Vážení přátelé, sousedé, občané, lide místní i přespolní,
dovolte nám, abychom Vás opět pozdravili v době, kdy se
školní prázdniny přehouply do své druhé poloviny. Někteří
z Vás čerpají v těchto letních měsících také dovolenou. Letošní léto přineslo potřebnou vláhu, která zvrátila předpovědi klimatologů z počátku jara, kdy zemi hrozilo další sucho.
Nyní se potýkají naši zemědělci spíše s opačným problémem a tím jsou podmáčené louky a pole. Teploty jsou letos
spíše nižší, což některým z nás nemusí vyhovovat. Jsme však
odborníky v oblasti klimatologie ujišťováni o tom, že tento
způsob léta býval v minulosti obvyklý. Řada z nás starších
si dobře pamatuje, že vedra
a sucho, které jsme v posledních několika letech zažili, nebylo dříve příliš častým jevem.
Letošní léto prostě není takové,
na jaké bychom byli v posledních letech zvyklí.
Určitě jsme všichni rádi, že
jsme v předchozích dvou měsících nemuseli nosit roušky
v souvislosti s nemocí Covid
19. Prošli jsme obdobím postupného rozvolňování opatření, dříve přijatých vládou ČR.
To, že jsme mohli opět volně
dýchat, jsme všichni přivítali. Současný opětovný nárůst nemocných nás nikoho netěší. Nikdo z nás si nepřeje, aby opět
došlo k přijímání plošných opatření, která by nepochybně
měla opět dopad na veřejný i společenský život v naší vesnici a určitě také na ekonomiku v celém státě. Nová plošná
opatření při snaze zabránit šíření infekce by se určitě dotkla
i naší pouti, která je již takřka za dveřmi. Náš zájem je pouť
ve Výprachticích zorganizovat tak, jak jste na to byli v minulosti zvyklí. Jak se naše snahy protnou s případnými dalšími
opatřeními vlády, zatím není jasné. Vzhledem k situaci zatím není možné předjímat, jak se bude vše dále vyvíjet.
Nyní nám dovolte, abychom se krátce zastavili u pranostik, které připadají na měsíce srpen a září.
Měsíc srpen je považován za období, kdy po končícím
létu nastupuje podzim. Občas slýcháváme žertovné průpovídky o tom, že po Výprachtické pouti je potřeba vyměnit
letní pneumatiky za zimní. Poslední zima to určitě nepotvrdila a nestalo se tak ani u těch předešlých, které do Vánoc
sněhem neoplývaly a ta poslední pak byla téměř bez něj.

Nicméně srpnové pranostiky se nesou ve znamení končícího léta a začínajícího podzimu. Říkalo se: „V srpnu již
nelze slunci mnoho věřit“. Byť srpen patří mezi sušší měsíce
roku, nacházíme zde i takovéto pranostiky: „Srpen k zimě
hledí a rád vodu cedí“, případně také: „Když v srpnu naprší,
tak než se oběd pojí, všechno slunce vysuší“. Pokud v srpnu
moc hřímalo, znamenalo to, že se dala očekávat na sníh bohatá zima. Srpnové pranostiky podle počasí v jednotlivých
dnech předpovídaly rovněž průběh zimy. Tak například na
svátek sv. Vavřince, který připadl na 10. srpna, což je datum
okolo naší pouti, pranostika předpovídala: „Je-li od Petra do
Vavřince parno, bývá v zimě
dlouho studeno“. Počasí, které
panovalo na svatého Vavřince,
se mělo udržet stejné po několik dní“. Vavřinec také měl
význam v pranostikách jako
první podzimec, tedy první
podzimní den.
15. srpen je svátkem Nanebevzetí Panny Marie a dle pranostiky, vztahující se k tomuto
svátku, pokud bylo jasno, měl
nastat požehnaný podzim.
Pokud naopak v tento svátek pršelo, mělo se očekávat
50 mokrých dnů. Pokud naopak pršelo až na svátek svatého
Rocha, který připadl na 16. srpna, měl se očekávat pěkný
podzim. 24. srpna na svátek svatého Bartoloměje se mělo
již krátit odpoledne. „Od svatého Bartoloměje slunce tolik
nehřeje“, zvěstovala další pranostika. Jaký byl den na svatého Bartoloměje, takový měl být i celý podzim. K tomu
se vztahovala tato rčení: „Jaký čas na svatého Bartoloměje,
takový celý podzimek bude, bude-li tento den pěkný čas,
znamená to příjemný podzimek“, nebo: „Jaké počasí o svatém Bartoloměji, takové bude i celý podzim“ a také: „Pěkně-li o svatém Bartoloměji, na pěkný podzim máme naději“.
Na svátek svatého Augustina měly odcházet již pěkné dny.
K tomu se vztahovala tato rčení: „Svatý Augustin udělá
z tepla stín“, nebo: „Kol svatého Augustina odcházejí pryč
teplé dny“. Průběh počasí v září pak dle pranostik měl údajně vliv i na to, jaká bude zima. Bouřky v září měly věštit sníh
v prosinci, případně mnoho sněhu na jaře. Divoké husy pak
měly odnášet svačinu a přinášet zimu. Září také mělo jezdit
na strakaté kobyle.
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První září bylo svátkem sv. Jiljí. Pokud na tento svátek
bylo pěkně, mělo být pěkně ještě po čtyři neděle. Pokud
bylo na svátek sv. Jiljí jasno, měl být celý podzim krásný.
Pokud na tento svátek pršelo, ještě 40 dnů neměla žádná
střecha uschnout. Pokud bylo v tento svátek počasí střídavé,
mělo být střídavé celé podletí. 2. září, na svátek sv. Štěpána
krále, mělo být léta již namále. 10. září, na svátek svatého
Mikuláše Tolentinského, pokud nepršelo, ohlašovalo to suchý podzim. 14. září připadlo na svátek Povýšení svatého
Kříže. V tento den, případně okolo něho, se koná ve Valteřicích pouť. K tomuto svátku se váže pořekadlo: „Po svatém
Kříži podzim se blíží“. To je nakonec i svatá pravda. Víme,
že ve Valteřicích při pouti mnohdy již bývá pěkná zima.
K tomuto svátku se vztahuje také pranostika: „Na povýšení
svatého Kříže, odkud fouká vítr, odtud přijde drahota“. Jak
to vypadá, i tato pranostika se nám možná letos vyplní, byť
si to nikdo z nás asi nepřeje. Svátek sv. Matouše připadá na
21. září. K němu se vztahují např. tyto pranostiky: „Jaké počasí dělá svatý Matouš, takové potrvá čtyři neděle“. Potvrzení této pranostiky se objevuje dále v pranostikách: Pohoda
o svatém Matouši čtyři týdny se neruší“ a také: „Matouše
jasný den čtyři týdny jasné předpovídá“. 27. září na svátek
svatého Kosmy a Damiána se tradovalo: „Na Kosmu a Damiána studeno bývá z rána“. Svátek svatého Václava se slaví 28. září. Dle pranostik měly svatováclavské časy přinést
pěkné počasí. Na svatého Václava se měla připravit kamna.
Známou pranostikou v tento svátek je tato: „Svatý Václav
tady – sklízí hady“. Jaké mrazy před svatým Václavem, takové měly být před svatodušními svátky. 30. září, na svátek
svatého Jeronýma jsme se dle pranostik měly již připravovat
na zimu.
V další části Výprachtických novin nám dovolte se
zabývat událostmi v naší obci a okolí v měsících červnu
a červenci.
9. června proběhlo jednání s hydrogeologem RNDr. Šedou o úpravě projektu pod názvem: „Rozšíření prameniště
Vlčí důl a Zaječín“. Z důvodu změny v dotačním titulu je
nutné provést úpravy projektu. Je naplánována kompletní
rekonstrukce jímacího území v Zaječíně včetně nového
přivaděče do vodojemu, nový vrt ve Vlčím dole a nová
odradonovací jednotka, kdy předpokládané náklady jsou
okolo 4 mil. Kč. V podzimních měsících bychom chtěli
podat žádost o dotaci. Péče o vodní zdroje je naší prioritou, jak známo bez vody není života, a proto je naším
prvořadým zájmem, aby naše obec vodu měla. Hodláme
proto v Zaječíně realizovat kompletní výměnu jímacích
studní, provést pročištění pramenících zářezů a zhotovit
nový trubní přívod do vodojemu. Ve Vlčím dole pak je
nutné vybudovat nový vrt a provést jeho napojení na vodojem. Chceme také zajistit pročištění stávajích vrtů a vybudovat novou odradonovací jednotku.
12. června se konala valná hromada Dobrovolného
svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko. Od 9 hodin nejprve proběhlo 9. setkání starostů k projektu Centra
společných služeb za účasti hosta, expertky pro komunikaci Svazu měst a obcí ČR paní Ivany Červinkové, a od
10. hodiny se pak konalo v pořadí již 2. jednání valné
hromady v letošním roce. Starostové projednávali aktivity
svazku v době nouzového stavu, zabývali se novým personálním obsazením kanceláře svazku a schvalovali závěrečný účet i účetní závěrku za rok 2019. Řešili rovněž
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společné projekty svazku, hospodářskou činnost svazku,
ale i účetní záležitosti, jako je rozpočtové opatření, či registraci k DPH.
15. června se uskutečnila fyzická kontrola v rámci
přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za rok 2019, tzv. audit, který provedli pracovníci Pardubického kraje. Vše bylo bez chyb a závad.
18. června zasedala valná hromada Místní akční skupiny Orlicko. Během tří a půl hodinového programu členové projednali organizační záležitosti chodu MAS. Členové
valné hromady rozhodli o přijetí dvou nových členů (ZŠ
Erudio Orlicko a Farního sboru Českobratrské církve evangelické ve Džbánově-Ústí nad Orlicí). Valná hromada
rozhodla také o přijetí obce Hrádek do územní působnosti MAS, vyslechla zprávu o situaci v realizaci aktuálních
projektů a schválila přijetí nabídky Ministerstva práce a
sociálních věcí na navýšení alokace programového rámce
Zaměstnanost, kde se připravuje a bude vyhlášena další
výzva. Valná hromada si vyslechla příspěvky zástupců
kraje, kteří otevřeli diskusi o prioritních tématech a potřebách obcí a podnikatelů v době ovlivněné proběhlým stavem nouze a možnostech financování místních akčních
skupin v době nadcházející.
23. června odpoledne navštívil naši školu pan Ing. Bohumil Bernášek, radní pro školství Pardubického kraje.
Společně s paní ředitelkou Mgr. Prokopovou a zástupcem
ředitelky panem Mgr. Formánkem se probíralo další zapo-

jení našich žáků do projektu Technohrátky. Velmi úspěšní
byli naši žáci právě v této soutěži Technohrátky - Řemeslo
doma, která probíhala v době uzavření škol. Při hlasování
na facebooku z toho bylo 2 místo, ale ještě bude hlasovat
odborná porota a slavnostní vyhlášení proběhne v září.
Samozřejmě nemohla chybět diskuse nad financováním
školství a dalším směřování výuky po zkušenostech s on-line vzděláváním.
24. června se konala rada MAS Orlicko, v rámci které se schvalovaly projekty pro zemědělskou a živočišnou
výrobu v hodnotě 11,9 mil. Kč a dále projekty občanské
vybavenosti pro obce a další subjekty v hodnotě 17,9 mil.
Kč. Další informace ke zmiňovaným projektům najdete na
www.mas.orlicko.cz
25. června v odpoledních hodinách navštívil naši obec
hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Pan starosta obce ho seznámil s připravovanými projekty na kana-
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čeně, srnčí svíčková, grilovaný divočák, konšelské peklo).
Myslivecké sdružení Výprachtice děkuje všem za návštěvu.

lizaci a rozšíření pramenišť Vlčí důl a Zaječín, dále pak
s projektem na zasíťování obecních parcel, kde bude potřeba spolupráce s krajem v souvislosti s majetkoprávním
vypořádáním pozemků pod silnicí. Probrali spolu i dotační tituly z Programu obnovy venkova, a to zejména se
zaměřením hasiče, kde je naše obec pravidelným a úspěšným žadatelem. Dále jsme řešili rekonstrukci komunikace
III. třídy vedoucí přes obec a s tím související výstavbu
chodníků. Náklady na rekonstrukci silnice od hájovny po
školu jsou odhadovány na 60 milionů Kč.
25. června na zahradě mateřské školy předali žáci ZŠ
štafetu budoucím prvňáčkům. Děti i žáci si u této příležitosti společně s pedagogickým sborem připravili krásný
program.
26. června byl slavnostně ukončen školní rok na ZŠ Jindřicha Pravečka ve Výprachticích. Při této příležitosti byla předána drobná ocenění úspěšným žákům v Technohrátkách,

Amavetu, Microtele, literárních a výtvarných soutěžích a za
sběr papíru a bylin. Máme šikovné žáky i pedagogický sbor.
Jako obec se snažíme pomáhat a školu modernizovat, za
poslední roky bylo ve škole investováno okolo 10 milionů
korun do nových učeben (digitální jazyková učebna, chemická učebna, vybavení pro keramiku, robotické stavebnice, PC učebna, vzduchotechnika v kuchyni) atd.
27. června uspořádal Myslivecký spolek Výprachtice již
tradiční zvěřinové hody na myslivecké chalupě. Prodáno
bylo přes 500 porcí jídla ze zvěřiny (srnčí guláš, kančí pe-

30. června byly podepsány smlouvy s vítězi výběrového řízení na zhotovení projektu z programu IROP, kdy administraci projektu má v kompetenci Místní akční skupina
Orlicko. Jednalo se o projekty na vybavení přírodovědné
učebny školy a zajištění konektivity školy.
30. června se členové jednotky hasičů JPO III Výprachtice zúčastnili poděkování npor. Bc. Jiřímu Katzerovi, veliteli
stanice Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, stanice Lanškroun. Pan Katzer sloužil u hasičů 38 let,
z toho 28 let byl velitelem stanice v HZS Lanškrouně. Děkujeme panu Katzerovi za dlouholetou spolupráci a přejeme mu hodně zdraví a plno sil do další etapy života.
1. července zasedal Řídící výbor MAP II Lanškroun,
a to v prostorách venkovní učebny na ZŠ Lanškroun, nám.
A. Jiráska 139. Na programu jednání výboru bylo sdílení
informací k dosavadnímu průběhu projektu a plán činností na školní rok 2020/2021. Setkání bylo zakončeno společnou diskuzí na aktuální témata z oblasti školství.
2. července proběhla kontrola evidence obyvatel, matriky, ověřovací knihy podpisů pracovnicemi krajského
úřadu Pardubického kraje, vše bez závad a jakýchkoliv
pochybení. Poděkování patří matrikářce paní Marii Baškové a také paní Haně Havelkové.
4. července uspořádal TJ Sokol Výprachtice tradiční
letní karneval, počasí se vydařilo a tuto velmi povedenou akci navštívilo přes 500 návštěvníků. Poděkování za
skvělou organizaci patří všem aktivním členům TJ Sokol
Výprachtice.
9. července proběhla kontrola České inspekce životního prostředí se zaměřením na hospodaření v lesích, zejména pak na výsadbu po holinách způsobených kůrovcem, likvidace stromů napadených kůrovcem apod. Na
výsledek kontroly čekáme, ale vše by mělo být v pořádku.
21. července uspořádal DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko v odpoledních hodinách pro starosty a starostky školení na téma zákona o zadávání veřejných zakázek
a jeho změn.
Na víkend 8. a 9. srpna připadá ve Výprachticích termín
Výprachtické pouti. Na sobotu 8. srpna opět plánujeme
pouťové odpoledne před penzionem U Jana, vše je v podstatě připraveno, tak doufejme, že nám epidemiologická
situace v souvislosti s COVID 19 dovolí tuto akci uspořádat. Více se dozvíte na plakátech na obvyklých místech
a dále v novinách.
Zaměstnanci obce v uplynulých dvou měsících pomáhali při opravách komunikací. Prováděli zejména přípravné
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práce. Komunikace se opravují metodou Turbo, tedy výsprava emulzí a kamenivem, a to buď celoplošně - takto
byly letos opraveny 3 komunikace v délce cca 600 metrů.
Dále byly prováděny jednotlivé výspravy výtluků a prasklin.
Bylo spotřebováno cca 140 tun štěrku a emulze. Obec za
uvedené opravy místních komunikací zaplatí cca 720 000
Kč s DPH. Rozsah prací byl projednáván na únorovém
jednání zastupitelstva obce. Jak již bylo výše uvedeno, zaměstnanci obce zametali komunikace před opravou a dále
připravovali podklad na nových cestách, tzn. odstranění
zeminy. Pokud bylo třeba, bylo navezeno kamení, uválcováno a následně se navážel frézink. Povrch komunikace se
poté zarovnal a uválcoval a nakonec se zastříkal asfaltovou
emulzí a uválcoval.
Zaměstnanci obce dále prováděli přípravu a rozvoz palivového dřeva pro občany obce. Bylo nutné opět vytěžit a
odmanipulovat dřevo napadené kůrovcem. Pouze za červen a červenec se jedná o cca 60 ks smrků. Zaměstnanci
obce dále prováděli sekání trávy na obecních pozemcích
a v areálu TJ Sokol před karnevalem, opravovali hydrauliku traktoru 7245, opravovali technologii předčištění splaškové vody na čistírně odpadních vod. Dále natírali zábradlí, prováděli odvoz bioodpadu, úklid sběrných míst 2x
týdně, sběr odpadků po obci, mytí kontejnerů na tříděný
odpad a také prováděli ruční výkopové práce pro uzem-
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nění vrtů a vodojemu. Prováděla se rovněž oprava dešťové
kanalizace v Koburku.

V závěru bychom chtěli všechny spoluobčany
požádat o dodržování klidu o svátcích a nedělích.
Samozřejmě chápeme, že spousta z Vás je značně
pracovně vytížena a mnohdy tedy zápasí s časem.
Nicméně zkusme prosím v těchto dnech nechat
sekačky, motorové pily, cirkulárky a další stroje
uložené v garáži a dopřejme si vzájemně klidný
odpočinek. Vznikají z toho nepříjemné situace.
Řada z Vás v této době slaví různá výročí, máte
pozvané příbuzné a známé a nejste schopni s nimi
přes neustálý hluk ani pořádně promluvit.
Nejen Vás pak tato situace velmi obtěžuje. Je to
skutečně nepříjemné a také velice nespolečenské.
Předem děkujeme za pochopení.
Mějte se hezky, pečujte o své zdraví a užívejte si ještě
teplých letních dnů, neboť i léto by k nám v srpnu mělo být
laskavé. Mějte dobrou náladu a zkuste být k sobě vstřícní.

S pozdravem zastupitelé obce Výprachtice

VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
VÝPRACHTICE KONANÉHO DNE 30. 6. 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, Petr Tomiška, Zbyněk Kristek, Petr Skalický
v 18:40 se dostavil p. Jan Koubek
Omluveni: Ing. Daniel Vávra
Usnesení č. 208/13/2020:
Program:
1/ Zahájení
2/ Schválení programu jednání ZO
3/ Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4/ Zpráva starosty
5/ Projednání poskytnutí darů na rok 2020
6/ Projednání smluv o dílo
7/ Projednání příjmu dotací
8/ Projednání smluv o smlouvách budoucích – věcná
břemena služebnosti
9/ Projednání prodeje pozemků
10/ Projednání a schválení závěrečného účtu a účetní
závěrky obce
11/ Rozpočtová opatření
12/ Různé
13/ Diskuze
14/ Závěr
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 209/13/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice určuje ověřovateli zápisu Petra Tomišku a Vendulu
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Indrovou a zapisovatelkou Hanu Katzerovou.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 210/13/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice neschvaluje poskytnutí finančního daru příjemci
– Linka Bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, Praha 8, IČ:
6138319.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 211/13/2020: 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: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 212/13/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje poskytnutí finančního daru příjemci –
Oblastní charita Ústi nad Orlicí., se sídlem Na Kopečku
356, 561 51 Letohrad, IČ: 44468920 ve výši 2 000,- Kč
na provoz v roce 2020. Zastupitelstvo obce Výprachtice
pověřuje starostu obce k uzavření darovací smlouvy.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 213/13/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Lasound

červenec - srpen 2020
Production s.r.o., se sídlem Olomoucká 1097/26, 568 02
Svitavy, IČ: 04355776 na servis a údržbu výpočetní techniky. Smlouva o dílo se schvaluje ve znění předloženého
návrhu, který je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 214/13/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí s provedením prací firmou FINGEO s.r.o., se
sídlem Litomyšlská 1622, 565 01 Choceň, IČ: 04678982
– úprava projektu akce „Výprachtice – rozšíření prameniště Vlčí důl a Zaječín“, v rozsahu dle cenové nabídky
v maximální výši 100 000,- Kč bez DPH.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 215/13/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí se zadáním vypracování projektové dokumentace na opravu elektroinstalace v ZŠ Výprachtice, kterou
provede projektant Michal Marek, se sídlem Slovenská
1021, 563 01 Lanškroun, IČ: 63196247, DIČ: 7106033682,
a to v maximální výši 100 000,- Kč bez DPH.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 216/13/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo
s Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, se sídlem: Dolní Čermná 76, 561 53 Dolní
Čermná, IČ: 01349341 na zajištění organizace výběrového řízení v rámci realizace projektu s názvem „Vybavení
přírodovědné učebny a zajištění konektivity školy“ ze dne
30. 5. 2019. Tento Dodatek č. 1 se schvaluje ve znění
předloženého návrhu, který je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 217/13/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí s opravou části vodovodu „Ve Bráně“, kterou provede firma Vodovody a kanalizace Jablonné nad
Orlicí, a.s., se sídlem: Slezská 350, 561 64 Jablonné nad
Orlicí, IČO: 48173398, a to v maximální výši 590 000,Kč bez DPH. Zastupitelstvo obce Výprachtice pověřuje
starostu k podpisu smlouvy o dílo.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 218/13/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí se změnou pojistné smlouvy č. 32380461-11
o pojištění majetku uzavřenou s Českou pojišťovnou a.s.
dne 31. 8. 2012 o doplnění pojištění městského mobiliáře
za roční pojištění 614,- Kč. Zastupitelstvo obce Výprachtice pověřuje starostu k podpisu aktualizace této smlouvy.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č.: 219/13/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje smlouvu o poskytnutí programové
účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky
požární ochrany jednotek SDH obce z rozpočtu Pardubického, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice, IČO:
70892822 na pořízení zásahových oděvů a dýchacích přístrojů. Dotace se poskytuje do výše 70% ze skutečných
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celkových nákladů, maximálně však ve výši 155 000,- Kč.
Smlouva se schvaluje v textu dle předloženého návrhu,
který se zakládá k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č.: 220/13/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí s přijetím dotace z rozpočtu Pardubického
kraje v rámci Programu obnovy venkova v roce 2020 na
akci „Výměna garážových vrat a luxferů“ v budově hasičské zbrojnice Výprachtice. Zastupitelstvo obce Výprachtice
souhlasí s dofinancováním akce z vlastních zdrojů. Zastupitelstvo obce Výprachtice pověřuje starostu obce k uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace s poskytovatelem dotace.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č.: 221/13/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě - kanalizace ve prospěch Obce Výprachtice s budoucími povinnými, jejímiž pozemky bude vedena
kanalizace u akce s názvem „Výprachtice rozšíření kanalizace – Malá Strana, Hoblovna a Na Dole“. Smlouva o smlouvě
budoucí se schvaluje v textu dle předloženého návrhu, který
se zakládá k tomuto usnesení. Seznam budoucích oprávněných a dotčených pozemků je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č.: 222/13/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby na akci
IP1212-2012140 Valteřice, parc. č. 3118, kNN ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., sídlo: Teplická 874/8, Děčín,
IČO: 24729035, zastoupenou společností K-energo s.r.o. se
sídlem Nádražní 346, 563 01 Lanškroun, IČO: 27494683.
Smlouva se schvaluje v textu dle předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 223/13/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje prodej pozemků parc. č. 1779/19 a 1785/2
a zároveň schvaluje nákup pozemků parc. č. 1473/2,
1471/2 díl „a“ a díl „b“, vzniklých dělením parcel dle GP
č. 145-162/2020, vše v k.ú. Koburk od stávajících majitelů. Pozemky se prodávají a kupují za cenu stanovenou
znalcem. Důvodem prodeje a nákupu je narovnání majetkových poměrů dle skutečného stavu.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 224/13/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje prodej pozemku parc. č. 3271/1 část „a“,
který vznikl dělením původního pozemku parc. č. 3271/1
dle GP č. 845-253/2018 vše v k.ú. Výprachtice. Pozemek
se prodává za cenu stanovenou znalcem.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 225/13/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1802/5 v k.ú. Výprachtice na žádost Stavební-
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ho bytového družstva Lanškroun se sídlem Seifertova 173,
563 01 Lanškroun, IČ: 00579378. Na oddělení pozemku
bude pořízen GP na náklady žadatele.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 226/13/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje celoroční hospodaření obce Výprachtice
a závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2019, včetně
zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Výprachtice za rok 2019, včetně dalších příloh, které tvoří výkazy obce, a dává souhlas s celoročním hospodařením obce
Výprachtice bez výhrad.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 227/13/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje účetní závěrku obce Výprachtice sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019, a to dle výkazů
založených k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 228/13/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje výsledek hospodaření za rok 2019 z hospodářské činnosti ve výši – 145 536,53 Kč a výsledek hospodaření z hlavní činnosti ve výši 3 751 609,89 Kč. Oba
tyto výsledky budou převedeny na účet 432 – nerozdělený
zisk, neuhrazená ztráta z minulých let.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 229/13/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje rozpočtové opatření č. 3, které je přílohou tohoto usnesení
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 230/13/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje uzavření smlouvy o právu provedení stavby,
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: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 231/13/2020: Zastupitelstvo obce souhlasí
s napojením rodinného domu čp. 113 ve Výprachticích na
kanalizaci ve vlastnictví obce Výprachtice.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 232/13/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí s uzavřením smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s.,
sídlo: Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035 na připojení
odběrného elektrického zařízení - nové elektroměry na
čp. 3 v rámci oprav rozvodů elektřiny. Smlouva se schvaluje v textu dle předloženého návrhu, který se zakládá
k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
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Usnesení č. 233/13/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje pronájem nebytových prostor manikúry
a pedikúry v čp. 175 ve Výprachticích jako Provozovnu
masáží o výměře 21,2 m2 s příslušenstvím 6,84 m2 za nájemné 6 000,- Kč s DPH za rok paní Bc. Sandře Šebrlové.
Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce od 30. 8.
2019 do 15. 9. 2019.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 234/13/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice nesouhlasí s vydáním vyhlášky omezující hluk
o nedělích a svátcích.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Diskuze
Paní Romana Prokopová – ředitelka školy – Žáci naší
školy se zúčastňují akce – soutěže TECHNOhrátky a umísťují se na předních místech, za což jim velký dík.
Poděkovala SRPDŠ za sběr papíru. Získané prostředky
jsou použity pro žáky naší školy na dopravu na různé školní akce a na nákup her.
Vyslovila přání – pokud se vyskytne nějaký problém
související se školou, aby se rodiče obrátili přímo na školu.
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.
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ZPRÁVY Z MATEŘINKY
Zápis do MŠ

Letos byl zápis do MŠ poznamenán uzavřením školky,
a tak přijímání nových dětí proběhlo elektronickou a písemnou formou. Přijali jsme 13 nových dětí a od září bude
navštěvovat MŠ 36 dětí.

Hasičská soutěž

Děti z motýlkové třídy se zúčastnily hasičské výtvarné
soutěže na téma: Požární ochrana očima dětí a mládeže. Na krásném druhém místě v kategorii M2 se umístila
Eliška Fiebigerová. Všem zúčastněným a zejména Elišce
srdečně gratulujeme.

vili zahradu a začali přemýšlet o novém vybavení šatny.
Firma Benjamín nám vyrobila moderní a funkční skříňky,
které celou šatnu rozzářily. 8. června s pomocí zaměstnanců obecního úřadu byl starý nábytek vystěhován a během dopoledne nainstalován nový. Tímto děkujeme panu
P. Marešovi a P. Skalickému za demontáž starých skříněk.

Pohádka o statečném princi a princezně

Den dětí

Letošní oslavu dne dětí jsme naplánovali na školní zahradě, kterou jsme v době uzavření trochu zvelebili. Kromě nově osázených ovocných a okrasných keříků mohou
děti využívat i dřevěný zahradní nábytek zastíněný barevnými slunečníky. Ráno jsme společně zahájili veselou
písničkou. V té se zpívalo o zmrzlině, díky které jsme děti
Na naší školní zahradě se také uskutečnilo malé divadélko o statečném princi a princezně a strašlivém loupeživém rytíři Breburdovi, který se rozhodl, že získá ruku
princezny, trůn i královský poklad. Pohádka pojednávala
o tom, že dobro vítězí a zlo může být napraveno. Po celý
příběh byly děti zapojovány do děje, což vytvořilo pohodovou a legrační atmosféru. Toto představení nám zprostředkovala pardubická umělecká agentura Pernštejni.

Výlet do Pradědova muzea

namotivovali na překvapení. Tím byla vytoužená zmrzlina. Po domluvě s paní Navrátilovou jsme využili venkovní zahrádky, kde si děti mohly svou zmrzlinu vychutnat.
Chtěli bychom jí touto cestou poděkovat. Zbytek dopoledne jsme strávili na zahradě plné zábavných úkolů.

Co se změnilo?

V době, kdy školka zela prázdnotou, jsme společně upra-

V pátek 19. června sice celý den pršelo, pro školkové
děti to ale byl den D. Konečně výlet. Prvním bodem programu v muzeu byla ihned po příjezdu nezbytná svačina.
Děti, posilněné výbornou ovocnou tyčinkou, se poté pustily do plnění připravených úkolů. Nejprve měly poznat
a pojmenovat jednotlivá řemesla na obrázku. Poté se děti
rozdělily do skupin, kde z kouzelných pytlíků vytahovaly
nejrůznější předměty. Podle nich pak měly uhodnout, kdo
je ke své práci potřebuje.
Následně se děti přesunuly do učebny, kde si vyzkou-
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většina unavených výletníků do 15 minut usnula. Škoda
jen, že nám počasí nepřálo a my jsme tak nemohli využít
přilehlou zahradu muzea. Soudě podle hluku a pohybu
dětí v herně muzea se jim výlet líbil.

Štafeta

Byl čtvrtek odpoledne 25. června a školkovská zahrada
se začala plnit slavnostně oblečenými dětmi a jejich rodiči. Ten den totiž budoucí prvňáčci přebírali štafetu od
žáků 9. třídy. Počasí nám přálo, proto jsme mohli začít.

šely práci s interaktivní tabulí. Zde holky a kluci rozdělovali pečivo na sladké a slané a rozhodovali o tom, co
dřevař ke své práci potřeboval dříve a co používá teď.
Pak už nastala ta nejzábavnější část. Přes 30 párů nohou a stejný počet hlasů se volně rozeběhl a rozezněl po
horním patře muzea. Děti hospodařily v jednotlivých domečcích vybavených podle řemesel, o kterých si předtím
povídaly s průvodkyněmi. A jelikož k svačině bylo sladké,
nahromaděná energie musela ven. V patře bylo značně
živo. Děti pobíhaly sem a tam, lezly po malé horolezecké
stěně a stěhovaly po muzeu všechno, co jen šlo. Každá zábava má ale svůj konec, i ta naše. Po úklidu všech hraček
a jednotlivých domečků nás čekal v nedaleké školní jídelně oběd. Prázdným bříškům přišel řízek velice k chuti.
Po návratu do muzea si děti mohly koupit nějakou
drobnost na památku. To bylo vybírání a rozhodování…
Pak už nastalo horečné balení bačkor, lahviček s pitím,
pláštěnek, jakožto i peněženek a koupených dárků. Jsme
všichni a máme všechno??? Pak hupky dupky do autobusu
a hurá domů. Cesta zpět byla o poznání klidnější, protože

Po úvodních slovech pana starosty a paní ředitelek dostaly
prostor malé i ty velké „děti“ a jejich nacvičené básničky
a písničky. Poté došlo na předávání dárků a že jich bylo.
Předškoláci obdarovali deváťáky a naopak. Pak všichni
dostali dárečky od svých paní učitelek, a školkáčci navíc
od budoucí paní učitelky krásné barevné kšiltovky a pár
drobností do školy. Dál přišly nařadu gratulace - hlavně
aby byl ten další krok v životě úspěšný. Když skončilo potřásání rukama, zbývala jen společná písnička z pohádky
Lotrando a Zubejda. No a pak už se všichni s plnýma rukama rozešli ke svým rodičům.

Kolektiv MŠ

ZŠ JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
Sběr papíru

Schody jako učební pomůcka

Patnácté kolo
sběru papíru je
za námi. Noviny,
časopisy, letáky,
katalogy, knihy,
kartony, tak to
vše přinášeli žáci,
rodiče, senioři a
občané Výprachtic. Gymnastický sál školy byl naplněn
po okraj. 6500 kg papíru za tři dny! Naše maminky ze

Naše škola se rozsvítila. Schody se staly učební pomůckou. Nepravidelná slovesa z anglického jazyka, malá násobilka, vyjmenovaná slova, důležité mezníky z naší historie a vzorečky z matematiky si mohou školáci každý den
zopakovat. Skvělá práce pana školníka Jiřího Chaloupka
a Michala Moravce.
Mgr. Romana Prokopová
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SRPDŠ si řádně protáhly a posílily svaly celého těla. Díky
Vám všem mají naši žáci bezva přestávky. Kluci hrají Stiga hokej. První ročník ukončili extraligou Play off. Jméno
vítěze bylo navždy zapsáno na putovním poháru. Malé
děti si užívají fotbálku. Peníze za sběr jsou využity i na
autobusovou přepravu žáků na dopravní hřiště, lyžařský
kurz a jiné akce, které pro žáky připravujeme. Děkujeme
Vám všem.

Mgr. Romana Prokopová

Přijímací zkoušky 2019 - 2020

I letos čekalo na žáky ZŠ Jindřicha Pravečka Výprachtice rozhodnutí, kam se budou ubírat jejich kroky po
ukončení povinné školní docházky. Přijímacího řízení
se v letošním školním roce účastnilo 16 žáků, z toho 15
podstoupilo přijímací zkoušku na maturitní obor. Proces
přijímacího řízení byl v letošním roce složitější. Vzhledem
k pandemii měli všichni zúčastnění pouze jeden pokus na
úspěšné složení státní přijímací zkoušky.
S touto překážkou se naši žáci vypořádali se ctí. Důkazem je i fakt, že byli všichni přijati v prvním kole přijímacího řízení a většina z nich se v pořadí uchazečů umístila
na předních místech.
Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu
a životě.
Žáci byli přijati na tyto školy a obory:
SPŠCH Pardubice, obor Aplikovaná chemie
Gymnázium Lanškroun, 2 žáci
Letohradské soukromé gymnázium
Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun, obor Agropodnikání

Jejich cesta je u konce. Nebyla lehká, někdy i velmi obtížná, trnitá a náročná. Poznali mnoho nového a zajímavého. Užili si spoustu legrace, zábavy, radosti, ale i slz štěstí.
Neměla jsem možnost být na začátku jejich proměny, která právě skončila, ale i za tu krátkou dobu jsem poznala,
že byli skvělou partou holek a kluků, která za to umí vzít,
jak zpívá Michal David …vždyť někdy stačí říct, jen dál
se snaž, vždyť ty na to máš. A oni dokázali, že na to mají.
Jejich výkony v Technohrátkách nemají obdoby. Převálcovali všechny školy v Pardubickém kraji. Díky nim se o naší
škole vědělo a psalo. Ale i skvělé výkony v matematických,
sportovních, vědeckých, literárních a výtvarných soutěží
byly nezapomenutelné. Děkujeme vám za ně. Koronavirus
ohrozil přípravu na střední školy. Uvězněni doma pilně studovali. I v této nelehké době potvrdili své kvality. Přijímací zkoušky zvládli bravurně. Výborné výsledky a umístění
mezi prvními uchazeči zaslouží obdiv.

VOŠ a SPŠ Šumperk, obor Informační technologie
Průmyslová střední škola Letohrad, obor Stavebnictví
Gymnázium Lanškroun
SŠOŘaS Žamberk, obor Kuchař
SPŠCH Pardubice, obor Požární ochrana
Integrovaná střední škola Moravská Třebová, obor Sociální činnost
Střední uměleckoprůmyslová škola Ústí nad Orlicí
VOŠP a SPgŠ Litomyšl, Pedagogické lyceum
VOŠ a SŠ technická Česká Třebová, obor Elektrotechnika
Střední zdravotnická škola Svitavy, obor Praktická sestra
Střední průmyslová škola stavební Pardubice
Mgr. Jiří Formánek

Předávání štafety

Každoročně probíhá ve spolupráci s mateřskou školou slavnostní předávání pomyslné štafety. Poprvé se tato
událost konala na zahradě školky. Krásný slunečný den se
nesl ve znamení smutku, ale i očekávání. Loučení s našimi deváťáky a vítání nových školáčků, kteří se nemohli
zúčastnit zápisu kvůli pandemii, přináší také vzpomínání.
Jací byli naši deváťáci?
Do první třídy vstoupili jako princezny, kovbojové, vojáci či kosmonauti. Z naší školy odchází slečny a mladí muži.

Děvčatům a chlapcům začíná nová etapa bytí. Čekají
je noví kamarádi, přátelé, učitelé. Každého dne se něco
končí, něco překrásného začíná. My vám přejeme šťastný
vstup do nového života.
Co napsat na závěr? „Žij život pro jistotu na plné pecky
každý den.“ Karel Gott

Mgr. Romana Prokopová   

Sponzorské dary

Zasedací místnost naší školy naplnili žáci nejrůznějšími
předměty. Byly to sponzorské dary na slavnostní ukončení
školního roku a pohádkový les. Dary získali žáci deváté třídy od blízkých a místních firem. Velké dík patří Matyáši Fiebigerovi, který mnohé z nich oslovil. Máme šikovné žáky.

Mgr. Romana Prokopová
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Pohádkový les

Ani nepříznivá epidemiologická situace nezastavila
naše šikovné deváťáky v přípravě tradičního pohádkového
lesa pro mladší spolužáky. Myslím, že se s nedostatkem
času popasovali na výbornou.

Na trase závodníci potkávali různé kouzelné postavy
(víly, anděla, Křemílka a Vochomůrku, Rumcajse a Manku…). Jednotlivá pohádková zastavení měla prověřit dovednosti a vědomosti všech účastníků (počítání, řazení
planet, ochutnávání potravin, zvedání pneumatik…).
V cíli na všechny čekala zasloužená odměna. Pro mlsné jazýčky
nemohlo chybět opékání buřtů. Zbytky sil bylo
možné využít při přetahování lanem. Pohádkový les se velmi vydařil a
deváťáci zaslouží velikou pochvalu.

cvičně, abychom se slavnostně rozloučili s tímto
rokem a deváťáky, kteří se
po prázdninách rozprchnou
na různé střední školy. Paní
ředitelka ocenila všechny
úspěšné žáky ve výtvarných, literárních, sportovních, vědeckých či technických soutěžích. Dárečkem
byli obdarování i pilní sběrači papíru a pomerančové
kůry.
Milým a laskavým slovem nás potěšil pan starosta. Všem přejeme krásné
prázdniny a budeme se těšit na září, kdy se všichni opět
setkáme ve školních lavicích. Doufejme, že příští rok bude
trochu klidnější.
Mgr. Lucie Jindrová

Nové prostory

Naše škola o prázdninách žije. Z chodeb a učeben nejsou slyšet hlasy žáků a učitelů, ale přesto je zde rušno.
Z různých částí školy jsou slyšet zvuky pracovního nářadí.
Stále zlepšujeme vnitřní prostory. Na začátku školního roku
přivítá žáky nová přírodovědná učebna. Buduje se konektivita (kompletní IT zasíťování budovy školy).

Mgr. Lucie Jindrová

Slavnostní zakončení školního roku

Tak a je to tady. Pro naše
školáky nastal poslední den
v tomto prapodivném školním
roce. Jsme moc vděční za to,
že jsme se po tak dlouhé době
mohli všichni sejít, pozdravit
se a popovídat si.
Shromáždili jsme se v tělo-
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projektem, který přispěl k rozšíření výuky při mimoškolních
aktivitách byl projekt Od řemesla k informatice. Výsledkem
bylo pořízení nového technického a materiálního vybavení
pro zájmové kroužky Robotika a Keramika. Cvičná kuchyňka s moderními elektrospotřebiči, přírodovědná laboratoř
a zcela bezbariérový přístup naší budovy pomocí vertikální
hydraulické plošiny, tak to jsou významné projekty, které
přispěly ke zlepšení výuky nejen odborných předmětů, ale
i ke zdokonalení úrovně počítačové a jazykové gramotnosti
žáků.

Pro vzdělávání musí být odpovídající podmínky, protože
ve vzdělávání dětí je naše budoucnost.
Žádost a studii proveditelnosti zpracovával svazek DSO
Mikroregion Severo-Lanškrounsko, administrace žádosti
pak MAS Orlicko.
Připravujeme a zvětšujeme druhé oddělení školní družiny. Prostory jsme získali díky nevyužitému kabinetu. Družinka bude vybavena nejenom moderním nábytkem, ale
i novými podlahovými krytinami. Všichni se můžeme těšit
na nový školní rok.

Luděk Sklalický DiS., Mgr. Romana Prokopová

PŘELADĚNÍ NA NOVÝ DIGITÁLNÍ SIGNÁL DVB-T2
antény pro bytové domy. Dotkne se tedy i velké části obyvatel Vaší obce a Vámi zřizovaných objektů.
Již 27. srpna 2020 vypnou své stávající vysílání ve starém
standardu DVB-T vysílače Pardubice - Krásné a Jihlava Javořice, jejichž signál přijímá většina domácností v Pardubickém kraji a na Vysočině. Zároveň se tentýž den definitivně na nový standard DVB-T2 přeladí vysílač Jeseník
- Praděd v Olomouckém kraji a vysílače Ostrava - Hošťálkovice, Ostrava - Hladnov a Frýdek-Místek - Lysá hora v
kraji Moravskoslezském.
Jelikož jde o náročný proces a Česká televize je prvním
vysílatelem, jehož programy postupně ze starého signálu
DVB-T mizí, rád bych Vám i občanům Vaší obce nabídl
naši pomoc.
S jakýmikoli dotazy ohledně termínů vypínání, způsobu
přeladění nebo jiných technických problémů se můžete
obrátit na naše telefonní centrum na čísle 2 6113 6113, případně na e-mail: info@ceskatelevize.cz. Podrobnější informace jsou zárověň dostupné na webu www.digict.cz.

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
jak jistě víte, v České republice odstartovala druhá vlna televizní digitalizace. Přeladění na nový digitální signál DVB-T2 se postupně dotkne všech domácností, které přijímají
vysílání pomocí venkovní či klasické antény nebo společné

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
k přechodu na nový standard DVB-T2 dochází na základě
rozhodnutí vlády a mezinárodních dohod, které mají v Evropě umožnit další rozvoj vysokorychlostního internetu. V
České televizi chceme tento, i pro nás velmi složitý, proces
využít k tomu, abychom divákům nabídli vyšší kvalitu obrazu a zvuku a abychom mohli v blízké budoucnosti rozšířit
vysílání z jednotlivých regionů.
Věřím, že společně se nám podaří celý přechod na nový
digitální televizní signál usnadnit všem občanům České republiky.
S pozdravem
Petr Dvořák, generální ředitel České televize
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HISTORICKÉ VLAKY VYJEDOU NA KRÁLICKO I V LETOŠNÍM ROCE,
NOVĚ POD HLAVIČKOU LEO EXPRESS
Tradice jízd historických parních vlaků bude zachována
i v letošním roce. Pardubický kraj si jízdy objedná u dopravce Leo Express, který je zajistí ve spolupráci s Muzeem
starých strojů v Žamberku. Oproti předchozím letům budou vlaky jezdit o pěti srpnových sobotách a mimořádně
také o státních svátcích 28. října a 17. listopadu. Trasa z
České Třebové do Hanušovic zůstává nezměněna.
„Vzhledem k epidemiologické situaci jsme dlouho nevěděli, zda historické vlaky na Králicko vyjedou i v letošním
roce. I díky postupnému rozvolňování jsme se nakonec domluvili se společností Leo Express a Muzeem starých strojů
v Žamberku, že jízdy budou i letos, i když v časově pozměněném režimu a v celkovém počtu sedmi jízd, které budou
ve všech případech čistě parní a nebude tak docházet ke
střídání s motorovou soupravou. Trasa z České Třebové do
Hanušovic zůstává stejná jako v posledních letech,“ uvedl
hejtman Martin Netolický.

V čele soupravy, která by měla vyrazit v rámci sedmi
jízd, je lokomotiva 431.032 Ventilovka. „Tato lokomotiva
byla vyrobena v roce 1927 a bude vypravena s pěti historickými vozy, z nichž jeden bude s možností občerstvení
a druhý služební například pro přepravu kol či kočárků.
V případě nepříznivých klimatických podmínek a zákazu
provozování parních lokomotiv bude připravena lokomotiva T435 Hektor z roku 1958. U parní soupravy je plánovaná kapacita 190 osob,“ doplnil hejtman Martin Netolický.
V letošním roce budou jízdy obohaceny také o doprovodný program. „V rámci srpnových jízd plánujeme 1. 8.,
15. 8. a 29. 8. vypravit historický autobus z Lichkova na
Dolní Moravu a 8. 8. a 22. 8. pak zvláštní vlaky z Dolní
Lipky do Štítů,“ uvedl Emil Sedlařík, tiskový mluvčí Leo Express.

2020

16:00 - Dechová hudba Výprach�ce

17:00 - Hýbánky s Týnou a panem Hudbičkou (znáte z ČT Déčko)
hudebně pohybové představení pro dě��
po skončení následuje autogramiáda

18:00 - kapela PROGRES
20:00 - kapela PO PŘECHODĚ
21:30 - diskotéka s DJ Polly a DJ Elent
Doprovodný program:
- Airbrush tetování
stříkané tetování, které
za pár dní zmizí
- výstava techniky
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