Vážení přátelé, sousedé, občané, lide místní i přespolní,
zdravíme Vás v době, kdy se léto opět přehouplo do podzimu. Ten přichází s určitou, téměř pravidelnou přesností,
přesto jsme byli jeho rychlým nástupem trochu překvapeni. Ještě nedávno bylo krásně a teplo, trošičku jsme tedy
doufali v nástup tzv. babího léta, které nám bylo ze strany
odborníků na počasí zpočátku i slibováno. Následně předpověď počasí ohlásila změnu a vyšších teplot se již údajně
v těchto dnech až na výjimku nedočkáme.
Letošní podzimní rovnodennost nastala dne 22. září
v 15:31 středoevropského letního času. Slunce v této době
vstoupilo do znamení vah a nastal astronomický podzim.
Rovnodennost, jak jistě víte,
znamená, že den je stejně
dlouhý jako noc. Skutečnost,
že se den zkracuje, již určitě pociťujeme všichni. Je to
známá věc, že později ráno
svítá a dříve bývá večer tma.
Dny se budou takto zkracovat až do 21. prosince, kdy
nastane zimní slunovrat.
Přestože podzim je charakterizován plískanicemi a slotou, bývá také krásně barevný
a pestrý, přičemž jeho barevnost má pro nás určitě své kouzlo. V říjnu, jak jistě víte, začíná
topná sezóna. Letos potřeba zátopu a tepla přišla vzhledem
k nižším teplotám již po polovině září. Až do 25. října bude
ještě platit letní čas. Následně se pak změní na čas zimní.
Říjnové pranostiky se vyznačovaly zejména tím, že dle počasí v jednotlivých dnech v říjnu se předpovídal další průběh
podzimu i zimy. K tomu se vztahovaly pranostiky typu: „Září
víno vaří, a co nedovaří, říjen dopeče“, „Divoké husy na odletu – konec babímu létu“, „Mlhy v říjnu – sněhy v zimě“, „Mrazy v říjnu – hezky v lednu“, „Sněží-li brzy v říjnu, bude měkká zima“, „Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok“,
„V říjnu hojně žaludů a bukvic oznamuje zimy víc“.
A jak je to s pranostikami v jednotlivých dnech? Tak
například 4. října na svátek svatého Františka z Assisi se
tradovalo: „Svatý František zahání lidi do chýšek“. 15. října na svátek svaté Terezie z Ávily platilo: „Svatá Terezie
zasazuje zimní okna“ a také „Po svaté Tereze mráz po střechách leze“. 21. října pak měla svatá Voršila zimu posílat.

28. října na svátek Šimona a Judy měla zima být již téměř
všudy. Stejně tak další pranostika v tento svátek potvrzovala
příchod zimy takto: „Na svátek Šimona a Judy – zima leze
z půdy“ a také: „Šimona a Judy – buď sníh nebo hrudy“.
A jak je na tom listopad? V listopadu již obvykle začínalo sněžit a sníh měl dorazit již se sv. Martinem (11. listopadu) na bílém koni. V nedávných dobách v tomto měsíci již
panovalo počasí veskrze zimní. V listopadu uctíme rovněž
památku zesnulých. Památku zesnulých nebo také Dušičky
si tradičně připomeneme 2. listopadu. V tento čas bychom
se měli trochu pozastavit a oprostit se od starostí všedních
dní. Zkusme zavzpomínat na ty, kteří už nejsou mezi námi.
Tento den je rovněž spojen
s návštěvou hřbitova, zapalujeme svíčky, a hroby zesnulých zdobíme kyticemi a věnci. Určitě nikdo z nás nebere
návštěvu hřbitova jako povinnost, je milé zavzpomínat na
ty, kteří už mezi námi nejsou.
Svátek všech svatých,
který připadl na 1. listopad,
přinesl tyto pranostiky: „Je-li
o všech svatých léto, bývá
o Martině zima“, rovněž pak:
„Nepřijde-li sníh na Vše svaté
v noci, přijde o svatém Martinu se vší mocí“, nebo také: ‚Jak
na Vše svaté, tak měsíc po nich“.
Ke 2. listopadu se vztahovalo toto rčení: „Když na Dušičky jasné počasí panuje, příchod zimy to oznamuje“.
9. listopadu, na svátek svatého Teodora, pak oznamovala
pranostika: „Svatý Teodor - mrazy lezou z hor“. K 11. listopadu, svátku svatého Martina, se váže spousta známých
pranostik, například tyto: „Na svatého Martina bývá dobrá peřina“, „Svatý Martin přijíždí na bílém koni“, „Martin
a Kateřina na blátě – Vánoce na ledě“. Nám z těchto zvyků,
které se váží ke svatému Martinovi, zůstala trvale v paměti známá a oblíbená svatomartinská husa. K této tradici se
vztahovaly pranostiky: „Jde-li husa o Martině po ledu, bude
se po něm jistě dlouho koupat“ a také: „Půjde-li husa na
Martina po ledě, příští rok dlouhé léto bude“.
Na sv. Kateřinu, svátek připadá na 25. listopadu, se říkávaly tyto pranostiky: „Na svatou Kateřinu sluší schovati
se pod peřinu, na svatého Mikuláše tuť je zima celá naše“,
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„Hrozí-li Kateřina sněhem, přinese jej Ondřej“, stejně tak:
„Svatá Kateřina prádlo máchá a svatá Barbora je škrobí“,
případně: „Sníh na svatou Kateřinu věští vysoké obilí“. Podle počasí na sv. Kateřinu se předvídalo počasí v příštím lednu. Sluší se připomenout i tuto známou kateřinskou pranostiku: „Martin a Kateřina na blátě - Vánoce na ledě“.
Svatý Ondřej (30. listopad) se vyznačoval těmito pranostikami: „Na svatého Ondřeje ještě se nám ohřeje, ale na
svatého Mikuláše již je celá zima naše“, případně: „Ondřejův sníh zůstane ležet sto dní“ a také: „Sníh svatého Ondřeje ozimům nám nepřeje“. Zajímavá je také tato pranostika: „Na svatého Ondřeje mruz, chystej sedláče vůz“. Toto
slezské úsloví správně hodnotí mrazivé počasí na Ondřeje
jako předčasné, které bude opět vystřídáno mírnou zimou.
No, nakonec uvidíme, jaká letošní zima bude.
Vzhledem k tomu, že žížaly letos zalézají hlouběji do
země, a dle dalších znaků v přírodě, by snad konečně nějaká zima být měla. Jaká bude, ale s určitostí nikdo zatím neví.
Tolik tedy k pranostikám v říjnu a listopadu a nyní se
vraťme k tomu, co se dělo v naší obci a okolí v měsíci srpnu
a září 2020.
28. července v rámci 3. týdne terénního šetření po jednotlivých obcích v územní působnosti MAS ORLICKO,
navštívila naši obec projektová manažerka paní Brožková,
se kterou jsme řešili přípravu nových projektů v naší obci
a společně jsme nastínili možné dotační tituly pro naši obec
v příštím dotačním období.
4. srpna se uskutečnila schůzka nad finální podobou rekonstrukce vodního díla Zaječín a nad úpravami ve Vlčím dole
s předním hydrogeologem panem RNDr. Šedou a dalšími
projektanty. Obsahem připravovaného projektu je nový podzemní vrt v dané lokalitě, vyčištění stávajících podzemních
vrtů, nová odradonovací jednotka vodojemu a malý centrální
dispečink. Předpokládané náklady projektu a následného díla
v rámci této akce budou činit cca 5 milionů korun.
8. a 9. srpna naše obec uspořádala pouť a pouťové odpoledne. Pouťové odpoledne v sobotu 8. 8. navštívilo odhadem okolo 350 lidí. Nejprve zahrála dechová hudba Výprachtice a pak následovalo představení pro děti Hýbánky
s Týnou a panem Hudbičkou. Poté vystoupila s ukázkou
z baletu Labutí jezero
baletka Monika Janebová, která je ve stálém
angažmá v Bulharském
národním divadle v
Sofii. Její vystoupení,
které zatančila bez nároku na honorář, bylo
v závěru odměněno zaslouženým potleskem.
Vystoupení naší legendární kapely Progres
přilákalo množství návštěvníků, kapela zahrála hezky a za své vystoupení sklidila bouřlivý
aplaus. Další část večera byla v režii kapely s názvem „Po
Přechodě“. Účastníci této akce jim za jejich výkon opakovaně tleskali, což bylo znamením velké spokojenosti. Pouť se
vydařila, návštěvnost byla vysoká, tak co si přát víc. Snad že
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těšíme se na příští rok a děkujeme všem, kteří se na zdárném
průběhu akce podíleli. Za pomoc při zajištění akce patří velké poděkování zaměstnancům naší obce Výprachtice.
10. srpna zajistil Dobrovolný svazek obcí Mikroregion
Severo-Lanškrounsko školení BOZP se zaměřením na práce
ve výškách a dále proškolení řidičů služebních vozidel. Pro
starostky a starosty obcí i pro pracovní čety obcí se školení
uskutečnilo dne 11. srpna, dne 12. srpna byli proškoleni
úředníci obcí.
11. srpna uspořádal Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko setkání s odborníky na pohřební
služby, kteří proškolili starosty a úředníky obcí z nových
pohřebních řádů stran veřejných pohřebišť. Řád veřejného
pohřebiště náš svazek zpracovával celkem pro 12 členských obcí. Cílem bylo dosáhnout shody v další vzájemné
spolupráci provozovatelů pohřebišť, tedy členských obcí
a pohřebních služeb. Na jednání, které trvalo téměř dvě hodiny a kterého se zúčastnily pohřební služby z Lanškrouna,
Ústí nad Orlicí a Žamberka, byly projednány povinnosti
obcí a pohřebních služeb, vyplývající z platné legislativy
v souvislosti s danou problematikou, a požadavky obcí jako
provozovatelů pohřebišť na pohřební služby v případě poskytování služeb svým občanům. Setkání bylo všemi přítomnými hodnoceno jako velmi přínosné.
12. srpna se konalo setkání MAS Orlicko s pracovníky
z ministerstva pro místní rozvoj ohledně dalšího směřování
dotačních titulů sdružených v Integrovaném regionálním
operačním programu a to, jak pro velký IROP v působnosti
ministerstva pro místní rozvoj, tak malý IROP v působnosti
místních akčních skupin.
14. srpna se pan starosta obce sešel s vedením Správy
a údržby silnic Pardubického kraje. V rámci tohoto společného jednání byla projednána situace ohledně silnice
III. třídy na Hoblovně. Máme zájem na narovnání majetkoprávních vztahů mezi obcí, SUS Pardubického kraje a
dalšími majiteli. Jde o to, aby každý z účastníků vlastnil ty
pozemky, které ve skutečnosti užívá.
15. srpna proběhla akce Meeting of Cars v areálu OVAZ
Luboše Merty. Naši mladí opět uspořádali oblíbenou akci,
na které bylo vystaveno cca 60 automobilů. Byť účast byla
trošičku menší, nadšení všech účastníků a jejich zájem o akci
byl obrovský. Poděkování patří všem pořadatelům této akce.
15. srpna projela přes naši obec tzv. Spanilá s ukázkou
vojenské techniky.
25. srpna se uskutečnilo předběžné přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za rok 2020, tj.
audit, který provedli pracovníci Pardubického kraje. Jako
vždy byl tento předběžný audit bez chyb a závad. Poděkování za výsledek auditu patří zejména p. Baškové.
29. srpna 2020 se konal 28. ročník běhu do vrchu Výprachtice - Buková hora. Zúčastnilo se 71 závodníků
v dospělých kategoriích a 72 v dětských kategoriích. Počasí
nakonec vydrželo, stejně tak rekord trati v čase 27:05, který
stále drží Robert Krupička. Veliké poděkování patří zejména hlavnímu organizátorovi Tomáši Daňkovi. Cennou pomocí byl Robert Krupička, který se velmi dobře zhostil pořadatelské role a společně s SDH Výprachtice zajišťoval trať
závodu. Jménem pořadatelů děkujeme všem sponzorům
a také hejtmanovi Pardubického kraje Martinovi Netolickému, který nad letošním závodem převzal záštitu a finančně
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ho podpořil. Děkujeme také závodníkům a příští rok zase
na shledanou.
1. září byl zahájen v Základní škole Jindřicha Pravečka
ve Výprachticích školní rok 2020 - 2021. Společně s rodiči
jsme přivítali 11 prvňáčků. S paní ředitelkou Romanou Prokopovou a třídní učitelkou Hanou Katzerovou jim úspěšný
a pěkný nový školní rok přijel popřát i pan Bohumil Bernášek, radní Pardubického kraje za odbor školství. Paní učitelka prvňáčky vyzkoušela z počítání perníčků na perníkové chaloupce. Děti obdržely dárečky a ochutnaly výborný
dort. Přejeme prvňáčkům a všem dětem naší školy, aby se
jim ve škole líbilo a do školy chodily rády.
5. září v sobotu 5. 9. 2020 uspořádal spolek V-racing
v areálu OVAZ Výprachtice pohádkový les pro děti. Byla
to velmi vydařená akce se spoustou pohádkových postav
a soutěží pro děti. Nakonec se zúčastnilo 126 dětí společně s rodiči. Nad letošním ročníkem převzal záštitu hejtman
Pardubického kraje Martin Netolický. Na závěr nemohla
chybět již tradičně koupel v pěně, kterou pro děti připravila
jednotka hasičů z Výprachtic. Děkujeme všem pořadatelům za přípravu a uskutečnění této akce.
11. září se uskutečnilo v Kulturním domě v Petrovicích
10. setkání starostů v rámci projektu Centra společných služeb, na které plynule navázalo další jednání valné hromady
svazku DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko. Starostové
a místostarostové členských obcí se na tomto celodenním
jednání zabývali sociálními potřebami svých občanů, společně hodnotili uzavřené veřejnoprávní smlouvy a zabývali
se i spokojeností s fungováním našeho dobrovolného svazku
obcí. V odpoledních hodinách se pak zabývali personálním
obsazením kanceláře svazku, aktuálně realizovanými projekty svazku i členských obcí a v neposlední řadě i majetkem
svazku. Valnou hromadu svazku obcí navštívila i zástupkyně
Svazu měst a obcí ČR paní Ivana Červinková, které děkujeme za její účast na jednání i za její příspěvky do diskuse.
12. září v sobotu se konala pouť ve Valteřicích. Tuto akci
doprovázelo pěkné počasí. Mši svatou si vyslechl téměř
plný kostel poutníků. K poslechu hrála dechová hudba Výprachtice. Valteřickou pouť také navštívil pan hejtman našeho kraje Martin Netolický. Letos je to již 10 let od doby,
kdy byla zahájena rekonstrukce vnitřních prostor kostela

Povýšení sv. Kříže, na kterou hojně také přispíval Pardubický kraj, obec Výprachtice a rovněž lidé z blízkého i širokého okolí. Děkujeme panu faráři Ireneuszi Szocinskému za
přípravu pouti a zajištění občerstvení.
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16. září obec Výprachtice zakoupila pro
jednotku hasičů JPO III
Výprachtice 5ks nových
dýchacích přístrojů Draeger PSS 4000 v částce
201 000 Kč. Tyto dýchací přístroje nahradí
40 let staré Saturny S7,
kterým již skončila životnost. Dále bylo pro naše
hasiče pořízeno 12 párů
zásahové obuvi HAIX v
ceně 80 000 Kč, 6 párů
pro JSDHO Výprachtice a 6 párů pro JSDHO Koburk. Na
tyto prostředky pro hasiče získala obec dotaci 155 000 Kč
z Pardubického kraje. Toto je praktickou ukázkou významné podpory pro obce, jako zřizovatele jednotek, od Pardubického kraje pod vedením současného hejtmana Martina
Netolického. Tato podpora je v našem kraji dlouhodobě
nastavena, za což patří vedení našeho kraje poděkování.
18. září proběhlo v naší obci očkování psů proti vzteklině, které zajistila naše obec.
21. září obec zajistila výměnu garážových vrat u hasičské zbrojnice Výprachtice. Stará dřevěná vrata sloužila od

její kolaudace v roce 1965, byla nefunkční a nedala se již
opravit. V říjnu budou ještě vyměněny luxfery na hasičárně za nová okna, neboť při deštích ve spojení s východním prouděním větrů těmito otvory teče do vstupní chodby
k bytům. Náklady této akce činí 242 000,- Kč. Na tyto opravy a výměnu vrat naše obec obdržela dotaci od Pardubického kraje z programu obnovy venkova ve výši 80 000,- Kč.
V říjnu budou ještě vyměněna garážová vrata v hasičárně
v Koburku, náklady ve výši 76 000,- Kč zaplatí obec ze svého rozpočtu. Oba hasičské sbory si naši pozornost a péči
zaslouží.
24. září se konalo slavnostní otevření zrekonstruované
přírodovědné učebny v naší ZŠ Jindřicha Pravečka. V rámci
akce byla také vybudována konektivita naší ZŠ (tzv. zasíťování naší školy). Na akci byla získána dotace z fondů EU,
konkrétně z programu IROP, který administruje MAS Orlicko. Žádost a studii proveditelnosti zpracovával Mikroregion
Severo-Lanškrounsko. Náklady na akci činily 1 512 000,Kč, dotace pak představovala 90%, tj. 1 473 000,- Kč. Akce
byla původně plánována jako den otevřených dveří pro veřejnost, bohužel z důvodu protiepidemiologických opatření
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proběhla pouze v komorním duchu za účasti pana Apeltauera (ředitele společnosti Bühler Žamberk, který školu
dlouhodobě podporuje), pana Dytrta (vedoucího výcvikového centra Bühler Žamberk), paní ředitelky Prokopové,
zástupce ředitelky pana Formánka, manažerky svazku
Lenky Bártlové, paní Pitrmucové (projektové manažerky
svazku), pana starosty Skalického, paní Chládkové (bývalé
ředitelky školy), pana Šilara a radního Pardubického kraje
pana Bernáška, který škole přispěl částkou 30 000,- Kč na
podporu polytechnického vzdělávání. Jedná se již o pátý
velký projekt v naší škole, který byl v posledních 5 letech
realizován. Jako příklady úspěšných projektů můžeme
jmenovat výtah a přírodovědnou laboratoř, digitální jazykovou učebnu a učebnu informatiky, projekt Od řemesla
k informatice, který zahrnoval keramickou dílnu a robotické stavebnice, dále projekt vybudování cvičné kuchyňky, učebna přírodovědných předmětů a konektivita školy.
Fotografie ze všech akcí najdete na webových stránkách
obce www.obec-vyprachtice.cz.
Naše škola byla donucena přejít na nový informační
systém pod názvem „Škola on-line“, neboť provozovatel
I-školy ukončil svoji činnost. S tímto novým informačním
systémem byli rodiče seznámeni na třídních schůzkách.
Škola si podala žádost do programu tzv. Šablon III, v rámci
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kterého by měla obdržet cca 380 tisíc Kč. Tyto prostředky z předmětného programu budou použity na kariérového poradce, školního asistenta, projektové dny ve škole
a školní kluby. Dále byl navýšen rozpočet školy v souladu
s usnesením vlády č. 845 z 17. srpna, a to o 240 tisíc Kč.
Tyto prostředky musí být použity na pořízení prostředků
technického vybavení pro podporu distanční výuky.
Zaměstnanci naší obce v uplynulých měsících připravovali a rozváželi palivové dřevo pro občany obce a připravovali zásobu paliva do obecních objektů. Museli také zvládnout opětovnou likvidaci dřeva napadeného kůrovcem.
Pouze za měsíce červen a červenec se jednalo o cca 60 ks
smrků a nyní ke konci září to bylo dalších cca 100 ks stromů
napadených kůrovcem, případně jinak poškozených. Naši
zaměstnanci dále prováděli kontroly vodojemů a výměnu
dávkovacích čerpadel na desinfekční úpravu vody a odváželi bioodpad. Bylo nutné se rovněž pravidelně věnovat
i úklidu sběrných míst, a to nejméně 2x týdně. Dále prováděli sběr odpadků po obci, zajišťovali mytí kontejnerů na
tříděný odpad. Zaměstnanci obce také připravili Výprachtickou pouť a pouťové odpoledne a samozřejmě i úklid po
těchto akcích. Zajistili rovněž přípravu Valteřické pouti.
V uplynulém období zaměstnanci obce uklízeli a opravovali komunikace po přívalových deštích a bouřkách ve
Valteřicích a na Pláňavech. Obecní zaměstnanci natřeli
autobusové zastávky a všechny herní prvky na dětském
hřišti u školy. Prováděli běžnou údržbu zařízení a majetku
a další práce. Za jejich nasazení a dobrou práci jim patří
poděkování.
Dovolte nám, abychom Vám v závěru popřáli hodně
zdraví a pěkné podzimní počasí. Prosíme Vás, abyste nepodceňovali vyhlášená protiepidemiologická opatření.
Žádáme Vás o dodržování zvýšené hygieny, užívání dezinfekce a nošení roušek tam, kde je to nařízeno. Dodržujte, a o to prosíme, veškeré zásady ochrany před nemocí
Covid 19, které jsou nám všem všeobecně známy. Chraňte sebe i své blízké. Přejeme Vám, aby se Vám vše dařilo
a doprovázelo Vás štěstí ve veškerém Vašem konání.
To Vám přejí zastupitelé obce Výprachtice.

VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
VÝPRACHTICE KONANÉHO DNE 26. 8. 2020 V 18.00 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ VE VÝPRACHTICÍCH
Přítomni: Luděk Skalický, DiS., JUDr. Miroslav Stejskal,
Mgr. Jiří Formánek, Mgr. Hana Katzerová, Jan Koubek, Zbyněk Kristek, Ing. Daniel Vávra
v 18:42 se dostavil p. Petr Tomiška
Omluveni: Petr Skalický, Ing. Vendula Indrová, Ing. Vojtěch Chládek
Usnesení č. 235/14/2020:
Program:
1/ Zahájení
2/ Schválení programu jednání ZO
3/ Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4/ Zpráva starosty
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5/ Projednání smluv o smlouvách budoucích
– věcná břemena služebnosti
6/ Schválení řádu veřejného pohřebiště
7/ Rozpočtová opatření
8/ Různé
9/ Diskuze
10/ Závěr
Hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 236/14/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice určuje ověřovateli zápisu Jana Koubka a Daniela Vávru
a zapisovatelkou Hanu Katzerovou.
Hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

září - říjen 2020
Usnesení č. 237/14/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti s Povodím Moravy, s.p.,
se sídlem: Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno, IČO:
70890013 na pozemek parc. č. 3303/1 v k.ú. Výprachtice za účelem stavby kanalizace, dle schválené projektové
dokumentace na akci s názvem „Výprachtice – rozšíření
kanalizace Malá Strana, Hoblovna a Na Dole“. Smlouva
se schvaluje ve znění návrhu, který je přílohou tohoto
usnesení.
Hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 238/14/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje Řád veřejného pohřebiště obce Výprachtice.
Řád veřejného pohřebiště je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 239/14/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje rozpočtové opatření č. 4, které je přílohou
tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 240/14/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,Kč příjemci – HZS PK, územní odbor Ústí nad Orlicí, se
sídlem: 562 03 Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, IČ: 70885869
na organizační zajištění oslav 50. výročí založení profesionálního sboru požární ochrany v Ústí nad Orlicí, které
proběhnou na jaře 2021. Zastupitelstvo obce Výprachtice
pověřuje starostu obce k uzavření darovací smlouvy.
Hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Návrh usnesení:
Usnesení č. 241/14/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje poskytnutí finančního daru příjemci – V-Racing
club, z.s., se sídlem Výprachtice 283, IČO: 06068731 ve
výši 6 000,- Kč na akci „Meeting of cars“, který se bude
konat 15. 8. 2020 a 8 000,- Kč na akci „Traktoriáda“, termín konání je 9. 10. 2020. Zastupitelstvo obce Výprachtice pověřuje starostu obce k uzavření darovací smlouvy
na obě akce.
Hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 242/14/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice ruší usnesení Zastupitelstva obce Výprachtice č. 29 ze
dne 18. 12. 2002.
Hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 243/14/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí s nákupem navijáku v ceně do 90 000,- Kč
včetně DPH.

Výprachtické noviny
Hlasování:
PRO: 8
Usnesení bylo přijato.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 244/14/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí s napojením rodinného domu č. p. 9 ve Výprachticích na kanalizaci ve vlastnictví obce Výprachtice.
Hlasování:
PRO: 8 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Návrh usnesení:
Usnesení č. 245/14/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 3553/1
v k.ú. Výprachtice.
Hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 246/14/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce. Přezkoumané období od 1. 1. 2020 do 25. 8.
2020.
Usnesení č. 247/14/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené
působnosti na úseku projednávání přestupků s Městem
Lanškroun, IČO: 00279102. Smlouva se schvaluje ve znění návrhu, který je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 248/14/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor v čp.
175, na stpč. 102/1 v k.ú. a obci Výprachtice, předmětem
nájmu jsou prostory manikúry s příslušenstvím v celkové
ploše 14, 69 m2.
Hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 249/14/2020: Zastupitelstvo obce souhlasí
s uzavřením smluv o bezplatné výpůjčce ploch pro propagační účely ČSSD. Na každou plochu bude samostatná
smlouva. Smlouvy se schvalují dle návrhů, které jsou přílohami tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení bylo přijato.
Diskuze
Paní Prokopová – ředitelka školy seznámila zastupitele
s úspěchem, kterého dosáhli někteří žáci naší školy v soutěži „Požární ochrana očima dětí“.
Dvě literární díla se umístila v krajském kole a jedno dílo
postoupilo do celostátního kola.
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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NOVÁ PRAVIDLA NA HŘBITOVĚ
Vážení občané,
dovolte mi Vás informovat o novém konceptu pohřebnictví, který byl nově nastolen v členských obcích našeho
svazku, tedy i ve Vaší obci. Novela zákona o pohřebnictví, která nabyla účinnosti v roce 2017, uložila provozovatelům veřejných pohřebišť, tedy všem obcím povinnost
nejpozději k 1.9.2020 vydat nový řád veřejného pohřebiště. V tomto dokumentu, ač se může na první pohled
zdát pouhou formalitou, obec kromě svých povinností
stanovuje i povinnosti nájemce hrobového místa a dále
především podmínky za jakých lze na hřbitově pohřbívat,
tedy kdo a za jakých podmínek je oprávněn otevírat hrob
či hrobku a ukládat tam tělo zemřelého či urnu.
Otevírat hrob nebo hrobku a ukládat tam lidské pozůstatky mohou podle zákona o pohřebnictví a tedy i podle
řádu veřejného pohřebiště Vaší obce pouze dva subjekty, a to buď pohřební služba anebo obec prostřednictvím
svého hrobníka. Jiná možnost neexistuje! Stejně tak není
možné, aby obec před otevřením hrobu nebo hrobky k
tomuto kroku nevydala písemný souhlas. Obdobně to samozřejmě platí i pro ukládání urny, ať již přímo do hrobu
nebo do vitríny k tomu určené. Povinnost si tento souhlas
u obce vyžádat, má vždy vypravitel pohřbu. Pokud by pohřební služba nebo dokonce vypravitel sám otevřel hrob
bez vědomí obce, dopouští se přestupku, který může být
sankcionován pokutou až do výše 100 tisíc Kč. V této souvislosti je rovněž třeba podotknout, že za otevření hrobu
je považováno již samotné sejmutí vrchní desky hrobu či
odkopání hlíny z hrobu, na kterém deska není, do hloubky
více jak 30 cm.
V souvislosti s novým řádem veřejného pohřebiště si
Vaše obec nově zajistila i svého hrobníka. Jde o pana Štefana Kyčmola z Ostrova, který v našem regionu působí již
dlouhodobě a je v podstatě jediným místním hrobníkem,
jenž má pro tuto činnost oprávnění. Vypravitel pohřbu,
který hodlá pohřbít tělo zemřelého či uložit urnu na místním hřbitově, má tak nově dvě možnosti. Buď si hrobnické
práce objedná přímo u pohřební služby, která je však v
takovém případě povinna obci doložit řadu dokumentů v
souladu s řádem veřejného pohřebiště, anebo si je objedná přímo u obce a tyto práce pak zajistí obecní hrobník.
Platbu za tyto služby pak vypravitel pohřbu hradí vždy
tomu subjektu, u kterého objednávku učinil, tedy buď pohřební službě nebo obci.
Přílohou řádu veřejného pohřebiště Vaší obce je formulář s názvem „Žádost – souhlas s otevřením hrobu/hrobky
a uložením pozůstatků/urny“. Bez potvrzeného souhlasu
obce na tomto formuláři, který obdržíte buď od pohřební
služby nebo Vašeho obecního úřadu, již není možné na
místním hřbitově kohokoliv pohřbít, a to ani uložit urnu.
Podotýkám, že stejně tak jako uložení urny, i její přemístění na jakékoliv jiné místo vyžaduje vždy souhlas obce.
Nový koncept pohřebnictví, který obec v souvislosti s
nově vydaným řádem veřejného pohřebiště nastavila, je
mj. důsledkem porušování povinností ze strany některých
vypravitelů pohřbu či pohřebních služeb, kdy se obec o
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otevření hrobu či hrobky nedozvěděla buď vůbec anebo
až poté, co se tak stalo. Takovýto postup je skutečně v
rozporu se zákonem a nelze jej nadále přehlížet. Z tohoto
důvodu proběhla s pohřebními službami, které v našem
regionu nejčastěji působí, i schůzka starostů členských
obcí našeho svazku, kde došlo k představení řádu veřejného pohřebiště mj. i Vaší obce a k vyjasnění si vzájemných
práv a povinností pohřebních služeb a obcí jako provozovatelů veřejných pohřebišť. Zdejší pohřební služby jsou
tedy již informovány o svých povinnostech a ve stejném
duchu by měly informovat i každého vypravitele pohřbu,
který hodlá na místním hřbitově uložit tělo zemřelého.
Řád veřejného pohřebiště je zveřejněn jak na webových stránkách Vaší obce, tak i na místním hřbitově. Všem
nájemcům hrobového místa, ale i každému vypraviteli pohřbu, který by hodlal na zdejším hřbitově otevírat hrob/
hrobku a ukládat/exhumovat tělo zemřelého či ukládat/
přemísťovat urnu, se s ním doporučuji seznámit.
V případě jakéhokoliv dotazu k této problematice se
samozřejmě můžete obracet jak na Váš obecní úřad, tak
přímo i na náš svazek, který pro Vaši obec řád veřejného
pohřebiště zpracovával.

Mgr. Lenka Bártlová
manažerka Dobrovolného svazku obcí

Kontakt na obecního hrobníka:
Štefan Kyčmol, Ostrov čp. 237
tel. 775 637 237

PODĚKOVÁNÍ PARDUBICKÉMU KRAJI

Děkujeme za finanční podporu - dotaci
od Pardubického Kraje, zastoupeného panem
JUDr. Martinem Netolickým Ph. D.,
hejtmanem Pardubického kraje. Díky této dotaci
TJ Sokol Výprachtice z.s. pořídil nové vybavení
na tréninky volejbalu, florbalu, fotbalu a cvičení s děti.
Toto vybavení budou moci využívat všichni členové
a účastníci všech věkových skupin, kteří přijdou
na nabízené sporty.
Více naleznete na www.sokol-vyprachtice.cz.

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

15. prosince 2020

Stavy vodoměrů můžete hlásit
na e-mail: ucetni@obec-vyprachtice.cz
nebo tel. 736 535 786, platit můžete na účet,
my vám odpovíme jakou částku, variabilní symbol
a číslo účtu.
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ZPRÁVY Z MATEŘINKY
Začátek školního roku je pro každého velkou změnou
- opustíme prázdninovou pohodu a jsou před námi každodenní povinnosti. Letos na některé děti čekal první den
v mateřské škole, zvykání si na nový režim, učitelky i kamarády. Děti i my se učíme pravidlům, která sice před prázdninami platila, ale je potřeba je oprášit. Letos jsme přivítali
14 nových dětí nejen z Výprachtic, ale také z Čenkovic
a Dolních Heřmanic.
Teplé zářijové dny jsme co nejvíce využívali na zahradě
a k podzimním vycházkám do okolí. Staly se tak vhodnou
inspirací pro malé výtvarníky.

Hudební šlehačka plná Smetany
„Paní učitelko, dneska bude to divadlo“, hlásily děti
v pátek 18. září. „Ne děti, to nebude divadlo. To k nám do
školky přijede jeden moc šikovný pán, který zpívá a krásně
hraje na klavír.“
A opravdu, během
svačiny přijel pan
Martin Kubát se svým
hudebním
programem Hudební šlehačka plná Smetany.
Když se děti pohodlně usadily, mohlo se
začít. Všichni jsme
se seznámili s malým
Bedříškem, s nímž
jsme se vydali podél
řeky Vltavy hledat
jeho hvězdičku. Naučili jsme se krásnou
písničku, ve které nás pan Kubát krátce seznámil se životem hudebního skladatele Bedřicha Smetany. Cestou jsme
navštívili i vojenskou přehlídku, svatbu a dostali jsme se až
do Národního divadla v Praze. Poslechli jsme si úryvky árií
ze známých Smetanových oper a symfonickou báseň Vltava. Našlo se místo i pro tanec na písničku Sedlák, sedlák.
Kecal dokonce přítomným klukům slíbil, že až budou hledat nevěstu, že se za drobný obnos rád tohoto úkolu ujme
a nevěstu jim najde.
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Děti během hudebních úryvků spontánně tleskaly, pleskaly do stehen a podupávaly. Z toho soudím, že se jim hudební pořad pana Kubáta líbil.
Umělecká Agentura Pernštejni
Veselá pohádka o tom, jak šel Honza „Strašpytel“ do
světa získat odvahu, k nám přijela v pátek 25. září. Pohádku: Strach má velké oči, nám představila Agentura Pern-

štejni z Pardubic, kteří již naši školku nejednou navštívili.
Naposledy nám zahráli divadélko na „živo“ pod širým nebem naší zahrady, ale tentokrát měly děti možnost zhlédnout pohádku s loutkami.
Děti si z pohádky mohly odnést ponaučení, že: „Odvážný není ten, kdo se nebojí, ale kdo svůj strach umí
překonat“.
Kolektiv MŠ

Nabídka sportů TJ SOKOL VÝPRACHTICE pro děti
Florbal
- každé pondělí od 16:30 - 18:00 v tělocvičně ZŠ Výprachtice
- začínáme 5.10.2020 s Petrem Tomiškou a Milanem Chládkem

NERF kroužek pro děti
- každé úterý od 16:30 - 18:00 v tělocvičně ZŠ Výprachtice
- začínáme 6.10.2020 s Petrem Tomiškou a Kateřinou Medkovou
Sebou ochranné plastové brýle (nutné!!!, nejlépe ochranné pracovní), NERF zbraň na šipky 7,2x1,3mm. Náboje nenoste, budou
k dispozici na místě. Pravidla a opatření jsou striktně definovaná a každý účastník s nimi bude na místě seznámen.

Fotbal
- každý čtvrtek od 17:00 - 19:00 v tělocvičně ZŠ Výprachtice
- začínáme 8.10.2020 s Jiřím Hegrem a Kamilem Hegrem

Volejbal
- každý pátek od 16:00 - 18:00 v areálu TJ Sokolu Výprachtice (do konce září), nebo tělocvičně ZŠ Výprachtice od
16:30 do 18:30 (cca od října 2020) s Danielem Vávrou

Všechny sporty jsou určeny pro kluky i holky od 1.třídy do 9.třídy a jsou
zdarma. Nemusíte se nikam hlásit. Přijďte kdykoliv přímo na trénink.
Více naleznete na www.sokol-vyprachtice.cz
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ZŠ JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
Prázdniny ve znamení budování

Je již tradicí, že prázdniny v naší škole jsou ve znamení
budování a vylepšování vnitřních prostor.

ny obrazu, rytmus, srostlice, nastavení clony…jsou nám již
jasné. Seminář nám ukázal, jak správně fotografovat. Poznatky využijeme při fotografování školních, ale i soukroLetošní prázdniny jsme vybudovali nové oddělení školní družiny. Paní vychovatelka Matějková v nevyužitém
kabinetu objevila vhodný prostor. S panem školníkem doslova vykouzlila krásné prostředí druhého oddělení. Pan
Falta místnost „ošatil“ novým nábytkem.
Největší chloubou se stala nová přírodovědná učebna.
Ta dostala kompletně nový „kabát“. Podlaha, vymalování,
oprava akvárií, žaluzie, žákovský nábytek, učitelský stůl
s moderními prvky výuky. Na ni byla vázaná konektivita
celé školy. Naše učebny jsou vybaveny rychlostním internetem, ale nejen ty. Kabinety, sborovny, tělocvična mají
připojení k internetové síti. Cena za vybudování projektu
dosahuje z EU fondů 1,5 mil. Kč. Chtěla bych touto cestou poděkovat zřizovateli obci Výprachtice, který dofinancoval realizaci projektu .

mých akcí. Den nám zpříjemnily naše paní kuchařky spolu
s Darinou Karvaivou, které nám uvařily báječný oběd. Měli
jsme tak možnost vyzkoušet a zaběhnout školní kuchyňku.

Mgr. Romana Prokopová

Zahájení školního roku

Očekávaný den pro 11 prvňáčků, kteří přišli do školy
s rodiči, proběhl v pohádkové náladě. Perníková chaloupka byla cílem prvního dne. Počítání perníčků, hledání cesty z chaloupky, vybarvování této „papírové dobroty“ uvolnilo atmosféru. Úkoly byly plněny zodpovědně a s velkou
chutí. Žáčci dostali mnoho dárků, jež jim osobně předal
radní Pardubického kraje za odbor školství Ing. Bohumil

Dalšími úpravami prošli i chodby. Nový nátěr neuvěřitelně rozzářil vnitřní prostory budovy.
Děkuji všem, kteří se na vylepšování naší školy podíleli.

Mgr. Romana Prokopová

Školení pedagogického sboru

Naši pedagogové se na společném školení seznámili
s úpravou fotografií. Seminář vedl Jakub Šmolík. Princip
funkce fotoaparátu a pojmy jako luminografie, zlatý řez,
pravidlo třetin, nakloněný horizont, rámování obrazu, plá-
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mínky splnilo 77 výrobků. Odborná třicetičlenná porota
hodnotila zručnost, kreativitu, profesionální úroveň. A my
známe vítěze. V kategorii 6. - 7. třída vyhrál Šimon Heger
- Andělská křídla. V kategorii 8. - 9. třída zvítězil Matyáš
Fiebiger - Venom. Slavnostní vyhlášení proběhlo na Krajském úřadě v Pardubicích v sále Jana Pernera. Ceny byly
hodnotné a chlapci z nich měli velkou radost.
Gratulujeme k úspěchu. Máme šikovné žáky, na které
jsme vskutku pyšní.
Mgr. Romana Prokopová

Vítězové soutěže požární ochrana očima dětí

Bernášek. Pořádná oslava se neobejde bez dortu. Ani na
něm nechyběla medová chaloupka. Přejeme školáčkům
pohodový vstup do nové etapy života.

Mgr. Romana Prokopová

TECHNOHRÁTKY

Známe vítěze TECHNOHRÁTEK. Projekt technického
a odborného vzdělávání v Pardubickém kraji se koná od
roku 2013. 25 zapojených středních škol, 12 645 zúčastněných žáků, 117 zapojených základních škol, tak takto
zní statistiky.
25. 3. 2020 byla vyhlášena soutěž „Řemeslo doma“.
Příležitost pro domácí kutily a možnost vyrábět doma věci
z kovu, papíru, dřeva, textilu, plastu či stavebnic. Úkolem
bylo zaslat fotografii výrobku s popisem, z čeho je vyroben a k čemu slouží. První výtvor, který do soutěže přišel, byl Venom našeho žáka. Ten nastartoval soutěž. Pod-
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Vyhodnocení soutěže Požární ochrana očima dětí zná
vítěze krajského kola. V literárních pracích se v kategorii L2 na třetím místě umístila Alena Kristková - Hasička.
V kategorii L3 druhé místo obsadila Valerie Pfeiferová Mám srdce hasiče a první místo a postup do celostátního
kola patří Gabriele Vodehnalové - Hrdina. Práce byly otištěny ve Výprachtických novinách č. 3. Gratulujeme děvčatům. Poděkování patří i paní učitelce L. Jindrové za přípravu žákyň. Předání cen mělo proběhnout v Multifunkčním
centru v Hlinsku 17. 9. 2020. Koronavirus bohužel akci
znemožnil.
Fakta: soutěže se zúčastnilo 2 264 dětí, 45 škol, 21 mateřských, 24 základních a 81 SDH.
Mgr. Romana Prokopová
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Spoj body od A do T a čísla od 1 do 24.

SUDOKU

Omalovánka.
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