Vážení přátelé, sousedé, občané, lidé místní i přespolní,
zdravíme Vás v době, kdy se školní prázdniny přehouply do
druhé poloviny, což je také doba, kdy si lidé vybírají dovolené. Konec července přinesl velmi teplé dny, které některým udělaly radost, jiní zase vyhledávali stín a chladnější
místa. Za zvyšování teploty může dlouhodobý nárůst oxidu
uhličitého v atmosféře. Když vědci v roce 1990 zveřejnili
první hodnoticí zprávu mezinárodního klimatického panelu, která varovala právě před nárůstem množství oxidu uhličitého v atmosféře a jeho vlivem na globální klima, zdály se
být jejich vize přehnané. Téměř po 30 letech se ale některé
scénáře začínají naplňovat. V této zprávě bylo například
uvedeno, že se do roku 2025 zvýší teplota o 1 °C a kolem
této hranice kolísá globální teplota již od roku 2015. V Klementinu bylo v letech 1900 až 1919 v červencových dnech
celkově 24 tropických dnů za cca 20 let. V dnešní době
je skoro standardem, že 24 tropických dnů vykáže měsíc
červenec v témže roce. Dlouhodobě také neprší a sucho
přidělává vrásky všem. Deštivý a chladnější květen pomohl
zemědělcům tím, že se nasytila vrchní vrstva půdy. To bude
mít pozitivní vliv na výnosy některých druhů rostlin. Jak ale
ukázal pozdější vývoj, květnové srážky výrazně nezasáhly
do nedostatku vody ve spodních vrstvách země a problém
se spodní vodou trvá. V srpnu se má údajně dle předpovědi ochladit, ale deště bude prý opět pomálu. Obec zatím
nevydala nařízení ohledně šetření s pitnou vodou. Je však
potřeba mít na paměti, že zásoby pitné vody mají určitý
deficit. Některé zdroje uvádějí, že zásoby vody jsou zhruba
na 60 % obvyklého množství.
Obrátíme-li pozornost k srpnovým pranostikám, již na
první pohled nás překvapí, že jejich počet je ve srovnání
s červencem podstatně vyšší. Druhým zajímavým rysem
srpna je, že si pořekadla všímají pouze teplot. I když v srpnu máme co činit se sestupnou částí průměrné roční křivky
teplot vzduchu, je srpen po červenci druhým nejteplejším
měsícem roku. Dalším výrazným rysem je fakt, že bývá
obvykle méně deštivý než červenec. Ve srovnání s červnem
býval srpen nejen teplejší, ale také výrazně sušší. Na druhé
straně je srpen považován za měsíc, ve kterém končí léto a
nastupuje podzim.
Srpen je také měsícem, kdy první neděli po šestém dni
slavíme ve Výprachticích pouť.
Ze srpnových pranostik vybíráme:
„Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče. Co srpen

neuvaří, to už září neusmaží.“ „Srpen a únor – tepla a zimy
úmor.“ „V srpnu již nelze slunci mnoho věřit.“ „Když v srpnu fouká severák, bude dlouho pěkně pak.“„Rosí-li v srpnu
silně tráva, pěkné počasí se očekává.“„Když v srpnu naprší
tak, než se oběd pojí, všecko slunce vysuší.“„Když v srpnu
moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.“ „Teplé a suché léto
přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou zimu a nejlepší
víno.“„Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.“„Jsouli v srpnu hory kalný, budou v zimě mrazy valný.“
Podle počasí v jednotlivých dnech v srpnu naši předkové předpovídali rovněž průběh zimy. „Potí-li se Dominik
(4. srpna), bude jistě Marek v kožiše“. „Pokud je krásně o
Vavřinci a Bartoloměji (10. srpna), na dobrý podzimek máš
velkou naději“. 24. srpna ke svátku Bartoloměje se vztahovaly tyto pranostiky: „Od svatého Bartoloměje slunce již
tolik nehřeje“, „Bartoloměj svatý odpoledne krátí“, „Jaký je
čas na svatého Bartoloměje, takový celý podzimek bude,
bude-li tento den pěkný čas, znamená příjemný podzimek“. Na svátek svatého Augustina (28. srpna) platívalo:
„Svatý Augustin udělá z teplastín“.
V září a také někdy i v říjnu přichází tzv. babí léto.To
znamená, končí-li srpen, není ještě vše ztraceno. Ten,
kdo si bral dovolenou v září, mohl v některých letech tzv.
„nachytat“ více sluníčka než ti, kteří si vybírali dovolenou
v období školních prázdnin.
Ze zářijových pranostik se nejvíce rčení vztahuje k Jiljímu, k Václavovi a k Michaelovi. Pozoruhodné je, že žádné
zářijové úsloví si nevšímá podzimní rovnodennosti.
Svátek sv. Jiljí připadl na den 1. září. Na tento svátek se
tradovalo: „Svatý Jiljí své počasí pevně drží.“ „Jaké počasí Jiljí ukazuje, takové počasí po celý měsíc dodržuje.“ O
konci léta a dalším průběhu podzimu pak vypovídala např.
tato pranostika: „Po svatém Kříži (Povýšení svatého Kříže
připadlo na 14. září) podzim se blíží“.
K svátku svatého Václava (28. září) se vztahovaly tyto
pranostiky: „Svatováclavské časy přinesou pěkné počasí.“
„Na svatého Václava bývá vína záplava.“ „Přijde Václav
– kamna připrav.“ Známou svatováclavskou pranostikou
byla tato: „Svatý Václav tady – sklízí hady“.Další pak: „Kolik
mrazů do svatého Jiří, tolik do svatého Václava.“ Svatý Václav byl v lidovém povědomí patronem babího léta, jeho
jménem se toto období pozdního léta označovalo jako léto
svatého Václava.
Na 29. září připadl svátek svatého Michaela a k tomu
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se vázaly tyto pranostiky: „Když před Jiřím rosa, to před
Michaelem mráz.“ „Když mrazy časně před svatým Michaelem přicházejí, tedy se po svatém Matěji zdlouha zase
navracejí.“ „ Kolik dní před svatým Michaelem jíní a mrzne,
tolik dní po Filipu a Jakubu budou jíní a mrazíky.“ „Padají-li
před svatým Michaelem žaludy, nastane tuhá zima.“
Na svatého Jeronýma (30. září) platilo: „Na svatého Jeronýma, stěhuje se k nám už zima“.
Nyní nám dovolte, abychom Vás informovali o dění
v měsíci červnu a červenci 2019.
28. května uspořádala Mateřská škola Výprachtice
v rámci Dne rodiny šipkovanou pro děti a rodiče. Účastníci
cestou plnili různé úkoly a hádanky. Závěr akce se odehrál
v areálu TJ Sokol Výprachtice a byl spojený s opékáním
buřtů a s loučením se s budoucími prvňáčky.
30. května připravila Základní škola Jindřicha Pravečka
Výprachtice besídku ke Dni rodiny. Sál penzionu U Jana
doslova praskal ve švech a sledoval velmi povedené scénky
a vystoupení dětí ze základní školy.

31. května základní škola zajistila na sále U Jana besedu o Ugandě. Poděkování paří organizátorům akce, tj. ZŠ
Výprachtice.
2. června jsme položili květiny k pamětní desce našeho
rodáka, skladatele, muzikanta a dirigenta Jindřicha Pravečka, která se nachází u domu čp. 175. Akce byla spojená
s vernisáží výtvarných a slohových prací na obecním úřadě.
28. 6. 2019 jsme si totiž připomněli 100 let od narození
Jindřicha Pravečka. Akce se zúčastnili manželé Ženíškovi
(paní Ženíšková je neteří pana Pravečka), starosta města
Lanškroun Mgr. Radim Vetchý a ředitelka lanškrounského
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muzea Mgr. Borkovcová. Odpoledne pak proběhl v Lanškrouně hudební festival dechových hudeb Pravečkův Lanškroun. Poděkování za akci patří organizátorům.
5. června se konal koncert v našem kostele Proměnění
Páně v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad,
který navštívilo přes 70 osob.
9. června proběhlo v obřadní síni obecního úřadu vítání
občánků, přivítali jsme 5 dětí. V rámci této akce vystoupily
se svým programem děti z Mateřské školy Výprachtice, kterým za jejich vystoupení děkujeme.
14. června se uskutečnila Valná hromada DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko, která schválila přijetí nových
členských obcí Lubník a Žichlínek. Také došlo ke schválení
účetní závěrky za rok 2018 a ke schválení pronájmu kanceláří v Lanškrouně.
14. a 15. června se konal Meeting of Cars, což je již pravidelný sraz a představení tunnigových aut v areálu OVAZ.
Velmi dobře organizačně zvládnutá akce měla nižší počet
návštěvníků, což je velká škoda. Organizátorům akce tímto
děkujeme.
16. června, v noci ze soboty na neděli, byla velká bouřka, která zaplavila blátem cestu u Hálů, Marešů a Pfeiferů.
Za odklizení následků bouřky děkujeme všem obecním
zaměstnancům a SDH Výprachtice.
18. června se sešel řídící výbor MAP, který schvaloval
strategický rámec investičních priorit škol a dalších organizací zabývajících se vzděláváním.
20. června proběhlo v obřadní síni obecního úřadu předání štafety mezi 9. třídou ZŠ a budoucími prvňáčky. Prvňáčků bude letos 10 a za což jsme velmi rádi.
27. června se konala ve Výprachticích Valná hromada
MAS Orlicko. Akce byla spojená s prohlídkou naší školy
a úspěšně realizovaných projektů z výzev MAS, konkrétně
výtahová plošina, přírodovědná učebna, keramická dílna
a stavebnice Fischertechnik. Poté proběhlo samotné jednání a schválení změn pro další výzvy.
28. června byl slavnostně ukončen školní rok na ZŠ Jindřicha Pravečka ve Výprachticích. Ředitelka školy se starostou obce předali drobná ocenění úspěšným žákům ve
všech možných soutěžích (matematické, výtvarné, recitační, sportovní, AMAVET, Microtela). Všem dětem, pedagogům a pracovníkům školy přejeme krásné letní prázdniny.
29. června se uskutečnil již 11. ročník Setkání na pomezí Čech a Moravy. V rámci této již tradiční akce vystoupila Olga Baričičová a kamarádi, Laura a její tygři, Pangea
– Beatles revival. Akce byla velmi zdařilá. Účastníci mohli
ochutnat dobré jídlo i další občerstvení. Akci poctili svojí
návštěvou hejtman Pardubického kraje Martin Netolický,
náměstek hejtmana Olomouckého kraje Dalibor Horák,
senátorka Jitka Seitlová. Za spolupráci děkujeme Městu
Štíty a jeho starostovi panu Bc. Vogelovi, Pardubickému
a Olomouckému kraji a samozřejmě všem návštěvníkům
a pořadatelům této akce.
29. června uspořádalo Myslivecké sdružení Výprachtice
zvěřinové hody. Prodáno bylo přes 500 porcí jídla, zábava
všech přítomných probíhala téměř do ranních hodin. Velké poděkování patří organizátorům této již tradiční a velmi
oblíbené akce.
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6. července uspořádal TJ Sokol Výprachtice tradiční letní
karneval. Navštívilo jej přes 400 lidí. Je to jedna z akcí, které dokážou přitáhnout pravidelně velký počet návštěvníků.
Pořadatelům této akce patří velký dík.
20. července se uskutečnil Dětský den, který uspořádal
v areálu OVAZ V-Racing club. Dětský den se velmi vydařil. Účastnilo se přes 90 dětí, které na 10 stanovištích plnily úkoly, které jim uložily pohádkové postavy. Za splnění
každého úkolu dostaly děti malou odměnu a na konci akce
dostal každý opečený buřt. Proběhly také různé soutěže
a výprachtičtí hasiči vytvořili dětem velký kopec pěny.
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Přejeme Vám všem pohodové dny plné pěkných zážitků
a vzpomínek na společná posezení a vzájemná setkání.
To Vám přejí zastupitelé obce Výprachtice.

PROSBA K OBČANŮM
Velmi prosíme všechny občany, včetně těch, kteří
zde mají rekreační chalupy, a to vzhledem ke stížnostem, které narůstají, aby sekání trávy sekačkou
či křovinořezem, řezání dřeva a další hlučné činnosti
neprováděli v neděli. Velmi neradi bychom se dostali
do situace, kdy bychom tyto činnosti museli omezit
zákazem vydaným formou obecně závazné vyhlášky.
Buďme prosím k sobě ohleduplní.

ZÁKAZ NAKLÁDÁNÍ
S POVRCHOVÝMI VODAMI
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Také si Vás dovolujeme informovat o tom, že pracovníci
Povodí Moravy provádějí v těchto dnech kontroly a návrhy kácení stromů podél toku Moravské Sázavy. V případě požadavku na kácení stromů podél toku směřujte tento
požadavek na obecní úřad – na pana starostu na tel.: 736
535 787, nebo na email starosta@obec-vyprachtice.cz, nejlépe s označením čísla popisného či čísla pozemku, poté
Váš požadavek předáme k vyřízení pracovníkům Povodí
Moravy.
Dovolujeme si Vás rovněž pozvat na Výprachtickou pouť,
která se koná v neděli 11. srpna. Již v sobotu 10. srpna proběhne tradiční Pouťové odpoledne před penzionem U Jana.
Letos s novým programem a návratem legendární výprachtické kapely PROGRES. Jedná se o zajímavý program, který
byste si neměli nechat ujít. Program navrhl zastupitel Ing.
Dan Vávra ve spolupráci se starostou obce.
Zaměstnanci obce v uplynulých měsících sekali trávu
a odváželi bioodpad. Zajišťovali také těžbu stromů napadených kůrovcem, přípravu a rozvoz palivového dřeva pro
občany v obci, opravu přední nápravy a čerpadla na traktoru Z 7245, úklid obce, čištění čerpadel na ČOV po bouřce,
kontroly vodojemů a jímacích zařízení, přípravu a úklid
obecních komunikací pro jejich opravy. Dále se významně
podíleli na přípravě všech akcí, které pořádala obec a její
organizace. Za tuto práci patří zaměstnancům obce velké
poděkování.
Také velmi prosíme všechny občany, včetně těch, kteří
zde mají rekreační chalupy, a to vzhledem ke stížnostem,
které narůstají, aby sekání trávy sekačkou či křovinořezem,
řezání dřeva a další hlučné činnosti neprováděli v neděli.
Velmi neradi bychom se dostali do situace, kdy bychom tyto
činnosti museli omezit zákazem vydaným formou obecně
závazné vyhlášky. Buďte prosím k sobě ohleduplní.
Na závěr nám dovolte, abychom Vám popřáli pěkný
zbytek léta. Dětem přejeme, aby si prázdniny dostatečně
užily a odpočinuté se nám v pořádku vrátily do naší školy.

Městský úřad Lanškroun, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a
ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o
vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako věcně a
místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 10
a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a v souladu
s ustanovením § 171 až § 174 správního řádu,

zakazuje
podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona,
v souladu s ustanovením § 115 a vodního zákona, ve
veřejném zájmu nakládání s povrchovými vodami,
jejich odběr ze všech vodních toků a z nich napájených vodních ploch v povodí vodních toků Moravská
Sázava a Tichá Orlice na území ORP Lanškroun.
Zákaz odběru povrchových vod se netýká odběratelů, kteří jsou svou výrobní činností přímo závislí na
odběru povrchových vod, za předpokladu dodržení
podmínek stanovených v rozhodnutích opravňujících
odběratele nakládat s povrchovými vodami.
Vodoprávní úřad v daném případě odběratele vyzývá k maximálnímu hospodárnému užívání povrchových vod (zbytečně neplýtvat, již jednou odebranou
vodu opětovně použít…).
Zákaz nakládání s povrchovými vodami je vydán
s okamžitou platností po jeho zveřejnění vyvěšením na
úřední desce vodoprávního úřadu a na úředních deskách obecních úřadů obcí, jejichž správních obvodů se
opatření obecné povahy týká, na dobu neurčitou.
Odvolání zákazu nakládání s povrchovými vodami
bude vydáno novým opatřením obecné povahy.
Richard Kohout
referent odboru životního prostředí

strana 3

Výprachtické noviny

červenec - srpen 2019

VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
VÝPRACHTICE KONANÉHO DNE 26. 6. 2019 V 18.00 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ VE VÝPRACHTICÍCH
Přítomni: Luděk Skalický, DiS., JUDr. Miroslav Stejskal,
Ing. Vojtěch Chládek, Jiří Formánek, Mgr. Hana Katzerová, Ing. Vendula Indrová, Ing. Daniel Vávra, Petr Tomiška,
Zbyněk Kristek, Petr Skalický
V 19:10 se dostavil Jan Koubek

Usnesení č. 104/7/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice určuje ověřovateli zápisu Petra Tomišku a Jiřího Formánka a zapisovatelkou Hanu Katzerovou.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 105/7/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice projednalo návrh na koupi ppč.1802/5 o výměře
2 317 m2 a ppč. 1802/9 o výměře 396 m2, zapsaných
u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální
pracoviště Ústí nad Orlicí, na LV č. 789 pro obec a k.ú.
Výprachtice, za navrhovanou kupní cenu 250,- Kč/m2.
Vzalo na vědomí znalecký posudek znalce Ing. Milana
Nágla, č. 4422-64/2019, kterým byla stanovena cena
v místě a čase obvyklá. S ohledem na umístění pozemků (strategické místo v obci) a způsob využití pozemků,
dle územního plánu obce (bytová výstavba), schvaluje
koupi pozemků za navrhovanou kupní cenu 250,- Kč/
m2, tj. celkem za částku 678.250,- Kč, která je vyšší, než
je cena v čase a místě obvyklá, stanovena znaleckým
posudkem.
Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi obcí Výprachtice a panem M. B., jejímž
předmětem je koupě ppč. 1802/5, zahrady o výměře 2 317
m2, a ppč. 1802/9, ostatní plochy o výměře 396 m2, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální
pracoviště Ústí nad Orlicí, na LV č. 789 pro obec a k.ú.
Výprachtice, za navrhovanou cenu kupní 250,- Kč/m2, tj.
celkem za částku 678 250,- Kč a pověřuje starostu obce
k podpisu kupní smlouvy.
Obec má zájem o vlastnictví vzhledem k poloze pozemku, k pozemku vede obecní vodovod, kanalizace a elektřina.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 106/7/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje 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.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 107/7/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje uzavření smlouvy o právu provedení stavby,
jejímž předmětem je umístění stavby kanalizační přípojky
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v pozemku parc. č. 1479 a 1779/14 v k.ú. Koburk ve vlastnictví obce Výprachtice ve prospěch pana D. V.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 108/7/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje uzavření smlouvy o právu provedení stavby,
jejímž předmětem je umístění stavby vodovodní přípojky
v pozemku parc. č. 3168/4 v k.ú.Výprachtice ve vlastnictví obce Výprachtice ve prospěch paní K. S.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 109/7/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice podle ustanovení §55 odst. 1 stavebního zákona a §
15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění projednalo a schválilo Zprávu o uplatňování územního plánu
Výprachtice v uplynulém období 04/2015 – 04/2019, která je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 110/7/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje přijetí záštity hejtmana Pardubického kraje na konání Setkání na pomezí Čech a Moravy, které se
uskuteční 29. 6. 2019 ve Valteřicích. Zastupitelstvo obce
Výprachtice pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy
o poskytnutí této záštity.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 111/7/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice nesouhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 3197/6
v k.ú. Výprachtice navazujícím na pozemek parc. č. 1274/2
v k.ú. Výprachtice. Prodej se neuskuteční z důvodu provedení vytyčení skutečného stavu a zjištění na místě, že tato
požadovaná část pozemku se nachází pod tělesem silnice
III/31118 ve vlastnictví Pardubického kraje.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 112/7/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice bere na vědomí žádost pana M. a zájem firmy Onduroof,
s.r.o. o koupi pozemku parc. č. 3197/6 v k.ú. Výprachtice
a k danému sděluje:
V případě zájmu je možno jednat o prodeji pouze části
uvedeného pozemku vymezeného hranicemi skutečného
průběhu tělesa silnice III/31118, pozemku parc. č. 1275/2
a skutečného průběhu obecní cesty par. č. 3201/1 vše
v k.ú. Výprachtice. Na oddělovanou část bude vyhotoven
GP na náklady žadatele o koupi pozemku. Další jednání
o prodeji bude pokračovat po doručení GP.
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Hlasování:
PRO: 10
Usnesení bylo přijato.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 113/7/2019: 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: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 114/7/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje plány kontrol Finančního a Kontrolního výboru
na rok 2019. Za provedení naplánovaných kontrol v daném
rozsahu a termínu jsou odpovědni předsedové výborů. Plány kontrol jsou přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 115/7/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje rozpočtové opatření č. 3 dle předloženého
návrhu, který je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 116/7/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice projednalo žádost Základní školy Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí o udělení výjimky
z nejnižšího počtu žáků ve třídě a tuto výjimku schvaluje
podle §23 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) na školní rok 2019/2020 (září
– prosinec).
Obec Výprachtice povoluje výjimku z nejnižšího počtu
žáků v souladu se školským zákonem a prováděcím právním předpisem za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje
na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem. Minimální počet žáků v základní škole
ve školním roce 2019/2020 bude 125.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.

nám profesionální fotografové neosvědčili, fotky byly drahé, kompozice fotografií neodpovídala skutečnosti, proto
jsme zvolili tuto variantu.
2) Pan Petr Tomiška
Dotaz: Proč děti platí za pomůcky na výtvarnou výchovu
tak vysokou částku?
Odpověď: 160,- Kč na celý školní rok pro žáka je adekvátní částka s ohledem k cenám výtvarných potřeb.
6. třída platila 162,- Kč; 7. třída platila 161,- Kč; 8. a 9.
třída platila 81,- Kč (poloviční počet hodin).
3) Pan Daniel Vávra
Dotaz: Dá se vyřešit situace ve školní jídelně, aby děti
byly s jídlem spokojené?
Odpověď: Naše kuchyně vaří podle norem, z čerstvých
potravin, nepoužívá polotovary, což v současné době je
spíše výjimka. Jídlo je chutné a zdravé.
4) Paní Macháčková
Dotaz: Jak řeší obec hluk v obci?
Odpověď: Limity hluku a dodržování těchto limitů kontroluje hygienická stanice a řídí se zákonem o ochraně
veřejného zdraví č. 258/2000 Sb.
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. 117/7/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje uzavření smlouvy o dílo na opravu místních
komunikací s firmou NVB LINE s.r.o., se sídlem: Cukrovar
716, 768 21 Kvasice, IČ: 26979675. Smlouva se uzavírá
dle předložené cenové nabídky, která se zakládá k tomuto
usnesení a Zastupitelstvo obce Výprachtice pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Diskuze
1) Pan Petr Tomiška:
Dotaz: Proč nebyl na fotografování ve škole objednán profesionální fotograf?
Odpověď: Vzhledem ke zkušenostem z minulých let se
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ZPRÁVY Z MATEŘINKY
Den dětí jsme oslavili zmrzlinou u nově otevřeného
stánku, kde nám Eliščina maminka, paní Navrátilová,
natočila skvělou zmrzlinu.

např. slepice, kozy, prasata, koně..., ale také si vyzkoušely, jaké to je, starat se o tyto živé tvory. Nosily jim vodu,
zametaly jejich příbytky a dokonce kydaly hnůj. Dále si
děti prošly bylinkovou zahrádku a přivoněly si ke každé
rostlince. Celá trasa byla zakončena u Dědovy spižírny,
kde byla odemknuta „Statkářova truhlice” s pokladem.
Pak už na děti čekal výborný oběd v podobě sladkých
ovocných knedlíků. Po výborném obědě děti využily
místní hřiště plné herních prvků, obklopené ohradami pro
koně a krásnou přírodou. Skvělý dojem z celého výletu
ještě umocnilo hezké počasí. Domů si děti odvezly dárečky nakoupené v tamních chráněných dílnách a spoustu
zajímavých zážitků a nových zkušeností.

Prohlídka kamionu

Oslava Dne rodiny

V rámci dopravní výchovy nám Anetčin tatínek, pan
Matyáš, umožnil prohlédnout
si jeho kamion.

Výlet do Babiččina statku
Poslední květnové dopoledne bylo vyhrazeno výletu
do Babiččina statku v nedaleké Líšnici. Děti si užily „Den
malého
statkáře”. Nejprve
dostaly mapku
s vyznačenou
trasou areálu,
kde plnily různé
úkoly. Poté navštívily zvěřinec,
kde si mohly
nejen prohlédnout
některá
domácí zvířata,
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11. června odpoledne,
kdy se konečně umoudřilo počasí, se konala Oslava Dne rodiny. Na děti a
jejich doprovod (maminky, tatínky, babičky, ...)
čekala trasa s úkoly, které
vedly k nalezení indicie do
tajenky. Po strastiplné cestě v nesmírném horku jsme
se postupně všichni sešli
na kurtech TJ Sokol
Výprachtice. Na děti
zde čekal poklad,
který nejprve musely objevit. Na závěr
jsme si zazpívali
písničky a rozloučili
se s našimi předškoláky. Touto cestou
bychom rádi poděkovali
manželům
Beranovým
za
poskytnutí skvělého
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zázemí a občerstvení, které věnovali našim dětem jako
sponzorský dar.

Divadlo Kozlík
Několik dní před koncem školního roku zavítalo do
naší školky loutkové divadlo Kozlík z Hradce Králové.
Děti zhlédly pohádku O Šípkové Růžence hranou velkými dřevěnými marionetami. Známá pohádka o zakleté
pincezně a jejím zachránci Jakubovi byla plná krásných
písniček a rekvizit.
Kolektiv MŠ

ZŠ JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
Cyklistický kurz
V týdnu od 13. do 17. 05. 2019 se žáci 7. a 8. ročníku
zúčastnili cyklistického kurzu. Ubytováni jsme byli v příjemném prostředí rekreačního střediska Lorien v Nekoři.
V první polovině týdne nám počasí příliš nepřálo, ale jsouce

ké procento RPSN. Tato zkratka znamená roční procentní sazba nákladů. V tomto procentu je započítaný nejen
úrok, ale i všechny ostatní poplatky spojené s úvěrem.
Pokud tedy chcete jednoduše porovnat nabídky bank,
použijte ukazatel RPSN.
Přednáška byla velmi zajímavá a poučná. Doufejme, že
dětem pomůže v lepší orientaci ve světě financí.
Mgr. Jiří Formánek

povahy udatné, zvládli jsme vyjížďky jak v chladném větru,
tak v začínajícím dešti. Ve středu jsme se věnovali aktivitám
skryti před povětrnostními podmínkami uvnitř budovy. Děti
se rozděleny do skupinek učily základní údržbě kola včetně
drobných oprav, zopakovaly si dopravní značky (pro některé zcela nová zkušenost) a došlo i na procvičení anglické
konverzace. V rámci našich výletů jsme najeli cca 170 km
a navštívili jsme mnoho zajímavých míst (Zemská brána,
Mariánská Hora, Ráj – Letohrad, exkurze ve firmě Bühler
atd.). Ve středu v noci si děti vyzkoušely jízdu za tmy, kdy
jejich kola, ozdobena různými reflexními prvky a světýlky,
vypadala jako z Avataru. A abychom při tom všem sportování snad náhodou neshodili nějaké to kilo, vyvářel nám
místní šéfkuchař jednu chuťovku za druhou. Ve zdraví a bez
větších karambolů jsme si tak tento kurz všichni užili.
Mgr. Michal Moravec

Pythagoriáda
V průběhu dubna se uskutečnilo školní kolo Pythagoriády. Tato matematická soutěž je určena žákům od 5. – 8. třídy. Úspěšní žáci, kteří měli 10 a více bodů z 15 možných,
postoupili do kola okresního. To se konalo 27. 5. a 28.
5. v Ústí nad Orlicí. Naši školu reprezentovali tito žáci- 5.
tř.: Grossmannová Lucie, Chaloupek Ondřej, Skalický Jan,
6. tř: Medek Josef, 7. tř.: Fišer Saša, 8. tř.: Lerch Michal.
Nejlépe si vedl Ondra, jenž skončil na krásném 1. místě
v okrese! Ondrovi patří velká gratulace!
Poděkování patří i paní Medkové a panu Chaloupkovi za
odvoz na soutěž.
Mgr. Alena Machová

Atletické přebory - Lanškroun
Ve středu 29. 5. 2019 jsme byli s dětmi z I. stupně
pozváni na Atletické přebory na Stadion Romana Šebrleho do Lanškrouna. Vybráno bylo 24 nejlepších atletů
ze všech pěti tříd. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách
– skok daleký, hod míčkem, vytrvalostní běh (400, 600
a 800 metrů) a sprint na 60 metrů. I přes nepřízeň počasí
se našim dětem velmi dařilo. Dohromady vybojovaly 14
medailí. Domů jsme se vraceli s dobrým pocitem. Jsme

Finanční gramotnost
Ve spolupráci s MAS Lanškrounsko se na naší škole 21.
5. 2019 uskutečnil seminář finanční matematiky, který
odborně zaštítilo Centrum finanční gramotnosti v Kolíně.
Seminář probíhal dvě vyučovací hodiny. První část přednášky byla věnována problematice hospodaření. Žáci si
zvolili povolání a snažili se hospodařit tak, aby si v žádné
situaci nemuseli půjčovat. Čím více peněz vydělávali, tím
více jich museli mít naspořených v rezervě pro neočekávané události. V druhé části se pak probírala jednotlivá
témata: rozpočet, půjčky a exekuce. Došlo i na magic-
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pyšní na to, že se žáci naší malé školy mezi dětmi z města
vůbec neztrácí. Všem, kteří nás tak výborně reprezentovali, patří velký dík.
Ocenění žáci:
Tereza Hegerová (1. třída) – skok daleký – zlato, běh 400 m
– stříbro
Martin Smejkal (1. třída) – běh 400 m – zlato, hod – bronz
David Krystejn (1. třída) – běh 60 m – bronz
Erik Mareš (3. třída) – běh 60 m – bronz
Štěpánka Lerchová(4. třída) – běh 600 m – bronz
Šimon Heger (5. třída) – skok daleký – zlato, běh 800 m – zlato
Ondřej Chaloupek (5. třída) – hod – zlato, běh 800 m – bronz
Lucie Grossmannová (5. třída) – skok daleký – bronz
Sabina Matějková (5. třída) – běh 800 m – bronz
Filip Hauk (5. třída) – běh 60 m – bronz
Zuzana Pfeiferová, Mgr. Žaneta Fiebigerová

Besídka ke Dni rodiny

I v letošním roce se konala již tradiční besídka ke Dni
rodiny. Dnem D se stal čtvrtek 30. 5. 2019. Hodiny a hodiny vymýšlení, příprav a tréninku se vyplatily. Každá třída,
družina či zájmová skupina (roztleskávačky, mažoretky,
taneční kroužek) ze sebe vydala maximum.
Ti nejmenší nám vykouzlili úsměv na tváři krásnými
básničkami a písničkami.
Starší pak rozehřáli svižnými a perfektně zvládnutými
tanečky. Druhostupňové děti
vsadily na veselé scénky ze
života (školní prostředí, sociální sítě a reklamy). Skutečnou třešničkou na dortu byl
tanec deváťáků. Do svého
vystoupení dali celé srdce a
pořádně si to užili.
Velký dík patří dětem,
učitelům, moderátorům provázejícím nás celým programem (Vendule Medkové a Tomáši Šponiarovi) i rodičům,
kteří zaplnili celý sál a tím vytvořili báječnou atmosféru.
Mgr. Lucie Jindrová

Divadelní představení Sněhurka a sedm trpaslíků
Pro prvostupňové žáky z Výprachtic a Horních Heřmanic jsme připravili zajímavý a nezapomenutelný výlet
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do Brna. Nejprve nás čekala návštěva Janáčkova divadla.
Zcela nás pohltilo třpytem, leskem, velikostí, atmosférou.
Balet, který jsme viděli poprvé, byl velkou neznámou.
Obavy se ale hned rozplynuly. Okouzlením jsme nemohli
ani dýchat. Baletní pohádka s hudbou polského skladatele
Bogdana Pawlovského a choreografií Witolda Borkowského nás ohromila. Kostýmy, scéna, živá hudba a sólisté
sboru Baletu Národního divadla byli úchvatní. Pohádku
všichni známe, ale až zde jsme si uvědomili, že není třeba slov. Hudební obrazy, tanec, emoce… To vše je balet.
Krásné umění, jež nenechá nikoho lhostejným.

V odpoledních hodinách jsme se pak vydali do brněnské ZOO. Leží v městské části Brno-Bystrc na svazích Mniší hory. Otevřena byla již v roce 1953. Zaměřuje se především na kopytníky, ale chová i další atraktivní zvířata jako
lední medvědy, tygry, opice, levharty, lvy, exotické ptáky.
Výběhy jsou koncipovány jako džungle. Spatřit jsme mohli až 800 zvířat. Den v Brně jsme si všichni náležitě užili.
Mgr. Romana Prokopová

Dopravní hřiště
Ve dnech 27. 5.a 4. 6. navštívili již tradičně žáci prvního stupně dopravní hřiště ve Vysokém Mýtě. V praxi si zde vyzkoušeli své znalosti a dovednosti v dopravní
výchově. Na tuto oblast se klade z pochopitelných důvodů
v posledních letech velký důraz. Žáci se zde učí dopravní
značky, řeší dopravní situace jako chodci i jako cyklisté,
učí se základům první pomoci. Velmi důležité je naučit je
ohleduplnosti, protože právě ta je základním předpokladem bezpečného provozu na silnici. Na závěr naše žáky
vedoucí autodromu pochválil za vzorné chování. Chtěla
bych touto cestou poděkovat dopravci p. Mačátovi, který
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- Ondřej Chaloupek – hod – 1. místo
běh na 900 m – 3. místo
- Sabina Matějková – běh na 900 m – 3. místo
Za vzornou reprezentaci všem moc děkujeme a medailistům gratulujeme.
Zuzana Pfeiferová, Mgr. Žaneta Fiebigerová

nám cenu jednoho autobusu věnoval sponzorsky a dále
rodičům, protože SRPDŠ našim dětem zaplatilo cenu druhého autobusu.
H. Katzerová

Dopravní hřiště
V pondělí 27. 5. 2019 jely děti z I. a V. třídy na dopravní
hřiště do Vysokého Mýta. Návštěvě hřiště předcházela teoretická příprava, jež proběhla v měsíci únoru v naší škole.
Po příjezdu pan instruktor přidělil prvňáčkům kola a vysvětlil jim, jak se mají na hřišti chovat. Páťákům rozdal písemné
testy, aby si ověřil jejich znalost pravidel silničního provozu. Všichni, kteří test úspěšně vypracovali, dostali na konci
průkaz cyklisty. Poté vystřídali prvňáčky na kolech. Všem
dětem se na hřišti líbilo. Počasí nám přálo a nikdo si neodvezl žádné šrámy. Bylo to moc hezké dopoledne.

Oslavy narození rodáka
Jindřicha Pravečka
Naše škola nese jméno
tohoto významného rodáka
Výprachtic od roku 2003.
Abychom si ho připomněli, uspořádali jsme malou
vernisáž, kterou jsme instalovali v zasedací místnosti
obecního úřadu. Výstava se
nesla v duchu hudby, kterou
Jindřich Praveček miloval.
Výtvarná dílka se žákům velmi povedla. Nejen výtvarné

Zuzana Pfeiferová, Mgr. Žaneta Fiebigerová,
Mgr. Blanka Štraufová, DiS

Atletické závody v Rudolticích
Poslední atletické závody v tomto školním roce se
konaly 11. 6. 2019 v Rudolticích. Tentokráte se do sportovního klání zapojilo 26 dětí. Konkurence byla veliká,
přeborů se zúčastnilo 14 škol. Ale naši atleti opět dopadli
velmi dobře:
- Martin Smejkal – hod – 2. místo
- Tereza Hegerová – běh na 300 m – 3. místo
- Petr Chládek – skok do dálky – 2. místo
- Šimon Heger – skok do dálky – 1. místo
běh na 900 m – 1. místo

umění, ale i hudba a poezie se rozléhala po sále. Děkuji
všem žákům a pedagogům, kteří se na této krásné akci
podíleli.
Romana Prokopová

Úspěch
Naše škola se zúčastnila
projektu Národní testování, který realizovala společnost Scio. A jak jsme
dopadli? Můžeme se pochlubit nejlepším výsledkem
v kraji. Gratuluji Ondřeji Chaloupkovi a děkuji pedagogickému sboru
k dosaženým výsledkům.
Mgr. Romana Prokopová

Poděkování
ZŠ Jindřicha Pravečka již dlouhodobě spolupracuje
s firmou Pila Petr ve Výprachticích. Každoročně nám
poskytuje materiál na výrobky žáků v rámci pracovních
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činností. Materiál, který od firmy Pila Petr dostáváme,
umožňuje naší škole rozvíjet manuální zručnost žáků.
Zvyšuje se tím motivace dětí k výběru technických oborů
při volbě budoucího povolání.
Za tuto pomoc firmě Pila Petr děkujeme.

prvňáčci si připravili společné vystoupení. Vzpomínalo se,
recitovalo se, zpívalo se…Naši deváťáci předali symbolickou štafetu budoucím prvňáčkům. Všem přejeme šťastné
vykročení do nového života.
Mgr. Romana Prokopová

Mgr. Jiří Formánek

Šestá třída na výletě v Milovicích
Ve středu 19. 6. jsme se vydali na dalekou cestu do
Milovic. Přestupovali jsme snad tisíckrát, ale vidina zábavního parku Mirakulum nás hnala kupředu.
Park nás svojí rozlohou a originalitou úplně okouzlil.
Děti si vyzkoušely snad každou herní aktivitu. Čekaly na
nás obří trampolíny, houpačky, lanová centra, prolézačky,
podzemní chodby, skluzavky a tobogány. Celý den nás
sužovalo velké horko. Útočiště jsme nalezli ve Vodním

Vybíjená
V pátek 21. 6. 2019 byli žáci 4. a 5. ročníku pozváni do
Bystřece na přátelský turnaj tří škol ve vybíjené. Do tohoto
sportovního klání jsme vyslali dvě smíšená družstva. Turnaj proběhl v pohodové atmosféře. Hrálo se pro radost, ale
naplno. Tým A vybojoval druhé místo, tým B skončil čtvrtý.
Čekání na zpáteční autobus jsme si zkrátili nákupem v
místním obchodě a hraním na dětském hřišti. Děti si užily
velmi příjemné dopoledne, které bylo zakončením všech
sportovních akcí tohoto školního roku.
Zuzana Pfeiferová, Mgr. Žaneta Fiebigerová

Pohádkový les
Ke konci školního roku patří na naší škole Pohádkový les.
I letos se této akce chopili statní deváťáci. Pro své spolužáky
si přichystali zajímavé úkoly a kvízy. Tradiční i netradič-

světě. Atrakci dominuje velký vodopád zásobující celý
tento systém vodou. Z jezírka pod ním se do všech stran
rozbíhají potůčky a říčky, které děti mohou pomocí hrází zastavovat, tvořit tůně a měnit směr jejich toku. Druhá
část využívá moment překvapení. Jsou zde ve výšce rozmístěné kyblíky. Ty se postupně plní vodou a v náhodném
pořadí se převracejí a polévají kohokoliv, kdo stojí pod
nimi.
Společný výlet jsme si opravdu užili. Na zpáteční cestě
již padaly návrhy, kam budou příště směřovat naše kroky.
Mgr. Lucie Jindrová

Předávání štafety
Odpoledne plné emocí proběhlo 20. 6. 2019 na obecním úřadě ve Výprachticích. Žáci deváté třídy a budoucí

ní cestou se všichni dostali do cíle, kde na každé družstvo
čekala drobná odměna. Vítězem na prvním stupni se stala
třetí třída vedená paní učitelkou Mgr. Žanetou Fiebigerovou. Na druhém stupni si nejlépe vedla skupinka číslo 12.
Bc. Petr Grossmann

Sběr papíru
Čtrnácté kolo sběru papíru je ve finále. Žáci, rodiče
a obyvatelé obce nashromáždili 7 tun papíru. A komu
vděčíme za tuto povedenou akci? Našim maminkám ze
SRPDŠ. Finanční výtěžek si žáci užívají plnými doušky...
Přestávky na druhém stupni ovládl hokej. Právě probíhá
kvalifikační turnaj o postup do 1.ligy ve Stiga hokeji. První
stupeň využil příspěvek k pokrytí nákladů na autobus na
dopravní hřiště. Ze srdce děkujeme.
Mgr. Romana Prokopová

Technohrátky
Žáci ZŠ Jindřicha Pravečka Výprachtice se již tradičně
účastní projektu TECHNOhrátky, jenž se tentokrát uskutečnil ve Středním odborném učilišti opravárenském Králíky.
Projekt je zaměřen na podporu technických profesí a
řemesel a zvýšení zájmu žáků základních škol. Vše probíhá
formou soutěže mezi školami. Tohoto dílu TECHNOhrátek
se účastnilo sedm základních škol z Pardubického a Olomouckého kraje. Soutěž měla dvě části. Do vědomostního
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navštívit Svět techniky v Ostravě.Tým chlapců z páté třídy
projektem RAKETA GEMINI 11 obsadil druhé místo.
Kluci si ve vědeckém centru opravdu užili. Moderní
evropské science centrum vybudované přímo v unikátním
prostředí industriálního areálu Dolních Vítkovic nabízí
zábavu napříč generacemi. Supermoderní budova je charakteristická nepřehlédnutelnou zrcadlovou fasádou ukrývající čtyři stále interaktivní expozice – Dětský svět, Svět
vědy a objevů, Svět civilizace a Svět přírody. Nechybí zde
obří 3D kino s mimořádně velkým plátnem. Návštěvníci
mohou sledovat přírodovědné a zeměpisné dokumenty z
produkce BBC. Zábava a poznání probíhá interaktivní formou. Chlapci měli k dispozici stovky atraktivních exponátů.
Objevovali svět lékařských technologií, nano a mikro svět.
kvízu byly vybrány otázky z toho, co se žáci na jednotlivých stanovištích dozvěděli o činnostech, které se na SOÚo
Králíky vyučují. V praktické části se hodnotila šikovnost
jednotlivých žáků. V zámečnické dílně si mohli vyzkoušet
výrobu kovových štítků ke klíčům, ve strojní dílně poznávali
nástroje, ve svařovně se seznámili s virtuálním svařováním
na trenažéru, na stanovišti pneubox a diagnostika měli provést montáž kola na vozidlo, v kovárně je čekal poznávací
kvíz z provozu kovárny a v autoškole dopravní test.
V těchto soutěžích byli naši žáci velmi úspěšní. Ve
vědomostní soutěži obsadili druhé místo a v praktické části zvítězili. Tento výkon jim přinesl nejen ovocný dort, ale
též model traktoru Steyer, kterým ředitelka školy ocenila
nejzručnější družstvo.
Mgr. Jiří Formánek

Soutěž srdcem spolu
Největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol je
u konce. Letos se konal již 22. ročník. Ve dvou věkových
kategoriích nastupuje do turnaje téměř 80 tisíc chlapců
a děvčat ve věku 6 – 11 let. McDonald´s Cup hraje téměř
4 tisíce základních škol v České republice.

Společnost vyhlásila i přidruženou soutěž Srdcem spolu.
Týmy, které neuspějí ve hře, mohou získat cenu díky svým
fanouškům. Ti jim posílají své hlasy, vzkazy a videa. Naši
fanoušci poslali V.I.P. - Výprachtické in partičce 3418 hlasů. Díky tomu se stala třetím nejúspěšnějším týmem v ČR!
A výhra? Naše škola získala Go Pro 5 kameru. Je prima,
když táhneme za jeden provaz.
Mgr. Romana Prokopová

Svět techniky v Ostravě
Soutěž Microtela, kterou vyhlašuje město Lanškroun a
Společenství firem Lanškrounska, umožnila našim vítězům

Vyzkoušeli si CT sken i 3D tiskárny. Nepřehlédnutelná byla
výstava Ocel - materiál našeho bytí, kde si vyrobili lžičky.
Den plný zábavy byl „prostě“ prima.
Mgr. Romana Prokopová

Vodácký kurz
Jako již tradičně se ve druhé polovině června zúčastnili žáci devátého ročníku vodáckého kurzu. Pod dohledem
pana učitele Grossmanna, zkušeného vodomila, jsme v
pondělí ráno vyrazili směr Litovel. Cesta probíhala v klidu a
bez nejmenších komplikací.
Na místě určení jsme rozbili tábor a vydali se vstříc prvním zkušenostem s vodním živlem jménem Morava. Na
vratkých lodičkách a s pádlem v nejistých rukách mizelo
zděšení z očí některým jedincům jen pozvolna. Nakonec
však úvodní výcvik zvládli všichni doslova v suchém tričku. Druhý den jsme se vlakem vydali do 17 km vzdálené
Mohelnice, odkud jsme se na loďkách vraceli po proudu do
našeho tábora. Tato cesta se již bez převrácených lodiček
a ztracených slunečních brýlí neobešla. Vše jsme ale nakonec zvládli s úsměvem a odnesli si mnoho zážitků včetně
dobrého pocitu z pomoci jiným vodákům. Večer byla na
všech viditelná únava. Vydatná večeře v místní restauraci
také přispěla k tomu, že se všem usínalo ve stanech lépe
než první noc. A to i navzdory bujarému pojetí noci obyvatel kempu z jiných škol, kteří ten den dorazili.
Třetího dne jsme dopoledne věnovali hrátkám na raftu a
projížďkám na kajaku. Ve volném tempu jsme sbalili stany.
Plni únavy, ale především zážitků jsme poté dorazili zpět
do svých domovů.
Mgr. Michal Moravec
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Horní Heřmanice
14. září 2019 14.00 - 18.00 hod.
15. září 2019 13.00 - 16.00 hod.
14. září od 18.00 hod.
vystoupení kapely KAPKA
Volba nejkrásnější jiřiny
v neděli v 16.00 hod.
Vystoupení dětí MŠ, poté rozebrání jiřin.
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