Vážení přátelé, sousedé, občané, lide místní i přespolní,
zdravíme Vás v období jara. Zima nás však v prvních
jarních dnech trochu potrápila, ale v době, kdy vyjdou
tyto noviny, se jistě dočkáme již teplot téměř letních. To,
že bezprostředně po skončení velice mírné zimy následuje léto, jsme si možná již zvykli. Duben je měsíc vrtkavý
a i v minulosti se vyznačoval změnami teplot i počasí. Na
jaře nás trápily různé virózy a nyní je to i virová pandemie, která se úzce dotkla celé společnosti. Musíme věřit a
doufat, že se nám společnými silami podaří vše zvládnout.
Budeme si muset zřejmě odpustit velikonoční pomlázku
a také některé radosti s tím spojené. My, co bydlíme na
vesnici, přesto máme situaci o něco lepší, neboť můžeme
být na zahrádce nebo se procházet v přírodě.
Letošní velikonoční neděle připadla na 12. duben
2020. Termín Velikonoc se
dá přesně spočítat. Tento svátek oslavující vzkříšení Ježíše
Krista připadá dle klasického
kalendáře na první neděli po
prvním jarním úplňku, tedy
po úplňku, který nastane po
21. březnu. Pokud je úplněk
v neděli, slaví se Velikonoce
až neděli následující. Výpočet je i tak poměrně složitý.
Letos jsme navíc měli přestupný rok, což opět trochu mění
situaci. Neděle velikonoční se počítá od prvního úplňku
po 20. březnu a ten letos připadl na 8. dubna.
Bez velikonočního beránka, pomlázky a dalších symbolů Velikonoc si už většina z nás neumí tyto svátky představit. Co tedy znamenají tyto symboly Velikonoc?
Velikonoční beránek symbolizuje památku Ježíše Krista, který jako nevinný a čistý byl obětován. Velikonoční
zajíček je symbolem plodnosti, života a štěstí. Velikonoční vajíčka nebo také kuřátka jsou symbolem života, úrodnosti a plodnosti. Přestože je spojujeme s příchodem jara,
do symbolů Velikonoc nepatří. S těmi je spojována také
tradiční pomlázka, koledování a další tradice.
Určitě mnozí z Vás dobře znají označení některých
dnů před Velikonocemi jako např. „Květná neděle“, která
otevírá poslední týden před Velikonocemi, známý mezi
křesťany jako pašijový. Další známé označení dnů před

Velikonocemi jsou: „modré pondělí“, šedivé nebo žluté
úterý“, „Popeleční nebo škaredá středa“, „Zelený čtvrtek“,
„Velký pátek“ a „Bílá sobota“. V neděli na Boží hod velikonoční vstal Ježíš z mrtvých.
Významným dnem je „Velký pátek“, je to den ticha,
smutku a bolesti. Křesťané oplakávají umučeného Ježíše
Krista. Od roku 2016 je „Velký pátek“ státním svátkem.
Podle křesťanských tradic by se měli lidé zdržet některých
činností. Nemělo by se např. prát, uklízet a hýbat s půdou.
Nemělo by se nikomu a od nikoho nic půjčovat, darovat,
či přijmout. Tyto obyčeje se však v dnešní době již moc
nedodržují.
Nyní nám dovolte, abychom se trochu věnovali dubnovým a květnovým pranostikám. Velmi známou dubnovou pranostikou je: „Březen
za kamna vlezem a v dubnu
ještě tam budem“. Mezi další dubnové pranostiky patří:
„Ranní déšť a dubnový čas je
stejný“, „Mokrý duben slibuje dobrou sklizeň“. Na druhé
straně platilo: „Jak hluboko
v dubnu namokne, tak hluboko v máji vyschne“. Na mokrý duben následoval suchý
červen. Pokud byly v dubnu
teplé deště, pak se očekávaly teplé dny v říjnu. Když dubnový vítr do stodoly fučel,
po žních pak díru ve stodole nenašel. Pokud byl duben
pěkný, měl být květen ještě lepší. Pokud pršelo na Neděli
velikonoční, která bude letos 12. dubna, bude v létě noze
o vodu. Naštěstí letos dle předpovědi pršet v tento den
nemá. Vodu bychom si přáli více než kdy jindy. Dle předpovědi má být letos sušší rok než ten minulý. Naštěstí jsou
to předpovědi, které zřídkakdy vycházejí. Na svatého Jiří,
to byl svátek vztahující se ke dni 24. dubna, vylézali hadi
a štíři. Na svatého Jiří pak dle pranostiky bylo jaro. Na neděli po svatém Jiřím připadá v Horních Heřmanicích pouť.
Z květnových pranostik můžeme připomenout např.
„Suchý březen, mokrý máj, bude humno jako ráj“ nebo
„Májová kapka platí za dukát“ a také „Deštivý květen –
žíznivý říjen“. Pokud máj vláhy nedal, červen se předal.
Pokud byly májové hřiby červivé, očekávalo se suché léto.
Pokud pršelo na svátek Filipa a Jakuba, což připadlo na
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1. května, očekával se úrodný rok. Na druhé straně, v případě deště v tento den, bývalo málo žita a sena. Známé jsou
pranostiky vztahující se k tzv. ledovým mužům. Jednalo se
o Pankráce (12. května), Serváce (13. května) a Bonifáce
(14. května). Pranostika pravila např. „Před Servácem není
léta, po Serváci s mrazy veta“, také ale platilo: Pankrác, Servác a Bonifác jsou ledoví muži a Žofie (svátek Žofie připadl na 15. května) je jejich kuchařka. Ke svátku sv. Žofie
pak se vztahovaly pranostiky: „Žofie vína upije“, případně
„Svatá Žofie políčka často zalije“. K 25. květnu, na svátek
svatého Urbana, se vztahovalo: „Urban bývá studený pán“
nebo „Pohoda na Urbana – pro sedláka vyhraná“. Jaké bylo
na Urbana povětří, takový podzim následovati měl. Na neděli svatodušní (Hod boží svatodušní) tj. ke dni 27. května
se vztahovaly tyto pranostiky: „O svatém Duše choď ještě
v kožiše“, „Prší-li na svatého Ducha, jsou klepána žita“, případně: „Déšť o letnicích – slunce na Boží tělo“.
Nyní nám dovolte, abychom Vás informovali o událostech v naší obci za období uplynulých měsíců února
a března 2020.
4. února pan starosta obce společně s paní ředitelkou
Základní školy Jindřicha Pravečka Mgr. Romanou Prokopovou a zástupcem ředitelky školy panem Mgr. Jiřím
Formánkem přivítali v naší ZŠ radního pro školství z Pardubického kraje pana Ing. Bohumila Bernáška. Pan radní
si přijel prohlédnout školu, jelikož žáci 9. ročníku získali
ocenění – „nejšikovnější škola“ v projektu Technohrátky
2019. Žáci 9. ročníku se zúčastnili pěti částí tohoto projektu a čtyřikrát dokázali v soutěži manuálních dovedností

zvítězit a jednou obsadili druhé místo. Nejdříve si přímo
při vyučovací hodině zúčastnění prohlédli dílny technických předmětů, následně pak novou digitální učebnu pro
výuku jazyků. V závěru se diskutovalo o financování regionálního školství a možnostech získání dotací. Děkujeme
panu radnímu pro školství Ing. Bernáškovi za návštěvu
a těšíme se na další spolupráci
4. února se v rámci svazkového projektu s názvem
„Zlepšení strategického plánování a profesionalizace VS
v DSO MSL” konal v Horní Čermné pro starosty a místostarosty našich členských obcí vzdělávací seminář k občanskému zákoníku. Přednášel Mgr. Ludvík Matoušek.
17. a 24. únor byl ve znamení aktualizace stěžejního
dokumentu MAP (místní akční plán) a jeho jednotlivých
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částí. V pondělí 17. a v úterý 18. února se sešly všechny
pracovní skupiny MAP. V pondělí 24. února se konal Řídící výbor MAP, který veškerou aktualizovanou dokumentaci schválil. Všem zúčastněným patří poděkování.
18. února se starosta obce společně s referentem stavebního úřadu zúčastnil semináře k novému stavebnímu
zákonu, který pořádalo ministerstvo pro místní rozvoj
v čele s ministryní Klárou Dostálovou. Ze semináře oba
odcházeli značně rozladěni nejen z důvodu navrhovaného zrušení stavebního úřadu ve Výprachticích, ale hlavně
z celkové nekoncepčnosti a nepřipravenosti nového stavebního zákona. Na spoustu otázek zněla odpověď, nevíme – věc se údajně řeší. Je zde snaha odebrat obecním
úřadům další rozhodovací pravomoci, zejména jejich vliv
na výstavbu v obci a okolí.
26. února se uskutečnilo 1. zasedání zastupitelstva obce
Výprachtice v tomto roce, kdy hlavním bodem programu
bylo schválení rozpočtu obce. Rozpočet byl zveřejněn na
obecních internetových stránkách. Bohužel v souvislosti
s epidemií koronaviru a dopadem na ekonomickou situaci se bude muset obec vyrovnat s propadem daňových
příjmů. Vzhledem k rozumnému hospodaření v minulých
letech má ale obec dostatečnou finanční rezervu.
28. února se konala valná hromada dobrovolného
svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko. Starostky
a starostové měli na programu spoustu bodů k projednání. Věnovali se například projektu společné IT správy pro
všechny členské obce a jimi zřízené příspěvkové organizace, schvaloval se rozpočet na letošní rok a střednědobý
výhled rozpočtu na roky další. Zástupci obcí mikroregionu se dále zabývali společnými projekty svazku, v rámci
kterých probíhá například vzdělávání volených zástupců i
úředníků členských obcí či jak jsou pro obce pořizovány
strategické plány rozvoje, pasporty hrobových míst a veřejného osvětlení nebo plány rozvoje sportu. Starostové se
dále zabývali účastí v projektech jiných subjektů, projednávali hospodářskou činnost a v té souvislosti schvalovali
nový ceník služeb. Věnovali se rovněž i personálnímu obsazení kanceláře svazku.
3. března pan starosta Skalický společně s paní ředitelkou školy Romanou Prokopovou a zástupcem ředitelky
školy Jiřím Formánkem navštívili na pozvání radního pro
školství Pardubického kraje Ing. Bohumila Bernáška Vyšší
odbornou školu a Střední školu technickou v České Třebové. Ve škole byli přivítáni ředitelem školy Mgr. Janem Kovářem, který jim představil maturitní obory (elektrotechnika,
informační technologie) a učňovské obory. Poté si prohlédli
dílny technických oborů – truhlář, elektrikář, strojní mechanik. Dohodnuta byla příprava spolupráce s naší základní
školou v rámci propagace technických oborů.
5. března se pan starosta zúčastnil konference Ministerstva pro místní rozvoj k představení návrhu IROP (integrovaný regionální operační program) na nové programové
dotační období pro roky 2021 - 2027.
10. března se v rámci svazkového projektu spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost s názvem
„Zlepšení strategického plánování a profesionalizace veřej-
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né správy v Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko“ uskutečnil další vzdělávací seminář pro starosty členských obcí, tentokrát na téma hospodaření obcí
a rozpočet. Přednášel Ing. Zdeněk Studeník.
Ke konci měsíce dubna vás všechny prosíme o nahlášení
stavu vodoměrů na obecní úřad. Je to z důvodu změny sazby
DPH za vodné a stočné. Ministerstvo financí navrhlo změnu
sazby k 30. 4. 2020. Pro naši obec je to nepochopitelný
krok měnit sazbu v průběhu roku a ne ke konci zúčtovacího
období, protože to přinese spoustu práce navíc – v podstatě
to bude stejné, jako vyúčtování na konci roku. Jak hlásit
stavy vodoměrů a platit vodné a stočné se dozvíte dále v novinách (bude to realizováno elektronicky, telefonem apod.
bez kontaktu s pracovníky obce). Děkuji všem občanům za
pochopení situace, která není způsobena naší vinou.
Zaměstnanci naší obce v měsíci únoru a březnu 2020
prováděli likvidaci polomů po vichřici Sabina. Vichřice poškodila cca 80 m3 dřeva v obecních lesích. Zaměstnanci
obce připravovali také materiál na oplocení lesních pozemků a stavěli oplocení lesních pozemků pro letošní výsadbu v obecních lesích. Zaměstnanci obce rovněž prováděli
běžnou údržbu strojů, zařízení a dalšího obecního majetku.
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Opravili naviják k traktoru a zhotovili nové bočnice k vleku
za traktor. Vlek bylo potřeba opravit, aby mohl dále dobře
sloužit. Kontrolovaly se vodojemy a vodní zdroje. Také se
provádělo odkalování vodovodního řádu, zajišťoval se vývoz kalů z ČOV a zpracovávala se kulatina z obecních lesů
na palivové dřevo. Uklízelo se veřejné prostranství a rovněž
se prováděla celá řada dalších činností.
Zaměstnancům obce patří za jejich práci poděkování.
Dále děkujeme všem, kteří pomáhali šít roušky pro naše
občany a pomáhali i s další prací v této nelehké situaci.
Děkujeme všem občanům, že dodržují pokyny vydané
naší vládou a krizovým štábem státu.
Na závěr nám dovolte, abychom Vám popřáli pěkné
jaro. Přejeme Vám zejména dobré zdraví, aby se Vám
všem vyhnula nákaza, která ohrožuje nejen naši zemi.
Také si všichni přejeme, abychom se mohli vrátit k normálnímu stavu, na který jsme zvyklí, a to i za dodržení
určitých opatření, kterým se zřejmě ani v budoucnu nevyhneme – zvýšená opatrnost, hygiena, ochranné prostředky. Věříme, že vše společně dobře zvládneme.
To Vám přejí zastupitelé obce Výprachtice

strana 3

Výprachtické noviny

březen - duben 2020

OPATŘENÍ OBCE K VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU DNE 12. 3. 2020
VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Z DŮVODU EPIDEMIE KORONAVIRU COVID-19
Dobrý den vážení spoluobčané,
jako starosta obce si dovoluji přinést Vám stručný přehled dění v naší obci v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu:
Úterý 10. března – v dopoledních hodinách sděluje vláda na tiskové konferenci mimo jiné uzavření základních
škol od 11. března. Nastává maraton shánění informací,
protože obec musí počkat na zaslání příslušných dokumentů oficiální cestou, nelze brát jen informace z médií.
S paní ředitelkou řešíme, zda ukončit právě probíhající
lyžařský kurz, informace se během dne několikrát mění,
nakonec ministerstvo školství sděluje doporučení lyžařské
kurzy dokončit. Informace o uzavření školy, včetně čerpání ošetřovného, jsou sdělovány rodičům.
Čtvrtek 12. března – vyhlášení nouzového stavu dne
12. 3. 2020 vládou České republiky z důvodu epidemie
koronaviru COVID-19 s platností od 14:00 hodin. Všichni hledáme informace, co bude uzavřeno, jakým způsobem co řešit. První ucelené informace dáváme v 17:50 na
webové stránky obce, Facebook a rozesíláme SMS. Začínáme řešit shánění ochranných prostředků (roušky, respirátory) a desinfekce, té trochu na obci máme pro běžný
provoz – tedy úklid ordinací lékařů a jako ochrana pracovníků na ČOV. Vláda slibuje, že ochranných prostředků
a desinfekce je dostatek, ale info o zásobování nemáme.
Pátek 13. března – ucelené informace vylepujeme na
plakátovací plochy v obci. Obecní úřad najíždí na nouzový režim, snažíme se co nejvíce věcí vyřešit po telefonu
a emailu, řada spoluobčanů se mnou komunikuje přes sociální sítě.
Sobota 14. března – to nebylo úplně veselé probuzení.
V 5:45 se dozvídám, že vláda vyhlásila uzavření restaurací a prodejen s výjimkou prodejen potravin, lékáren atd.
Znovu tedy hledám informace a v 8:30 vše jde na webové
stránky obce, obecní Facebook, můj Facebook. Opět přelepuji plakátovací plochy s novými informacemi. Dostáváme info od hejtmana Pardubického kraje Netolického,
že se snaží zajistit, aby výrobu dezinfekce mohla provádět
Střední škola chemická Pardubice a Univerzita Pardubice,
ale musí získat povolení.
Neděle 15. března – v odpoledních hodinách zasedá
krizový štáb obce, kterého se zúčastňují všichni zastupitelé, a zástupci obou SDH. Navrhujeme uzavření mateřské
školy od úterý 17. 3. 2020, navrhujeme zajištění dovozu
nákupů a léků pro seniory, kteří zde nemají žádné rodinné
příslušníky (u všech jsem se v neděli odpoledne zastavil
a tuto službu jim nabídl). Do toho přichází po 22 hodině
tisková konference vlády a v 0:30 dávám další nové informace na webové stránky.
Pondělí 16. března – v pondělí 16:00 uzavíráme mateřskou školu (ve školce bylo v pondělí 5 dětí), objevují
se první informace o prodloužení doby proplácení ošetřovného na celou dobu nouzového stavu a ne jen na 9
dní. Z důvodu nedostatku ochranných prostředků ome-
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zují lékaři ordinační dobu. Naše škola zahajuje vyučování
pomocí systému I-škola. Pro všechny je tato situace nová,
poměrně složitá, někdy je úkolů moc. V průběhu dní se
vše ladí, vše řešíme společně s paní ředitelkou Prokopovou, zjišťujeme zpětné vazby od rodičů. Děkuji celému
pedagogickému sboru a samozřejmě také Vám – všem rodičům za zvládnutí situace. Pokud se vyskytnou nějaké
potíže, prosím rodiče o komunikaci s učitelským sborem.
Česká televize také spouští na programu ČT2 výuku pro
první stupeň základních škol. Zajišťuji první dovoz léků
z lékárny v Lanškrouně pro naši seniorku.
Opět zveřejňujeme nové informace od vlády. Přichází
jich spousta, některé si vzájemně odporují, některé, než je
zveřejníme a vylepíme, jsou zase změněny.
Přichází první výzva od vlády, aby si lidé sehnali roušky. I přes uzavření obchodů se nám podařilo sehnat 300
m2 látky na šití roušek a nějaké nitě. V průběhu dne dávám výzvu a sháním dobré duše na stříhání látky, nažehlování pásků na tkaničky (tzv. šikmý pruh není k sehnání)
a hlavně šití roušek.
Úterý 17. března – do Konzumu, na poštu a pro obecní pracovníky rozděluji prvních 20 darovaných roušek.
Využívám nabídky od firmy pana Šilara a paní Šilarové
z Horních Heřmanic na stříhání látky na roušky. Představa
je, aby každý občan od obce získal 2ks šitých bavlněných
roušek. Do šití roušek a přípravy materiálu se postupně
zapojuje 27 dobrovolnic. Vše řídím přes uzavřenou online
skupinu na Facebooku, velmi mi to usnadňuje práci a koordinaci při převozu materiálu a sběru hotových roušek.
Čtvrtek 19. března – vláda vyhlašuje zákaz vycházení
občanů na veřejnost bez použití ochranných prostředků –
roušek, ač je nikomu nedodala. Přichází první vyhrazená
doba v obchodech pro seniory, která se v průběhu dní ve
velké rychlosti ještě několikrát změní.

Švadlenky šijí jako o závod, je ušito cca 300 ks, a tak
je možné po 17 hodině zahájit rozvoz roušek pro seniory
nad 65 let po obci. Tohoto úkolu se zhostili zastupitelé
Vojtěch Chládek, Petr Tomiška, Dan Vávra a členové SDH
Výprachtice.
Pátek 20. a sobota 21. března – švadlenky šijí dál
a v sobotu před obědem přivážím na obec kus s pořado-
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vým číslem 1100. Zaměstnanci obce je balí do balíčků
a před 18 hodinou vyráží hasiči z Koburku a Výprachtic na rozvoz. Každý občan obce má v sobotu večer 1 ks
roušky od obce.

lách, je tento zvolený systém oproti jiným školám velmi
přehledný. Znovu vyzvedávám ušité roušky a vezu darované zákusky od Alice Uhrové našim švadlenkám.

Neděle 22. března – od hejtmana Netolického dostáváme informaci, že začíná distribuce ochranných prostředků
pro naše lékaře. Dobrovolní hasiči pomáhají třídit ve třech
skladech v Chrudimi, Ústí nad Orlicí a Litomyšli a dále je
rozvážejí na ORP (obce s rozšířenou působností – pro nás
Lanškroun).
Pondělí 23. března - opět přichází změna času vyhrazeného pro nákupy seniorů. Kromě nastříhaného materiálu rozvážím také zákusky pro švadlenky, které jsem dostal
darem. V Lanškrouně vyzvedávám a rozvážím dezinfekci
od Pardubického kraje a první várku roušek pro lékaře
v naší obci.
Čtvrtek 26. března – tento den přebírám od švadlenek
roušku s výrobním číslem 2000. Následuje rychlé balení
a v 18 hodin hasiči z Výprachtic a Koburku rozvážejí druhou várku všem občanům. Tímto dnem má každý občan
naší obce 2 bavlněné roušky. Šijeme ještě dále zásobu
roušek ze zbylého materiálu.

Pátek 27. března – rychlá schůzka s paní ředitelkou ZŠ,
představuje mi systém výuky I-škola. Komunikace s rodiči probíhá, vyjasňují se různé zádrhele ve výuce (formáty
zasílaných souborů, množství úkolů, kdy jsem v průběhu týdne žádal učitele o snížení počtu úkolů). Vzhledem
k tomu, že vím, jak probíhá zadávání úkolů na jiných ško-

Pondělí 30. března – nejen krizovým stavem je živ
náš obecní úřad. V podstatě zajišťujeme běžnou agendu,
samozřejmě s přihlédnutím k aktuálnímu stavu. V dopoledních hodinách přichází z krajského úřadu informace
o tom, že tradiční kontrola hospodaření proběhne elektronicky, paní účetní Bašková a paní Havelková tedy skenují vyžádané dokumenty a v průběhu pondělka a úterka
je zasílají na Krajský úřad Pardubického kraje. Tento den
také proběhl 3. závoz ochranných prostředků pro naše lékaře.
V pondělí také vyzvedávám poslední roušku s výrobním číslem 2487. Tolik kusů bylo ušito z 350 metrů látky,
a to v podstatě za 10 dní šití. Protože bylo vše podřízeno
co nejrychlejšímu ušití roušek, tak jsem díky převozu materiálu některé dny projel naši vesnici i 4krát, najeto bylo
cca 350 km. Švadlenky leckdy používaly i svůj materiál,
protože třeba nitě byly v tyto dva týdny nedostatkovým
zbožím.
Velké poděkování patří těmto našim občankám – Pavla
Vacková, Klára Vacková, Alice Uhrová, Marie Chládková,
Karolína Chládková, Ivana Dolečková, Markéta Hegerová, Hana Krátká, Kateřina Medková, Marcela Marešová,
Blanka Chládková, Michaela Kopecká, Dana Killarová,
Eliška Dušková, Jana Marešová, Libuše Šilarová, Kristýna
Stejskalová, Vendula Indrová, Michaela Indrová, Stanislava Báčová, Mirka Lerchová, Jana Stránská, Šárka Fišerová, Hana Jandejsková, Kateřina Vaníčková, Jana Skalická,
paní Seidlmannová z Čenkovic, paní Šilarová z Horních
Heřmanic, paní Filipová z Bystřece.
Středa 1. dubna – Pardubický kraj spouští nový objednávkový web na ochranné pomůcky a desinfekci pro léka-
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ře, ale také pro obce, které provozují samostatně čistírnu
odpadních vod. Obec zveřejňuje letáky, jak nakládat s komunálním odpadem v době epidemie koronaviru.
A také na obec přichází zřejmě aprílový žertík našeho
ministerstva financí. Ve sdělení, které přichází na obec,
a není žertíkem, nás informují o tom, že máme asi 6 způsobů, jak zaúčtovat v obecním účetnictví nákup materiálu
a následné darování roušek.

Pátek 3. dubna – po připomínkách nejenom naší obce
jsou do jízdních řádů vráceny autobusové spoje jezdící
v 14:25 z Lanškrouna přes Výprachtice do Horních Heřmanic a v 15:02 zpět. Tímto autobusem jezdí hodně našich spoluobčanů z práce.
Neděle 5. dubna - podvečer proběhla desinfekce veřejných prostor u obecního úřadu, u prodejny Konzum,
místa sběru tříděného odpadu, všechny autobusové zastávky a dětské hřiště. V této činnosti budeme průběžně
pokračovat.
Velikou pomocí je také náš svazek obcí – Dobrovolný
svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko. O tom, jakým způsobem si v tomto stavu navzájem pomáháme, se
dozvíte v samostatném článku v těchto novinách.
Tímto se dostávám na konec výčtu těch zásadnějších
věcí, které souvisí s opatřeními proti koronaviru. Snažil
jsem se být stručný. I přesto to jsou téměř 3 strany A4.
Veškeré informace jsou průběžně zveřejňovány na obecních webových stránkách, na Facebooku obce, na plakátovacích plochách a zasílány SMS formou. Sledujte prosím tyto informace a dodržujte pokyny z toho vyplývající.
To, že v naší obci není zatím žádný případ nákazy, je samozřejmě skvělé, ale tato situace se může bohužel velmi
rychle změnit.
Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do
dobrovolnické činnosti. Vím, že spousta z Vás šila také
roušky pro své rodiny, známé i zaměstnavatele. Děkuji
také členům jednotek hasičů z Výprachtic a Koburku.
Nám všem přeji, ať zůstaneme zdraví a neopouští nás
dobrá nálada.
V případě potřeby jsme pro Vás na obci samozřejmě
k dispozici, máme ještě zásobu cca 500 ks ušitých roušek,
pokud potřebujete roušku - volejte, pište.
Je to pro nás všechny velmi náročné období, ale věřím,
že vše společně zvládneme.
Váš starosta obce Luděk Skalický
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ŽÁDÁME OBČANY
O NAHLÁŠENÍ STAVU VODOMĚRŮ
Na základě novely zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve
znění pozdějších předpisů, se sníží s platností od 1. 5. 2020
sazby DPH u vodného a stočného z 15 % na 10 %.
Z tohoto důvodu bude snížena cena vodného a stočného.
V souvislosti s úpravou ceny se budou provádět mimořádné odečty vodoměrů k 30. 4. 2020 kvůli odvedení
správné výše DPH.
Z tohoto důvodu žádáme odběratele, aby sdělovali stavy svých vodoměrů během měsíce dubna na obec Výprachtice. Zatím bude stačit nahlášení stavu vodoměru, platit
bude možné tak, jak jste zvyklí, po ukončení nouzového
stavu v republice. Cena pak bude vypočtena ze spotřeby
do 30. 4. plus spotřeba od 1. 5. až do dne zaplacení.
V žádném případě nechoďte hlásit
stavy vodoměrů osobně!!!
Možnosti pro nahlášení:
telefonicky: tel.: 465 391 132
SMS
tel.: 736 535 786
mail:
referent@obec-vyprachtice.cz
		
ucetni@obec-vyprachtice.cz
V případě, že budete chtít zaplatit spotřebu za nahlášený stav vodoměru k 30. 4. 2020, bude to možné pouze bezhotovostním převodem na účet obce Výprachtice
č. 1326985369/0800 VS = čp. domu spotřeby. Výši platby
Vám sdělíme každému individuálně, buď tel., SMS, mail,
podle toho, jak jste nahlásili stav.
Ceny: vodné
do 30. 4. 2020 ….. 21,- Kč/m3
stočné
do 30. 4. 2020 ….. 42,- Kč/m3

JAK ZAPLATIT
POPLATKY ZA ODPAD
A POPLATEK ZA PSA
S účinností od 13. 3. 2020 obec Výprachtice
nepřijímá platby v hotovosti, přijímá pouze
bezhotovostní platby na účet.
Při bezhotovostní úhradě používejte
účet č. 1326985369/0800
a VS bude číslo popisné domu plátce.
poplatek za odpad 590,– Kč/osoba
poplatek za psa 200,– Kč, pro důchodce 100,– Kč
Hotovostní platby budou přijímány až po ukončení
celostátního nouzového stavu. Stejně tak budou
vydávany nálepky na popelnice za bezhotovostně
zaplacené poplatky.
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VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
VÝPRACHTICE KONANÉHO DNE 26. 2. 2020 V 18.00 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ VE VÝPRACHTICÍCH
Přítomni: Luděk Skalický, DiS., JUDr. Miroslav Stejskal,
Ing. Vojtěch Chládek, Mgr. Jiří Formánek, Mgr. Hana Katzerová, Ing. Vendula Indrová, Jan Koubek, Petr Tomiška,
Ing. Daniel Vávra, Zbyněk Kristek, Petr Skalický
Usnesení č. 169/11/2020:
Program
1/ Zahájení
2/ Schválení programu jednání ZO
3/ Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4/ Zpráva starosty
5/ Schválení rozpočtu obce na 2020, schválení čerpání
rozpočtu za 2019
6/ Projednání poskytnutí individuálních dotací a darů na
2020
7/ Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene
8/ Schválení cen vodného a stočného
9/ Projednání inventarizace za 2019
10/ Projednání plánu rozvoje sportu
11/ Různé
12/ Diskuze
13/ Závěr
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Návrh usnesení:
Usnesení č. 170/11/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice určuje ověřovateli zápisu Jana Koubka a Vojtěcha
Chládka a zapisovatelkou Hanu Katzerovou.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 171/11/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje rozpočet obce Výprachtice, závazné ukazatele rozpočtu, dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích, poskytnutí transferů, peněžitých a věcných
darů fyzickým a právnickým osobám pro rok 2020 bez
výhrad, a to dle předloženého návrhu, který se zakládá
k tomuto usnesení jako příloha a součást tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 172/11/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje čerpání rozpočtu obce Výprachtice za
rok 2019 bez výhrad, a to dle předloženého návrhu, který
se zakládá k tomuto usnesení jako příloha.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 173/11/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje poskytnutí individuální dotace příjemci
– TJ Sokol Výprachtice, Výprachtice 57, IČO: 15030229
ve výši 90 000,- Kč. Dotace se poskytuje na činnost v roce
2020. Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje veřej-

noprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace s příjemcem dotace.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 174/11/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2 000,Kč příjemci – Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí, Ústí
nad Orlicí, Kopeckého 840, IČ: 00426261. Zastupitelstvo
obce Výprachtice pověřuje starostu obce k uzavření darovací smlouvy.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 175/11/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje poskytnutí finančního daru příjemci – Tomáš
Daněk, ve výši 15 000,- Kč. Dar se poskytuje na pořádání akce
Běh do vrchu Výprachtice – Buková hora dne 29. 8. 2020.
Zastupitelstvo obce Výprachtice pověřuje starostu obce
k uzavření darovací smlouvy.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 176/11/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. IV-12-2018372/VB/1 Výprachtice, Koburk p.č. 1545/1, jejímž předmětem je umístění
zařízení distribuční soustavy 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
MATEX HK s.r.o., se sídlem Kladská 181, 500 03 Hradec
Králové, IČO: 25968807. Smlouva se schvaluje v textu dle
předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 177/11/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje cenu vodného pro rok 2020 ve výši 21,- Kč,
včetně 15 % DPH a 20,- Kč včetně DPH 10% za 1 m3 a
cenu stočného ve výši 42,- Kč za 1 m3 včetně 15 % DPH a
40,- Kč za 1 m3 včetně 10 % DPH.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 178/11/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí s předloženou zprávou hlavní inventarizační
komise o výsledku inventarizace v roce 2019 a zároveň
schvaluje vyřazení nepotřebného majetku dle návrhu likvidační komise, který je přílohou tohoto usnesení.
Dále zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem HIK na
změnu pachtovní smlouvy s pachtýřkou Nikolou Navrátilovou, a to v ustanovení článku 3. odst. 3. a ponížit hodnotu propachtovaného majetku o hodnotu vyřazovaných
věcí včetně vyřazení a zařazení majetku z let předchozích.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
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Usnesení č. 179/11/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje plán rozvoje sportu zpracovaný dle novely zákona č. 115/2001 Sb., vyhotovený firmou Ing. Pavel
Kovařík, se sídlem Obroková 283/23, 669 02 Znojmo, IČ:
76233006. Plán rozvoje sportu je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 180/11/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje pachtovní smlouvu se společností Agrospol Výprachtice s.r.o. se sídlem Výprachtice 288, IČO:
25297091. Předmětem smlouvy jsou následující pozemky:
2605/4, 2621/15, 2626/4, 2677/3, 2834/4, 2911/20,
2911/53, 2911/13, 2911/18, 2911/22, 2911/44, 2961/6,
3202, 3206/2, 3276/1 v k.ú. Výprachtice
a 1313, 1494/1 v k.ú. Koburk.
Výše pachtovného se sjednává ve výši 800,- Kč za 1 ha.
Zastupitelstvo obce Výprachtice pověřuje starostu k uzavření pachtovní smlouvy.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 181/11/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje uzavření smlouvy o právu provedení stavby s panem Ing. Liborem Fojtíkem, jejímž předmětem je
realizování stavby kanalizační výpustě z domovní ČOV,
protlakem v pozemcích parc. č. 3191 v k. ú. Výprachtice
a 1768 v k.ú. Koburk, ve vlastnictví obce Výprachtice. Kanalizační výpusť z domovní ČOV je ke stavbě roubenky
na pozemku parc. č. 1172 v k.ú. Koburk.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 182/11/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje uzavření smlouvy o dílo na opravu místních
komunikaci 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.
Usnesení č. 183/11/2020: Zastupitelstvo obce souhlasí
s napojením rodinného domu Koburk čp. 4 na kanalizaci
ve vlastnictví obce Výprachtice.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 184/11/2020: Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k jednání o možnosti prodeje části pozemku
parc. č. 2896/7 v k.ú. Výprachtice se společností Agrospol
Výprachtice s.r.o., výpovědi nájemní smlouvy a dalších
potřebných úkonů. Na oddělovanou část bude pořízen
GP na náklady žadatele, kterým je pan Jan Hanzlíček. Záměr prodeje bude zveřejněn po vyvázání se ze smluvních
vztahů se současným nájemcem.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení bylo přijato.
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Usnesení č. 185/11/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Výprachtice za rok 2019, a to dle předložených výkazů založených
k tomuto usnesení.
Zastupitelstvo obce Výprachtice bere na vědomí hospodářský výsledek Mateřské školy Výprachtice za rok 2019
ve výši 19 655,47 Kč a zároveň schvaluje převedení části
zlepšeného hospodářského výsledku Mateřské školy Výprachtice za rok 2019 ve výši 19 655,47 Kč do rezervního
fondu této organizace pro rok 2020. Prostředky rezervního fondu budou použity na provoz. Do fondu odměn se
přiděluje 0.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 186/11/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje účetní závěrku Základní školy Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí, za rok 2019, a to
dle předložených výkazů založených k tomuto usnesení.
Zastupitelstvo obce Výprachtice bere na vědomí zlepšený hospodářský výsledek Základní školy Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí ve výši 51 917,98 Kč
a zároveň schvaluje převedení části zlepšeného hospodářského výsledku Základní školy Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí za rok 2019 ve výši 44 141,98
Kč do rezervního fondu této organizace pro rok 2020 a část
ve výši 7 776,- Kč zůstane ponechána na SÚ 432 – nerozdělený výsledek hospodaření. Prostředky rezervního fondu
budou použity na provoz. Do fondu odměn se přiděluje 0.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 187/11/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o
připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě s firmou ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČO: 24729035.
Předmětem smlouvy je zřízení nového OM pro čerpací
stanici na nové kanalizaci. Smlouva se schvaluje dle návrhu smlouvy, který je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 188/11/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje zveřejnění záměru směny částí pozemků parc. č. 3149 a 3148/1. Důvodem směny je narovnání
majetkových poměrů dle skutečného stavu. Na směnu
pozemků bude pořízen GP na náklady obou směňujících.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 189/11/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice ruší usnesení č. 158/10/2019 ze dne 4. 12. 2019
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 190/11/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje prodej pozemku parc. č. 1994/5 , který
vznikl oddělením z původního pozemku parc. č. 1994/3
dle GP č. 848-357/2019 vše v k.ú. Výprachtice, na žádost
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manželů Kristkových. Pozemek se prodává do společného
jmění manželů za cenu stanovenou znalcem.
Dále si obec Výprachtice vyhrazuje právo na uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno služebnosti – inženýrské sítě.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 191/11/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrských sítí
– kanalizace s manželi Kristkovými na pozemku parc. č.
1994/5. Smlouva se uzavírá dle návrhu smlouvy, který je
přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 192/11/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy na provozování a
předání k recyklaci vytříděných složek komunálních odpadů uzavřené s firmou Komunální služby s.r.o. se sídlem 561 64 Jablonné nad Orlicí, Pod Vyšehradem 13, IČ:
60935863. Dodatek č. 1 se schvaluje v textu dle předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
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Diskuze
Pan Štěpánek:
Dotaz: Jaké dokumenty ke školnímu úrazu poskytuje škola?
Odpověď: Pan Formánek: Škola poskytne pouze formulář oznámení o úraze, který posílá pojišťovně, pojišťovna
sama potom kontaktuje rodiče žáka o doplnění dalších
potřebných dokumentů (např. lékařských zpráv, hodnocení bolestného atp.) a škodní událost vyřizuje již s nimi.
Pan Kristek:
Dotaz: Bylo by možné umístit zrcadlo na vjezdu na silnice
na Hoblovně naproti přečerpávací stanici?
Odpověď: starosta: Umístění zrcadla bude projednáno
s dotčenými orgány.
Paní ředitelka Prokopová informovala o akci ZŠ Výprachtice. Základní škola připravila program Univerzita třetího
věku. Informovala zastupitele o nabízených programech,
o činnosti. Vyslovila přání, aby se těchto programů zúčastnili i mladší občané.
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.

INFORMACE K ZÁPISU
1. TERMÍN ZÁPISU DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021:
Vážení rodiče, v souladu s mimořádnými opatřeními vydanými MŠMT a stávajícími právními předpisy proběhne
letošní zápis v jiné podobě. Bez osobního kontaktu s dětmi, pouze korespondenčně.
ČTVRTEK 23. 4. 2020 proběhne zpracování podkladů přijatých od zákonných zástupců
2. PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ
1. Poštou
2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!)
3. Do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku)
4. Osobní podání: pouze ve výjimečném případě a po
osobní domluvě se školou
Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit
dítě k zápisu do školy plyne z § 36 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
3. PODKLADY K ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ
1. Žádost o přijetí
2. Prostá kopie rodného listu
Zápis je povinný i pro děti, kterým byl udělen v loňském
roce odklad školní docházky.
4. PODKLADY K ŽÁDOSTI O ODKLAD
1. Žádost o odklad
2. Prostá kopie rodného listu (u cizinců kopie pasu dítěte)
3. Vyjádření PPP nebo SPC
4. Vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa

Aktuální informace k odkladům:
Protože v současné době je provoz pedagogicko – psychologických poraden omezen, je možné, že při zápise budou
některé žádosti o odklad bez potřebných vyjádření. V tomto
případě se řízení přeruší vždy na požádání žadatele (zákonného zástupce). Doba požádání přerušení správního řízení
je fakticky omezena nejpozději datem předcházejícím datu
zahájení povinné školní docházky, tedy do 31. 8. 2020
5. VĚK DÍTĚTE
Školní docházka začíná dle zákona 561/2004Sb., §36,
odst. 3 pro děti narozené od 01. 09. 2013 do 31. 08. 2014.
6. KRITÉRIA
Ve školním roce 2019/2020 budou děti přijímány do
1. ročníku základního vzdělávání podle těchto kritérií:
1. V případě volné kapacity budou přijaty i děti s místem
trvalého pobytu v jiné obci.
2. Pokud počet uchazečů o přijetí do 1. ročníku překročí
danou kapacitu, bude provedeno losování. Losování
provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení
školy. Losovat se budou registrační čísla, která byla
přidělena dětem při zápisu.
7. SHRNUTÍ TERMÍNŮ

PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK K PŘIJETÍ DO ZŠ
9. 4. 2020
ZVEŘEJNĚNÍ PŘIJATÝCH DĚTÍ
27. 4. 2020
PŘEDLOŽENÍ DOPORUČUJÍCÍCH POSUDKŮ K ODKLADU
POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
do 31. 5. 2020
PŘERUŠENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ O ODKLADU Z DŮVODU NEDODÁNÍ VŠECH PODKLADŮ
nejpozději do 31. 8. 2020

strana 9

Výprachtické noviny

březen - duben 2020

ZPRÁVY Z MATEŘINKY
Maškarní karneval

Únorové ráno před začínajícím masopustem jsme ve
školce oslavili tradičním karnevalem. Po představení masek a hraní her následovalo pozvání do tělocvičny, kde
děti plnily připravené úkoly a ochutnávaly ovoce. Karnevalové veselí zakončily společným tancem. Paní učitelce
Grusové děkujeme za pozvání.

děti bavily a zároveň jim pomáhaly rozvíjet pohybový
potenciál. Děti tak mohly vyzkoušet: trampolíny, přízemní lanové centrum, prolézací hrad, dráhu pro šlapací káry,
skluzavky, relaxační a kreativní koutek, zkrátka si tam
každé z dětí našlo své. Smích a křik, který se ozýval po celém Funparku, byl pro nás odměnou.

Divadlo - Putování
ztracené kapky

V úterý 10. března
jsme navštívili nově zrekonstruované
Kulturní
centrum v Lanškrouně.
Výpravný
dobrodružný muzikál měl dětem
přiblížit koloběh vody
v přírodě. Děti se v pohádce společně s malým Vlastíkem vydaly
z louky za ztracenou
kapkou, aby jí pomohly
vrátit se zpět. Za pomoci
kouzelného hrnce musely překonávat několik
nástrah a úskalí. Setkaly se s Polární září, Sluníčkem, ale
také zažily mořskou bouři. Nakonec se zdárně i s kapkou
vrátily zpět na louku.

Výlet do Skipi Funparku

V pondělí 24. února se
naše školka vydala do zábavního centra Skipi v Letohradě. Funpark je multifunkční dětská herna s
komplexním
pohybovým
a relaxačním zázemím
pro děti. Jednotlivé atrakce jsou navrženy tak, aby

Zápis do mateřské školy
Zápis dětí do MŠ Výprachtice na školní rok 20202021 proběhne v úterý 12. května 2020 v době od
13.00 - 16.00 hodin. Formuláře k vyplnění je možné
vyzvednout od 29. dubna v MŠ.
kolektiv MŠ
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ZŠ JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
Karneval

6. února proudila naší školou netradičně vlna hřejivých,
teplých barev. Ač za okny zima udává svůj rytmus, v naší
základní škole jsme navzdory tomu cítili sounáležitost,
teplo a uvolnění. Maminky doma pod rouškou tmy pilně připravily přenádherné kostýmy, které spojovalo téma
ohně. Ohně tak důležitého právě v zimním období, avšak
o to nebezpečnějšího u protinožců.

jsou: Junior (žáci ZŠ a příslušných ročníků gymnázií) a Středoškolák.
Naši školu výborně reprezentoval v kategorii
Junior s projektem Kvasinky a kovy Štěpán Fajt z 9.
ročníku. Okresního kola,
které se konalo 19. 2. 2020 na SPŠCH v Pardubicích, se v
kategorii Junior utkalo 30 projektů. V této konkurenci se náš
zástupce neztratil a postoupil do krajského kola.
Mgr. Jiří Formánek

Exkurze Terezín

Pestré a zemité barvy
v nás probudily nečekanou pokoru. Dětem
se dařilo v klidu procházet jednotlivými zastaveními. K tradičnímu
karnevalu jistě patří též
veselí a tanec. S radostí
jsme proto přivítali nejmenší děti z mateřské
školky (rarášky, skřítky
a jiné pohádkové postavičky), které se bez
ostychu rozvlnily v rytmu hudby. Pevně věřím, že se za rok opět
všichni shledáme a plamínek radosti v nás zapálený vydrží hořet po celý příští rok.

Mgr. Martina Grusová

Dne 4. 3. jsme se společně
s žáky deváté třídy vydali na
dalekou cestu za poznáním.
Naším cílem bylo místo, které
změnilo život desetitisícům lidí.
Koncentrační tábor Terezín.
Židovské ghetto, kde se lidé
dennodenně potýkali s nedostatkem jídla, nemocemi, nesvobodou, strachem z budoucnosti a všudypřítomné smrti, v
nás vyvolávalo pocit bezmoci
a nespravedlnosti. Hlavou se
nám honilo tolik otázek. Proč?
Jak to mohlo dojít tak daleko? Proč muselo zahynout tolik
bezbranných dětí?
Předkládám
Vám
několik postřehů našich dětí.
… Zasáhlo mě vyprávění o třech chlapcích, kteří si museli
nejdříve vykopat hrob
a teprve poté je zastřelili…
…Mohl jsem navštívit celu, kde byl nacisty vězněn můj pradě-

AMAVET

Asociace pro mládež, vědu a techniku
AMAVET, z. s. společně
s Pardubickým krajem,
Univerzitou Pardubice
a dalšími spolupořadateli uspořádala již XIII.
ročník soutěže Festival
vědy a techniky po děti
a mládež v Pardubickém
kraji. Soutěžní kategorie
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deček…
…Bylo nepříjemné si uvědomit, co se těm lidem zde
dělo…
…Je to místo, které by nemělo upadnout v zapomnění…
…Zaujalo mě, že v Terezíně (Malé pevnosti) byla vězněna Milada Horáková…
… Lidé tu umírali úplně bezdůvodně…
…Je neskutečné, co lidé dokáží způsobit svou nenávistí
a bezohledností…

březen - duben 2020
Během kurzu dosáhli někteří opravdu obdivuhodných
výsledků, jak na svahu, tak v penzionu. Podle hodnocení
účastníků na iskole se výcvik celkem vydařil.
Chtěl bych pochválit všechny účastníky za téměř bezproblémový průběh a velmi slušné chování během celého
kurzu. Myslím, že se mnozí hodně naučili a nemyslím tím
jen lyžařské dovednosti.
Tak sportu zdar!
Bc. Petr Grossmann

Mgr. Lucie Jindrová a žáci 9. ročníku

Lyžařský výcvik na Dolní Moravě

Datum zahájení: 9.3.2020
Datum ukončení: 13.3.2020
V letošním roce jsme asi po patnácti letech zkusili lyžařský výcvik realizovat mimo domácí prostředí. Naším dočasným domovem se stal penzion v Heřmanicích a na svahy
jsme dojížděli na nedalekou Dolní Moravu. Výcvik probíhal ve třech skupinách. Dvě družstva tvořili lyžaři a jedno
družstvo se zaměřilo na snowboard pod vedením Kateřiny
Chládkové, za což jí ještě jednou moc děkujeme.

První dva dny nás na svazích provázelo jarní počasí.
V dopoledních hodinách byl svah v perfektním stavu. S přibývajícími hodinami změknul. Všichni si tak mohli vyzkoušet lyžování na tvrdém a i měkkém svahu. Středeční den byl
takový utužovací. Počasí nám moc nepřálo a výcvik jsme
zkrátili. Měli jsme tím více času na odpočinek a také na turnaj ve stolním tenise. Večer jsme věnovali sledování videa,
které jsme během obou dnů natočili. Čtvrteční a páteční
výcvik probíhal za chladnějšího počasí a tím i na kvalitnějším povrchu.

Škola?

A co dělají děti, když je zavřená škola? Dále se učí, procvičují, čtou, píší, malují, přemýšlejí. Prostě nezahálejí.
V této neveselé době Vám přinášíme jeden veselý příběh
z náchodského nádraží, který sepsala Elen Filipová, žačka sedmé třídy. Napsat příběh od jednoho písmene není
vůbec jednoduché. Zkuste to i vy. Nejlepší příběhy rádi
zveřejníme v příštím vydání zpravodaje.

Mgr. Lucie Jindrová

Neděle na náchodském nádraží
Na nevelkém náchodském nádraží nebyl nikdo naštvanější než nový nádražák Norbert Novotný.
Na nádražní nástěnce na nástupišti nebylo nic než nové
nařízení neoblíbeného nadřízeného – Nošení návleků na
nohách na nádraží.
Nikdo normální nařízení nerespektoval – nečekaně.
Nastupující neměli náladu na nesmysly.
Nedělní noviny nabízené na nádraží neobsahovaly nic
neobvyklého - návrhy na nákupy nezajímavých, nepotřebných novinek. Například nerezové nože na nudle, nelepící náplasti, nejlepší navigace, nejmodernější nábytek.
No nuda.
„Neschopní novináři,“ nadával nádražák, „nic neumí,
natož napsat něco naučného.“
Nedělní nudu najednou narušila nečekaná nehoda –
nabouraný německý náklaďák nedaleko nádraží. Nejspíš
nefungovala nejmodernější nizozemská navigace.
Nádražák na nic nečekal, nemohoucího naložil na nosítka, navštívil nedalekou nemocnici. Nikdo nezemřel.
Nádhera!
Nejrozumnější nápad – nikdy nespoléhat na navigaci,
někdy nefunguje nejlépe.
Elen Elizabet Filipová

Poděkování
Touto cestou bych chtěla poděkovat celému
pedagogickému sboru i provozním zaměstnancům
za skvělé zvládnutí nouzového stavu vyhlášeného
vládou ČR.
Velmi si vážím práce na online výuce, která je
výborně připravena všemi učiteli.
Děkuji i rodičům, kteří si v pro nás všechny nelehké
situaci udělají na děti čas a s úlohami jim pomáhají.
Přeji všem hlavně pevné zdraví i nervy.

Mgr. Romana Prokopová
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ČINNOST DSO MIKROREGION SEVERO-LANŠKROUNSKO
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás v následujících pár řádcích informovala o činnosti Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, který včetně Dolní Čermné od
1. ledna 2020 sdružuje již celkem 14 obcí.
Navýšení počtu členských obcí a přesídlení kanceláře
Od letošního roku se mezi naše členské obce zařadily
další dvě, a to obce Lubník a Žichlínek. Z celkového počtu 14 obcí je tedy nyní 12 obcí z Lanškrounska a 2 ze
Žamberecka. Všechny obce v tuto chvíli obsluhují celkem
4 naši zaměstnanci. V roce 2015 jsme otevírali svou první
kancelář v prostorách městyse Dolní Čermná, konkrétně
v budově jeho úřadu. Od července roku 2019 jsme však
s ohledem na rozšíření počtu zaměstnanců přesídlili do
Lanškrouna. Zde, v budově ZŠ Dobrovského, máme nyní
k dispozici samostatné, rozlehlé a velmi pěkné prostory.
Otevřely se nám tak nové možnosti pro naši práci, která
samozřejmě mimo jiné zahrnuje i důležité vzájemné setkávání či organizaci společných jednání.
Pojetí meziobecní spolupráce v našem svazku
Jak asi již všichni víte, obce, které mají zájem mezi sebou spolupracovat, se dobrovolně sdružují do svazků obcí,
které se z pohledu celorepublikového ve valné většině případů zaměřují především na realizaci společných projektů. Náš svazek se od tohoto pojetí meziobecní spolupráce,
jak jste možná již sami zaregistrovali, poměrně hodně liší.
Kromě realizace projektů, které jsou společné pro všechny
či většinu obcí, klademe důraz především na poskytování odborného poradenství v oblasti platné legislativy, a to
zejména starostům, místostarostům, zastupitelům, ale také
i účetním a dalším pracovníkům Vašich obecních úřadů.
Naši zaměstnanci pro Vaše obce dále zpracovávají žádosti o dotace, administrují výběrová řízení, píší strategické
dokumenty, pořádají vzdělávací i kulturní akce a mnoho
dalšího. Zkrátka se snaží ve všech směrech pomoci tam,
kde mohou a kde to má podle našeho názoru význam.
Mnoho našich služeb ovšem neposkytujeme jenom Vašim
obcím, ale také i Vašim školám, spolkům, drobným podnikatelům nebo i Vám – jednotlivým občanům.
Spolupráce obcí v době nouzového stavu
Dnes, v době nouzového stavu, který byl vládou vyhlášen v první polovině března pro celé území České republiky, nabývá meziobecní spolupráce našeho typu ještě více
na významu. Řízení obce v tomto období je pro každého
starostu něčím novým, neosahaným, složitějším. Každý
starosta musí umět v této době včas a vhodně zareagovat
na opatření vlády, ministerstev či kraje, která se mnohdy
mění ze dne na den. V rámci krizového řízení spolupracuje i s příslušnou obcí s rozšířenou působností (ORP).
Abychom přispěli ke zdárnému zvládnutí této složité situace i my na svazku, vyhověli jsme žádosti o spolupráci
ze strany starosty města Lanškroun Mgr. Radima Vetchého, na jejímž základě nyní pomáháme městu koordinovat
komunikaci v oblasti krizového řízení se všemi obcemi
Lanškrounska. Díky naší vnitřní komunikační platformě,

kterou jsme založili pro naše potřeby, tak mají nyní možnost již všechny obce Lanškrounska získávat včasně a on-line veškeré důležité informace z oblasti krizového řízení
města Lanškroun, Pardubického kraje či ministerstev a
vlády ČR. Sledujeme tiskové konference a zpracováváme
z nich výtahy, připravujeme obcím podklady pro informování občanů, ale i školám pro informování rodičů. Ve
spolupráci s Městským úřadem v Lanškrouně informujeme
obce o distribuci ochranných pomůcek a dezinfekce pro
ambulantní lékaře či obce a mnoho dalšího. Prostřednictvím našeho facebookového profilu s názvem „Mikroregion Severo-Lanškrounsko“ poskytujeme aktuální informace
i Vám občanům.
Kromě této činnosti i v době nouzového stavu samozřejmě pokračujeme i nadále v pracích pro Vaše obce
či školy. I přestože v tuto chvíli pracujeme převážně ze
svých domovů, průběžně vyhlašujeme výběrová řízení,
podáváme žádosti o dotace a administrujeme individuální
projekty obcí a škol či společné svazkové projekty.
Vaše obce pro Vás dělají i nyní maximum
Vážení občané, plně si uvědomujeme, že pro Vás nejsou pravidla chování v době nouzového stavu nikterak
příjemná. Vězte však, že Vaši starostové, místostarostové,
zastupitelé, ale i všichni zaměstnanci Vaší obce pro Vás
dělají maximum a situaci se Vám snaží co nejvíce ulehčit. V jejich nelehké práci jim mnohdy pomáhají například
dobrovolní hasiči, ale také i dobrovolníci z Vašich řad.
Díky všem těmto lidem, tedy i díky Vám, se jistě podaří tuto svízelnou situaci společně zvládnout. Dovolte mi
proto na závěr vyslovit prosbu, abyste v této nelehké době
dodržovali pravidla nouzového stavu a omezení volného
pohybu osob a všechny další pokyny a prosby starostek
a starostů Vašich obcí, které mají za cíl jen jedno jediné
– ochránit zdraví nás všech.
Těším se na setkání s Vámi na některé z příštích akcí,
které pro Vás, jakmile to bude v budoucnu možné, opět
připravíme.
Přeji Vám hezké dny a pevné zdraví!

Mgr. Lenka Bártlová, manažerka svazku
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Najdeš 7 rozdílů?

SUDOKU

Doplň správné samohlásky a vybarvi obrázek: I, Í = hnědá,
Y, Ý = červená, OU = modrá, Ů = žlutá, Ú = zelená
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