. Lekce plavání navštěvuje celkem 17 dětí.
Cílem plaveckého výcviku je seznámit se s vodou a nau-

čit děti základy techniky správných pohybů vedoucích ke
splývání a plavání. Učí se s pomůckami i bez nich. Všechny
činnosti vždy vycházejí z potřeb jednotlivých dětí a program je přizpůsoben věku dětí a jejich schopnostem.

Návštěva 1. třídy
Před zápisem do 1. třídy základní školy jsme s předškoláky navštívili letošní prvňáčky. Paní učitelka Blanka
Štraufová nás mile přivítala a děti nám ukázaly, jak se pracuje na interaktivní tabuli. Děti zaujalo hlavně počítání,
a dokonce někteří předškoláčci dokázali spočítat připravené příklady. Ve slovech pak hledaly hlásku F a hádaly
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dětí se svými rodiči. V koťátkové třídě si tak mohly poprvé pohrát a seznámit se s novým prostředím. Domů si děti
odnášely malé dárečky - králíčka z bonbónů, pastelky
a omalovánku. Tímto děkujeme paní O. Beranové za sponzorské dary. Do mateřské školy jsou letos přihlášené i čtyři
děti z Čenkovic. V příštím školním roce bude školku navštěvovat 36 dětí.

název pohádky podle obrázku. Závěrem jsme si společně
zazpívali a vyměnili připravené dárečky.

Společné odpoledne v družině
V pondělí 8. dubna nás čekala ještě jedna návštěva ve
škole. Budoucí prvňáčci se přišli podívat do školní družiny. Po přivítání paní vychovatelkou A. Nožkovou jsme
hráli společně hru na Manekýny. Následovalo poznávání
lidových písní dle obrázků a zpívání za doprovodu kláves.
Po společném hraní si děti odnášely sladkosti, omalovánku a dobrou náladu z prožitého odpoledne. Paní vychovatelce děkujeme za milé přijetí.

Zápis do MŠ
Ve čtvrtek 9. května jsme ve školce přivítali šest nových

Přejeme Všem krásné a pohodové prázdniny plné
sluníčka a radostných zážitků.
kolektiv mateřské školy

ZŠ JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
Bubnování

Příběh Bašíra z Alžírska - Bašír v říši divů – téma: chudoba, krizové oblasti, migrace, rodina, soužití kultur.
Všechny tři části projekce byly velice zajímavé a působivé. Ihned vyvolávaly zamyšlení nad naším vlastním životem a životem, který mohou vést děti z jiných částí světa.
Alespoň na chviličku jsme se zastavili a uvědomili si, že
ne všechno, co máme, je samozřejmostí.

27. března se tělocvičnou
výprachtické školy rozezněly
zvuky bubnů, perkusí a krásné hudby v podání Ivo Batouška a Jumping Drums Promo
z nedaleké Olomouce. Dětem byl
zábavnou, interaktivní a současně poučnou formou předveden
program s názvem „Svět bubnů”.
Samozřejmě si děti mohly prakticky vyzkoušet, jaké to je hrát na
tyto netradiční hudební nástroje.
Nadšené děti nerady opouštěly
tento svět hudby, aby se vrátily
zpět do školních lavic.

Mgr. Žaneta Fiebigerová

TECHNOhrátky
Strojírenství, stavebnictví a geodézie – všechny tyto
obory nabízí Průmyslová střední škola Letohrad. V úterý
9. dubna oslovila prostřednictvím projektu TECHNOhrátky Pardubického kraje žáky 8. ročníků z osmi základních škol, mezi kterými byli i žáci ZŠ Jindřicha Pravečka
Text a foto Hana Katzerová

Jeden svět - 1. stupeň
V pondělí 8. dubna 2019 vyrazili žáci 2. – 5. ročníku
objednaným autobusem do lanškrounského kina. Tentokrát
však nejeli zhlédnout pohádku, ale tři dokumentární filmy
festivalu Jeden svět, který se zabývá lidskými právy. Letošní
festival měl podtitul Bezpečná blízkost. Naši žáci se měli
možnost seznámit s příběhy tří dětí.
Příběh Kunála z Indie - Monzunová show – téma: život
s postižením, koníčky, vzdělávání, rodina.
Příběh Dulce z Kolumbie - Dulce – téma: rodina, tradice,
chudoba, změny klimatu.
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Výprachtice. Otevřely se jim učebny a dílny, v nichž si
vyzkoušeli pájení odporů, stavbu klenby, skládání hlavolamů nebo práci s mapami. Součástí této akce byly též
soutěže vědomostní (Hej ty, víš to?) a manuální zručnosti.
V tomto zápolení se žáci naší školy neztratili. Ve vědomostech sice skončili šestí, ale ve zkoušce manuální zručnosti zvítězili a odvezli si sladkou odměnu.
Mgr. Jiří Formánek

Evropská unie letem světem
Eurocentrum Pardubice připravilo pro naši školu bezplatné interaktivní přednášky o Evropské unii. Děti se seznámily
se základními informacemi o Evropské unii – co to vlastně
je, proč a kdy vznikla, jak funguje a jaké má symboly. Žáci
byli obeznámeni s původem Velikonoc a rozmanitostmi velikonočních oslav, tradic, pokrmů a kuriozit napříč Evropou.
Jistě se tak rozšířil jejich všeobecný přehled. „Ochutnaly“
evropskou kuchyni, „navštívily“ památky a významné osobnosti. Do programu byla zařazena vědomostní hra Riskuj
o Evropské unii. Program byl zábavný, zajímavý a naučný.

Klub zábavné logiky a deskových her
Od 7. února se pravidelně scházíme na kroužku zábavné logiky a deskových her. Deset dětí z VI. třídy a jedna
paní učitelka „si hraje, a tak nezlobí“. Děti se učí dodržovat pravidla, myslet kreativně a vyrovnávat se s prohrou.
Rozvíjí schopnost soustředění, sebeovládání nebo řešení
problémů. Snaží se plánovat a přijímat zodpovědnost za
svá rozhodnutí. Hraním týmových deskových her se rozvíjí komunikační dovednosti a vzniká přitom i prostor pro
navázání důvěrnějšího vztahu. Ani čtenářská gramotnost
nezůstává opomenuta. Při společném studiu pravidel se
čtení s porozuměním jeví jako nezbytné.

Prokopová Romana

Keramický kroužek
V říjnu naše keramická dílna ožila. Děti mladšího
i staršího školního věku zde kouzlí. Jejich prsty modelují,
vyvalují a zpracovávají keramickou hlínu. Výrobky jsou
překrásné. Jejich ruce dokázaly zhotovit ptáčky, kaktusy,
klauny, pejsky, myšky, hrníčky, čarodějnice, závěsy, slony,
anděly, svícny, zajíčky, srdíčka, kalíšky na vajíčka, mističky,
brouky…To vše jim již zdobí domovy. Naši keramici používají zatím dvě techniky: modelování a plátovou techniku.
K této technice
potřebují váleček a pláty,
které se spojují „lepidlem.“
Lepidlem
je
„šlikr.“ Ten si
vyrobí z hlíny a vody, je
to vlastně takové blátíčko. Poté jejich díla schnou. Následuje vypálení – přežah. Z hlíny se stává střep. Teplota
v keramické peci je přes 800°C. Výrobek po přežahu čeká
na oživení. Je schopný přijímat barvu. Život mu výtvarníci
vdechnou glazurou. Je to tenký sklovitý povlak na povrchu
keramických výrobků. Tu nanáší štětcem. Glazura dostává
lesk a správnou barvu až ve chvíli, kdy se dílo opět vypálí
na 1050°C –1 100°C. V keramické peci se z glazury odpaří
voda a v bodě tání sline v kompaktní sklovitý povrch. Tento
proces se odborně nazývá ostrý výpal. Pokaždé netrpělivě
otvírám pec a jsem velmi zvědavá, jak se naše dílo podařilo. Práce s glazurami je taková alchymie. Nikdy nevíte, jak
to dopadne. Nejvíce nás trápí červená. Z té se někdy stane
i průhledná. To nás pak čeká přeglazování. Práce s hlínou
je prastarý obor lidské činnosti. Nám v našich kroužcích
přináší velkou radost a to je přece prima.
Foto a text: Romana Prokopová
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Pro naše hraní máme ve škole k dispozici celou řadu
nádherných her. Děti si ale nosí i své vlastní, se kterými by
rády seznámily spolužáky. V plánu máme i tvorbu vlastní „deskovky“. Společně strávený čas si užíváme plnými
doušky a 90 minut uteče vždy jako voda.
Mgr. Lucie Jindrová

Matematické soutěže
Jaro se nese v duchu matematických soutěží. Naše škola
se zúčastnila Matematické olympiády (MO), Matematického klokana a Pythagoriády.
Školní kolo MO úspěšně absolvovaly Anička Chaloupková (8. tř.) a Pavla Hlávková (8. tř.). Od podzimu řešily
šest ne zrovna jednoduchých úloh. Obě se probojovaly do
okresního kola. (Ne každý úspěšný řešitel školního kola
postoupil do kola okresního.) Pavla obsadila krásné 3. místo. Ostatní příčky až do 7. místa patřily gymnazistům.
V soutěži Matematický klokan se nejvíce dařilo Ondřeji Chaloupkovi, který v okresním kole suverénně obsadil
1. místo.
Oběma obrovská gratulace!
28. 5. nejlepší řešitele Pythagoriády čeká okresní kolo.
Budeme držet palce

Přednáška o Evropské unii pro žáky 2. – 5. ročníku
Před měsícem přišla do naší školy nabídka přednášek
o Evropské unii, kterou zaslalo Eurocentrum Pardubice.
Eurocentra jsou informační místa, kam se mohou obracet
občané se svými dotazy o Evropské unii. Připravují semináře, veřejné debaty a konference se zaměřením na fungování EU a související témata. Regionální koordinátoři rovněž
bezplatně přednášejí o Evropské unii pro studenty středních
a žáky základních škol. Eurocentra provozuje Odbor komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj. Veškeré služby
včetně přednášek jsou poskytovány zdarma.

Výprachtické noviny

květen - červen 2019
Této nabídky jsme samozřejmě využili. Ve středu
3. dubna 2019 přijela do naší školy paní Mgr. Lucie Boukalová, koordinátorka informačních aktivit o EU, která měla
pro děti připravené tři přednášky:

A radost naší školy byla několikanásobná. V literární části
se na první příčce umístila Vendula Medková s prací „Proč?“.
Druhé místo obsadila Tereza Nápravníková a její příběh
„Příchozí zpráva“. Ani ve výtvarných kategoriích jsme nezůstali stát stranou. Hasičské auto Saši Fišera okouzlilo porotu
a získalo první místo. A dech beroucí postava hasiče suchým
pastelem vynesla Gabriele Injajevové stříbro.
Všechny oceněné práce postupují do krajského kola, kde
budou bojovat o postup do závěrečného kola republikového. Všem budeme držet palce a moc děkuje za výbornou
reprezentaci naší školy.
Mgr. Lucie Jindrová

Soutěž Microtela

EU LETEM SVĚTEM – Přednáška seznamuje žáky se
základními informacemi o Evropské unii – co to vlastně je,
proč a kdy vznikla, jak funguje a jaké má symboly. Přednáška je vedena interaktivním způsobem, na konci je doplněna
kvízem. Přednášky se zúčastnili žáci 2. – 5. ročníku.
EVROPSKÉ OMALOVÁNKY – Přednáška obsahuje
základní informace o Evropské unii a členských zemích. Ve
druhé části je součástí přednášky skupinová hra zaměřená
na poznávání rozmanitostí zemí EU, konkrétně kuchyně,
památek a významných osobností. Tato část programu byla
určena pro žáky 4. – 5. ročníku.
VELIKONOCE V ZEMÍCH EU – Oblíbená přednáška
seznamuje žáky s původem Velikonoc a rozmanitostmi
velikonočních oslav, tradic, pokrmů a kuriozit napříč Evropou. Tato přednáška byla opět pro děti ze 4. – 5. ročníku.
Všechny tři přednášky byly velice zajímavé a poutavé.
Děti se s nadšením zapojovaly do všech aktivit, jež měla
paní koordinátorka připravené. Za úžasné dopoledne plné
nových a přínosných informací děkujeme.
Mgr. Žaneta Fiebigerová

Požární ochrana očima dětí a mládeže 2019
Dne 11. 4. 2019 se ve Výprachticích konalo slavnostní vyhlášení výsledků okresního kola v literárně-výtvarné
soutěži Požární ochrana očima dětí a mládeže. Vyhodnoceny byly vždy 3 nejlepší práce ve všech kategoriích
(celkem své dílo odevzdalo více než 1200 dětí). Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska uspořádalo již 45. ročník
tohoto kreativního zápolení.
Sál v penzionu U Jána doslova praskal ve švech. Na slavnostní ceremoniál se sjelo více než 40 oceněných s doprovodem. Bylo krásné pozorovat hrdost a dojetí v očích rodičů, učitelů i dětí.

V listopadu tohoto školního roku byl vyhlášen 2. ročník vědeckotechnické soutěže Microtela, jež vyvrcholila
ve čtvrtek 16. 5. 2019 v prostorách Multifunkčního centra
L´ART v Lanškrouně. Soutěž měla 4 kategorie: Fischertechnik, Projekty, Micro:bit 1 a Micro:bit 2.
Žáci 5. ročníku se přihlásili do kategorie Fischertechnik,
kde naši školu reprezentoval jeden tým. V kategorii Micro:
bit pak bojovaly tři týmy. Tyto tři skupiny více než půl roku
pracovaly na svých projektech. Jejich úkolem bylo do svého výrobku zakomponovat naprogramovaný Micro:bit.

První skupina vytvořila Raketu Gemini 11, druhá pak
Přání k narozeninám a třetí Záchranářské vozidlo. Všechna tři díla byla úžasná a děti z nich měly opravdu velikou
radost. Nejúspěšnější však byla Raketa Gemini 11 tvůrců
Patrika Pfeifera, Michaela Koska a Filipa Hauka. U porotců
zabodovali a získali tak 2. místo. Naši výherci byli odměněni diplomem, 3D puzzle a výletem do Světa techniky
Ostrava v Dolních Vítkovicích, na který vyrazí ve středu
5. 6. 2019. Chlapcům z celého srdce gratulujeme a děkujeme. Veliké poděkování patří všem zúčastněným žákům
a také členům pomocného týmu - panu Jiřímu Chaloupkovi a panu Milanu Chládkovi. Bez jejich pomoci by projekty nespatřily světlo světa.
Mgr. Žaneta Fiebigerová

Štafetový pohár
V úterý 30. 4. 2019 jeli vybraní žáci z I. až V. třídy na
Štafetový pohár do Vysokého Mýta. Cesta byla náročná,
ale pro děti odhodlané zabojovat v běhu a doplňkových
disciplínách se nemohla stát velkou překážkou. Na žáky
čekal závod ve štafetovém běhu 8 x 100 metrů a 8 x 200
metrů, hod medicinbalem a skok z místa. Do závodu se
přihlásila naše škola a čtyři městské školy. Od začátku tak
bylo jasné, že získat medaili nebude vůbec jednoduché.
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Ve štafetovém běhu jsme nakonec obsadili krásné čtvrté místo. Z doplňkových disciplín jsme přivezli dvě zlaté medaile. Jednu vybojoval Šimon Heger, a to ve skoku
z místa, druhou pak Radim Skala v hodu medicinbalem.
Dětem za vzornou reprezentaci školy patří velké poděkování. Velmi si vážíme toho, že se žáci naší školy zapojují
do takových závodů i přesto, že si jsou vědomi velké konkurence.
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nových her, metod a zábavného učení. Na další takové
hodiny se všichni velmi těšíme.
Foto: Zuzana Pfeiferová, text: Romana Prokopová

Úklid okolí školy

Mgr. Žaneta Fiebigerová a Zuzana Pfeiferová

O týden později přišel do naší školy e-mail
od krajského manažera
pro Pardubický kraj pana
Petra Mlatečka. Gratulace
k postupu do krajského
kola nás velmi potěšila.
Toto sportovní zápolení
se mělo uskutečnit 14. 5.
2019 na Městském stadionu na Dukle v Pardubicích. S šestnácti žáky jsme
tedy vyrazili do dalšího
boje. Naše malá škola,
čítající pouze 125 žáků,
se opět neztratila. Ve
štafetách jsme bojovali jako lvi. Konkurence byla veliká,
a proto jsme na „bednu” nedosáhli. Obrovská gratulace
však patří Šimonu Hegerovi, který v doplňkové disciplíně
(skoku z místa) „bral zlato”. Výkonem 217 cm patří k nejlepším v kraji.
Mgr. Romana Prokopová a Mgr. Žaneta Fiebigerová

Tandemová výuka
Šablony II, které vyhlásilo MŠMT, využila naplno i naše
škola. Tento projekt umožnil učitelům realizovat spolupráci ve výuce. Tandemové vyučování je toho zářným
příkladem. Spolupráce pedagogů v oblasti podpory společného vzdělávání zlepšuje kvalitu výuky. Ta má samozřejmě pozitivní vliv na výsledky žáků.
Co je tandemová výuka? Tandem není hospitace. Jedná
se o společnou výuku, kdy oba pedagogové vyučují ve vzájemné spolupráci. Tato spolupráce může mít různé podoby.
Role jednotlivých pedagogů se mohou střídat i v průběhu
jedné vyučovací hodiny. Součástí spolupráce je uplatnění
principu 3 S, tj. společné plánování, společná výuka, společná reflexe. Tandem rozvíjí u pedagogů sebereflexi, osobnostní rozvoj a systematické plánování. Cílem je zkvalitnit
práci a zvýšit efektivitu žákova učení. Zjednodušeně řečeno, ve vyučovací hodině jsou dva učitelé, kteří si rozdělí
třídu. Každý se věnuje pouze polovině žáků. Efektivita výuky je velmi vysoká. Pedagog se věnuje menší skupině. Žáci
se mohou prostřídat při činnostech. Rozvíjí klíčové kompetence k učení, k řešení problému, komunikativní, pracovní
a sociální. Každý učitel má jiné metody a formy práce. To
všechno přináší obohacení ve vzdělávacím procesu. Nejen
kantor, ale i děti získávají nové zkušenosti.
Tandem si užívají děti v páté třídě. Paní učitelka
Ž. Fiebigerová a R. Prokopová využívají této spolupráce
v matematice, českém jazyku, výtvarné výchově, pracovních činnostech a tělesné výchově. Tyto hodiny jsou plné

strana 10

Duben byl měsícem enviromentální ekologické výchovy. I naše škola se zapojila. Žáci a pedagogové vyčistili
fotbalové hřiště, břehy podél silnice, cesty. Děti a učitelé
hrabali listí, sbírali polámané větvičky i odpadky, plnili
kontejnery bioodpadem. Rádi bychom v našich žácích
probouzeli zodpovědnost ve vztahu k přírodě.
Romana Prokopová

Zápis do I. třídy
Velkým dnem pro budoucí prvňáčky byla bezpochyby středa 10. dubna 2019. V tento den se konal zápis do
I. třídy. Na děti čekalo putování mezi pohádkovými bytostmi. Na sedmi stanovištích plnily různé úkoly. Každého
předškoláčka doprovázel Večerníček. Jízda na koloběžce,
skákání panáka, hledání nesmyslů, zavazování smyčky,
skládání pohádkových puzzle, modelování písmenek atd.
byly překážkami na cestě k tajemné komnatě. Po zvládnutí
všech úkolů a získání sedmi razítek na kouzelný klíč mohly otevřít komnatu, kde spala očarovaná Sněhurka. Tu děti
krátkou básničkou vysvobodily od zlé moci.
Pohodovou atmosféru dodal zápisu připravený raut, kde
se mohli jak děti, tak rodiče lehce občerstvit. Na jednotlivých stanovištích byli budoucí prvňáčci odměněni nejen
razítkem, ale i pěknými dárky, za které děkujeme našim
sponzorům. Těmi jsou firma FORTELL, s. r. o., Lanškroun,
Kovo Beran, s. r. o., Výprachtice a Pekařství a cukrářství
Sázava, s. r. o. Poděkování patří také pedagogickému sboru
za pomoc při realizaci zápisu.
Věřím, že si odpoledne předškoláčci pěkně užili a že
tento příjemný zážitek zůstane v jejich vzpomínkách na
dlouho. V září se budu na prvňáčky těšit…
Mgr. Žaneta Fiebigerová

Výprachtické noviny
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110 LET OD NAROZENÍ JINDŘICHA PRAVEČKA
V tomto roce si připomínáme 110.
výročí narození hudebního skladatele a
dirigenta Jindřicha Pravečka.
Narodil se 28.června 1909 ve Výprachticích v budově staré pošty, na které je
také umístěna pamětní deska od akad.
sochaře Zdeňka Kolářského.
Jeho otec, Jindřich Praveček st., nastoupil v roce 1907 jako učitel do zdejší obecné školy. Oženil se s Annou Chaloupkovou, dcerou poštmistra a starosty obce
Vincence Chaloupka. Kromě prvorozeného Jindřicha se jim pak ještě narodily dcery Blažena a Libuše.
Malý Jindřich už od útlého mládí jevil
sklony k hudbě. První muzikantské krůčky vedl jeho otec, vynikající violista (mj. spoluzakladatel
Pravečkova smyčcového kvartetu) a varhaník. Do první
třídy začal chodit 1. září 1915 a zároveň začal docházet
k řediteli kůru p. Rudolfu Filipovi, který ho učil základům
houslové hry.
V roce 1919 se rodina přestěhovala do České Třebové,
kde byly lepší možnosti pro další studium dětí. Jindřich
zahájil studium na reálném gymnáziu a houslovou hru studoval u pana Koláře. Díky známosti otce s houslovým virtuózem Jaroslavem Kocianem, který pravidelně zajížděl do
Ústí n.O. dostal doporučení ke studiu u vynikajícího pedagoga Stanislava Ondříčka na Východočeské hudební škole v Pardubicích. S. Ondříček byl žákem Otakara Ševčíka
a bratrem „krále houslí“ Františka Ondříčka. Jindřich školu
absolvoval s vynikajícím prospěchem, zároveň s maturitou
na gymnáziu.
Na podzim roku 1929 nastoupil vojenskou prezenční
službu v pevnosti Josefov u Jaroměře. Odtud stále dojížděl
na soukromé hodiny k panu Ondříčkovi. V posádce byla
celá řada dobrých muzikantů, kteří záhy vytvořili asi
35 členný smyčcový orchestr a mužský sbor a úspěšně
vystupovali na veřejnosti. Dával také hodiny houslové hry
manželce velitele posádky brig. gen. Antonína Hasala.
Po přeložení do Vojenské hudební školy v Praze se rozhodl pro dráhu vojenského kapelníka. Začal také docházet
k hud. skladateli Gustavu Roobovi, žáku Antonína Dvořáka a 1. dubna 1931 byl jmenován nejmladším vojenským
kapelníkem. Na podzim 1932 se přihlásil ke studiu na Mistrovské škole státní konzervatoře v houslové třídě Jaroslava
Kociana. Dirigování si zapsal u Pavla Dědečka a kompozici
u Jaroslava Řídkého.
Na konci roku 1933 byl přeložen do Chebu, kde se stal
kapelníkem hudby 33. pěšího pluku Doss alto. Dojížděl
do Prahy na Mistrovskou školu, kterou dokončil absolventským koncertem v roce 1935. Na podzim téhož roku byl
přeložen do Košic k hudbě 32. Pěšího pluku Gardský. Zde
se také seznámil se svojí budoucí ženou a oženil se.
Následovaly pak další štace, Brno, Praha a v roce 1939
Hradec Králové, kde se stal kapelníkem 6. praporu vládního vojska.
Po válce byl jmenován velitelem Vojenské hudební školy v Praze, kde působil až do začátku roku 1948. Po únoro-

vém převratu dostal jako nestraník výstrahu, byl z funkce suspendován a přeložen
k posádkové hudbě Brno.
Před rokem 1950 byl ale znovu povolán do Prahy, aby se tu ujal založení
velkého vojenského hudebního tělesa –
Ústřední hudby Československé armády.
Tohoto úkolu se zhostil s velkým úspěchem.
V kasárnách na nám. Republiky vytvořil
těleso o počtu až 700 hudebníků ve třech
odděleních, stal se jeho velitelem a šéfdirigentem.
A opět proto, že odmítl vstoupit do strany, byl sesazen ze všech funkcí a z armády
propuštěn v roce 1954.
Po čase, který věnoval komponování, dostal pozvání od vedení továrny na hudební nástroje
Amati v Kraslicích, aby tam působil jako poradce při nově
založeném mládežnickém dechovém orchestru. Spolu
s dirigentem Karlem Hájkem vytvořili z tohoto tělesa nejlepší světový mládežnický orchestr. Vrcholem bylo vítězství
v I. kategorii na světové soutěži v Kerkrade v Holandsku, v
roce 1970, která se koná jednou za čtyři roky. Orchestr pak
navštívil celou řadu Evropských zemí a v roce 1974 i USA.
Ty, kteří by chtěli vědět více o životě a umělecké činnosti tohoto významného představitele koncertní dechové
hudby, odkazuji na publikaci „Harmonie srdcí“, která je k
dostání v Městském muzeu V Lanškrouně, kde je také stálá
expozice J. Pravečka.
Jindřich Praveček stál také u zrodu mnoha festivalů
dechových hudeb, mj. také u každoročního festivalu, který
nese název Pravečkův Lanškroun. Letos se bude konat už
42. ročník tohoto festivalu, jehož součástí bude i vzpomínkový akt v rodné obci a u hrobu na zdejším hřbitově, kde
jsou uloženy ostatky celé rodiny Pravečků.
Obci Výprachtice patří velký dík za uchovávání památky
Jindřicha Pravečka, a také místní základní škole, která nese
jeho jméno.
Ing. Jaroslav Ženíšek

Středa 5. června ve 20 hod. Výprachtice
Chvála varhan – H. Gwardak (PL/Finsko)
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IV. REPREZENTAČNÍ PLES DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ MIKROREGION
SEVERO-LANŠKROUNSKO
V pátek 29. března 2019 proběhl na sále Kulturního domu
ve Verměřovicích již IV. reprezentační ples našeho svazku.
Vstupenky na ples byly vyprodány již v předprodeji a není se
čemu divit. Stejně tak jako v předchozích ročnících i letos byl
totiž program plesu velmi zajímavý….
Ples byl zahájen vystoupením akrobaticko-tanečního uskupení VERTIGO z Bratislavy. Tato úchvatná podívaná, která
v sobě zahrnovala i logo a název našeho svazku, byla obecenstvem oceněna velkým potleskem. Následovalo představení
starostů členských obcí svazku a jeho zaměstnanců. Předseda
mikroregionu Petr Helekal popřál účastníkům plesu příjemnou zábavu a současně předal květinu paní Zdeňce Duškové
s poděkováním za dosavadní spolupráci. Zdeňka pro svazek
pracuje již téměř tři roky, nicméně její
kariéra se v blízké době začne ubírat jinou
cestou. Ještě jednou jí děkujeme za skvělou
práci pro svazek a do budoucna přejeme
mnoho životních i pracovních úspěchů.
Ples se jedním slovem vydařil. Skvělý
moderátor Ondra Pokorný i všechna tři
vystoupení bratislavské skupiny VERTIGO
stáli skutečně za to, stejně tak jako skvělá
skupina Song z Kostelce nad Orlicí. Účastníci plesu ocenili i bohatou malou i velkou
tombolu, což nás skutečně těší a jsme za
to velmi rádi. Poděkování patří všem našim
sponzorům.
Plesová sezóna v našem mikroregionu

je tímto ukončena. Dovolte nám proto na závěr poděkovat
všem, kteří se jakoukoliv měrou podíleli na organizaci akce.
Děkujeme všem zaměstnancům svazku a starostům členských
obcí za spoluorganizaci. Dále děkujeme SDH Verměřovice
za obsluhu baru, Martinu Křivohlávkovi a jeho týmu za skvělý
catering, SDH Bystřec za obsluhu tomboly a zaměstnancům
členských obcí svazku za přípravné práce. Za skvělé fotografie z akce děkujeme paní Ludmile Ešpandrové.
Jak již v závěru akce zmínil moderátor Ondra Pokorný,
laťka našeho plesu je již skutečně vysoko. Věřme ale, že se
nám v příštím roce tuto pomyslnou laťku podaří posunout
zase o trošku výše, ale to se již nechme všichni překvapit…
Mgr. Lenka Bártlová, manažerka svazku

SDĚLENÍ PRO MAJITELE SEPTIKŮ A JÍMEK NA VYVÁŽENÍ
Vzhledem k tomu, že se v poslední době opakuje přítok
hustých septikových odpadních vod a kalů na obecní ČOV
(naposledy to bylo dne 20. 5. 2019 mezi 11 a 12 hodinou)
a jedná se o nedovolené vypouštění odpadních vod do kanalizace (bez smlouvy), upozorňujeme všechny majitele septiků
a jímek na vyvážení, kteří to v minulosti dělali nebo hodlají dělat to, že vypustí odpadní vody a kaly ze septiku nebo
jímky do kanalizace obce bez jejího vědomí, tj. vyčerpáním
do nějaké kanalizační šachty, bude toto obcí přísně sledováno (i zpětně pomocí náhle zvýšených bezdeštných přítoků na ČOV a následného otevírání kanalizačních šachet)
a při vystopování a zjištění, ze které nemovitosti, která není
napojená na kanalizaci to šlo, bude s dotyčným majitelem
(fyzickou osobou) zahájeno řízení o přestupku podle § 32,
odst. 5, písm. c) zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, tj.
nedovolené vypouštění odpadních vod v rozporu s § 10, odst.
2 písm. a) uvedeného zákona o vodovodech a kanalizacích
a může mu být provozovatelem kanalizace, tj. obcí, uložena
pokuta až do výše 50 tisíc Kč.
Dále upozorňujeme na poslední novelu č. 113/2018 Sb.
vodního zákona č. 274/2001 Sb., kde je v čl. I, bodě 27 uvedeno toto: V § 38 odstavec 8 zní: (8) Kdo akumuluje odpadní
vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování odvozem na čistírnu odpadních vod a na výzvu
vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí
předložit doklady o odvozu odpadních vod za období posledních dvou kalendářních let. Odvoz může provádět pouze
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provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná
podle živnostenského zákona23). Ten, kdo provede odvoz, je
povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové
jímce, vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo
akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, lokalizace
jímky, množství odvezených odpadních vod, datum odvozu,
název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny
odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny. Toto ustanovení nabývá účinnosti dne 1. 1. 2021 proto,
že doklady o vyvážení jímek se od 1. 1. 2021 budou moci
požadovat 2 roky zpět, tj. za období od 1. 1. 2019 a to za veškeré množství vody, které v dané nemovitosti proteklo vodovodem po spotřebě do jímek na vyvážení.
Nemovitosti, které vypouští odpadní vody ze septiku,
musí mít platné povolení vypouštění odpadních vod do vod
povrchových nebo podzemních podle § 8 vodního zákona
a vzhledem k tomu, že funkční septik, jehož kal se pravidelně
vyváží, vyčistí odpadní vodu pouze z cca 30 %, taková povolení se vzhledem k vyšším limitům na odtoku už nevydávají.
Nově se povolují vodoprávním úřadem nepropustné stavby
septiků pouze s dalším dočištěním v zemním filtru a zejména
tam, kde není možnost napojení na veřejnou kanalizaci obce
a tam, kde není celoroční osídlení nemovitosti a je to tudíž
lepší řešení než domovní čistírna odpadních vod, která je bezproblémově provozovaná v trvale obydlených nemovitostech.
Avšak jak septik s dočištěním, tak domovní ČOV vyžadují péči
a údržbu jako cokoli jiného, takže zahuštěné kalové vody ze
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septiku je třeba pravidelně (alespoň jednou ročně) vyvážet na
nejbližší ČOV a dle pokynů výrobce i čistit zemní filtr, kal
z domovních ČOV je také třeba odstraňovat podle jeho nárůstu cca dvakrát ročně a dbát také na to, aby nebyl kal v domovní
ČOV zcela zlikvidován nadměrným vypouštěním nějaké dezinfekce apod. V obci, kde je vybudována kanalizace s centrální ČOV, jako je i tato obec, je potřeba se zajímat o možnost
napojení nemovitosti na tuto kanalizaci a o další plány obce
v této oblasti. V případě, že je jasné, že ani v budoucnu nebude
na dosah kanalizační sběrač, tj. nebude technicky možné se
napojit na kanalizaci, musí si majitelé nemovitosti řešit situaci
vlastním způsobem, tj. zlegalizováním vypouštění odpadních
vod ze svojí nemovitosti např. vyspravením starého septiku
tak, aby byl nepropustný, s předepsanými technickými parametry (přepážkami) nebo vybudováním nového a dobudování
zemního filtru, a to vše pouze na povolení vodoprávního úřa-
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du v Lanškrouně, stejně tak vybudování nové domovní čistírny
odpadních vod. Přednostně se povoluje vypouštění odpadních
vod do vodního toku, vypouštění odpadních vod do vod podzemních (zasakování) se povoluje pouze tehdy, nenachází-li
se v blízkosti vodní tok se stálým průtokem povrchové vody
a k lokalitě takovéhoto zasakování dobře předčištěných vod je
potřeba ještě kladný posudek hydrogeologa. Dále upozorňujeme, že vypouštění odpadních vod přes septik nebo domovní
ČOV do veřejné kanalizace, zakončené centrální ČOV, není
ze zákona možné, ale jen přímé napojení odpadních vod bez
předčištění, stejně tak není možné do této kanalizace napojit
svody dešťových vod, tyto vody by si měl každý likvidovat
na svém pozemku, jen pokud to není technicky možné, tak
vypouštět dešťovou kanalizací do toku.
Za provozovatele kanalizace a ČOV Ing. Eugenie Dřímalová

KŘÍŽ NA HOBLOUNI
Počátek kříže na Hoblouni je podle Výprachtické kroniky datován na rok 1794. V tomto roce manželé Bednářovi
pořídili ke kostelu nový kamenný kříž na místo původního
dřevěného kříže. Tento dřevěný kříž byl přenesen na Horní konec obce vedle obecní cesty vedoucí do Čenkovic
u statku čp. 163. U kříže se
zastavovalo procesí v rámci prosebných dní za dobrou úrodu.
V roce 1880 při stavbě
silnice Lanškroun – Čenkovice spojující císařskou silnici, dnešní 11, získal kříž
dnešní podobu a Kristus
byl namalován na plech.
To je krátce k historii kříže
na Hoblouni.
V rozmezí doby od
4. 4. do 19. 4. 2019 proběhla rekonstrukce dřevěného kříže stojícího
u silnice naproti chalupy čp. 151. Hlavní důvodem pro
rekonstrukci kříže byl jeho havarijní stav, který v důsledku
dlouho trvajících větrů naklonil kříž tak, že již hrozilo jeho
vyvrácení a možná ohrožení dopravy a osob.
Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto kříž vytáhnout a celkově zkontrolovat jeho stav. Ve spolupráci p. Františka Merty, Zdeňka Merty, Luboše Berana a Jana Koubka byl kříž za
pomocí heveru a lan vytažen ze základu.
Po vytažení kříže vzhledem k jeho stavu (hniloba, doslova
ztrouchnivělé rameno, částečně zkorodovaný plech Krista
a neznatelný portrét) bylo zřejmé, že dřevěný kříž musí být
nahrazen novým dřevěným z dubových trámů 20 x 20 x 500
cm a 20 x 20 x 200 cm. Vlastní portrét Krista na pozinkovaném plechu bude proveden po odstranění koroze nově.
Vytažení kříže a návrh na opravu byl téhož dne sdělen
starostovi obce p. Luďkovi Skalickému s tím, že veškeré
náklady související s generální opravou budou hrazeny Ing.
Jiřím Olivou.
Po dotazu na místních pilách bylo zjištěno, že některé
pily dubové trámy nevedou, jiné je jsou schopny dodat až
za cca 2 měsíce.

Proto nezbylo nic jiného než sednout k počítači a vyhledat a oslovit firmy, které mají dubové trámy prakticky k okamžitému dodání.
Na internetu jsou uvedeny tři firmy, které dodávají dubové trámy. Na tyto firmy byla zaslána poptávka s předložením
cenové nabídky. Velké překvapení nastalo při vyhodnocení
tří obdržených cenových nabídek. Cena 1m dubového trámu se pohybovala od 1.450,-Kč do 650,-Kč.
Po zjištění referencí byla vybrána pro dodávku dubových
trámů firma Vojtěch Dostál Chrudim, která za týden dodala
zmíněné dubové trámy za cenu 650,-Kč bez DPH. Odvoz
dubových trámů bezplatně zajistila firma OVAZ - Luboš
Merta.
Dubové trámy byly složeny u p. Zdeňka Merty, který
provedl ohoblování trámů včetně nátěru a vlastní sestavení kříže. Firma OVAZ zajistila oplechování kříže měděným
plechem.
Malbu Krista na původní již očištěný plech provedl do
týdne p. Václav Hejnák z Ústí nad Orlicí.
Předpokládaný plán osazení nového kříže byl stanoven
tak, aby nový kříž stál na původní místě symbolicky začátkem velikonočních svátků.
Pan Pavel Merta s pomocí zemědělského stroje JCB zapůjčeného firmou Agrospol převezl kříž od p. Zdeňka Merty na
původní místo. Za pomocí již dříve jmenovaných občanů
z Hoblouně byl kříž zasazen do základů a na něj byl následně připevněn Kristus.
Za účinné pomoci místních občanů Hoblouně pod vedením p. Františka Merty byl termín rekonstrukce kříže splněn.
Proto mně dovolte touto cestou vyjádřit všem spolupracovníkům hluboký obdiv a poděkování.

Děkujeme sousedům, hasičům a policii
za zásah při požáru našeho vozidla.
Svou obětavou pomocí a solidaritou dokázali
vyvážit lidskou zlobu.
Vážíme si, že můžeme bydlet v obci, kde si lidé
navzájem pomáhají.
Se srdečným pozdravem
Hanka a Filip Hlouchovi
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OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY
SUDOKU
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Vyluštěte obrázkovou osmisměrku. Písmenka, která
nepoužijete, tvoří tajenku.
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