Vážení přátelé, sousedé, občané, lide místní i přespolní,
„zdravíme Vás v období Velikonoc. Noviny se sice do Vašich schránek zřejmě dostanou později, protože naši pomocníci musí absolvovat karanténu, přesto si dovolíme období Velikonoc připomenout, protože jde o důležitý svátek
pro nás pro všechny.
Koncem března jsme si již krátce užili teplot jarních.
Nicméně dubnové počasí je jak známo vrtkavé. Může
se tedy klidně stát, že se nám přechodně ochladí. Nakonec v dubnových pranostikách
se s nestálostí a proměnlivostí
dubnového počasí počítá. Jedna z lidových moudrostí říká:
„V tomto měsíci jest obyčejně
mnoho silných větrů, nato hned
sníh, déšť, kroupy, slunečnost,
a proto tedy je v dubnu tak stále
proměnlivé povětří, že se sotva
v celém roku takové nalézá.“
Poláci vysvětlují v lidové meteorologii nestálost aprílového
počasí tím, že se v dubnu stýká
zima s létem a obě roční období
zápasí kdo z koho. Němci pak
říkají: „Nevěř žádnému počasí
v dubnu – apríl si stejně troubí,
jak chce“.
Karel Čapek k měsíci dubnu
poznamenal: „Duben – to je ten pravý požehnaný měsíc
zahradníkův. Ať jdou do háje milenci se svým velebením
máje, v máji stromy a květiny jen kvetou, ale v dubnu vyrážejí.“
V dubnu také slavíme Velikonoce. Velikonoční neděle připadá na první neděli po jarním úplňku. Jedná se tedy
o pohyblivé svátky. Letošní Velikonoční neděle připadla na
4. duben. Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským
svátkem, jsou oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. V užším
náboženském pojetí se Velikonocemi rozumí pouze slavnost
Zmrtvýchvstání Páně, neboli Kristovo vzkříšení na tzv. Boží
hod velikonoční, ke kterému mělo dojít třetího dne po jeho
ukřižování. V širším pojetí se Velikonocemi myslí období od
Zeleného čtvrtka až do sobotní vigilie (Velikonoční vigilie je
v liturgickém kalendáři noc z Bílé soboty na neděli – noc,
kdy vstal Ježíš Kristus z mrtvých), a je vlastně součástí postní

doby. V nejširším slova smyslu pak celá doba velikonoční
zahrnuje padesátidenní období od Zmrtvýchvstání do letnic. S tímto svátkem je spojeno velké množství tradic. Mezi
nejznámější patří barvení vajíček, pomlázka, pečení velikonočního beránka, velikonoční výzdoba a další. Velikonoce
v novodobém pojetí představují hlavně svátky jara. Letošní
Velikonoce budou vzhledem k opatřením v souvislosti s nemocí Covid 19 bez koledníků a návštěv příbuzných a známých z jiných okresů. Nenechme se však touto situací vyvést
z míry. Ano, je to pro nás všechny dlouhé a určitě obtěžující. Na
druhé straně se jedná o opravdu
zrádnou a nebezpečnou nemoc.
Zkusme se soustředit na přivítání jara, těšme se na postupné
uvolňování nařízených opatření
a udělejme si radost výzdobou
domu nebo bytu. Upečme si tradiční velikonoční pokrmy a odpočiňme si od všedních starostí.
A jaké pranostiky se k měsíci
dubnu vztahují? Tak například:
„Ranní déšť a dubnový čas je
stejný“, nebo „ Dubnový sníh
rodí trávu“, „Na mokrý duben
– suchý červen“, „Teplé deště
v dubnu, teplé dny v říjnu“, „Co
duben našetří, to květen spálí“,
„Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší“.
Pokud pršelo na 1. dubna, znamenalo to mokrý máj.
Když byl Zelený čtvrtek bílý (v tomto roce připadá na
1. duben), mělo být léto teplé. Pokud pršelo na Velký pátek
(letos 2. dubna), očekávala se velká úroda. Pokud pršelo na
Bílou sobotu (3. 4.), podobná předpověď platila i o Božím
hodu velikonočním (4. 4.), měla být v létě nouze o vodu,
případně se očekával žíznivý rok.
V případě, že duben byl mokrý, slibovaly pranostiky hojnost ovoce, velkou úrodu vína a dobrou sklizeň. Známou
pranostikou je ta, která se vztahuje k svátku svatého Jiří, tj.
k 24. dubnu. Určitě ji všichni znáte: „Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři“. Pokud bylo na svátek sv. Jiří jasno, očekával
se pěkný podzim. Na svatého Jiří rodilo se jaro. V poslední
době se nám jaro rodí daleko dříve, což pro přírodu není
právě to nejlepší.
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Květnová rčení se týkala zejména předpovědi úrodného nebo naopak neúrodného roku. K tomu se váží známé
pranostiky „Studený máj – v stodole ráj“, případně: „Suchý
březen, chladný máj – bude humno jako ráj“ a stejně tak:
„Suchý březen mokrý máj – bude humno jako ráj“. Další
pranostiky typu: „Mokrý máj – v stodole ráj“ nebo „Mokrý
máj – chleba hoj“ potvrzují, že deště je k dobré úrodě určitě
třeba.
11. května, na svatého Mamerta, měla již zima jít k čertu. 12., 13. a 14. května, na svátek Pankráce, Serváce a
Bonifáce (známí ledoví muži), hrozily dle pranostik mrazíky. Naopak po této době již bylo možné vesele sázet a sít
a mrazíky již neměly hrozit. K tomu se vztahovala pranostika: „Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta“.
Platívalo, že Pankrác, Servác a Bonifác jsou pro sadaře zlí
chlapci. 15. května, na svátek sv. Žofie, se tradovalo: „Žofie vína upije“, „Svatá Žofie políčka často zalije“, ale také:
„Déšť svaté Žofie švestky ubije“. 25. května, na svátek Urbana, platilo: „Urban bývá studený pán“, „Pohoda na Urbana – pro sedláka vyhraná“. Pokud byl na Urbana pěkný
teplý den – měl být suchý červenec i srpen. Jaký byl den na
Urbana, takový podzim měl následovat. Pohoda na svatodušní pondělí (28. května) slibovala bohatou úrodu.
Nyní nám dovolte, abychom Vás seznámili s děním
v naší obci a v sousedství v měsících únoru a březnu 2021.
11. února se uskutečnila kontrola hospodaření Pardubického kraje – tzv. audit. Z této kontroly byl vyhotoven zápis,
který konstatuje, že nebyly zjištěny žádné nedostatky. Poděkování za bezchybné vedení této agendy patří paní Baškové a Havelkové.
11. února jednala pracovní skupina MAP (místní akční
plán) Lanškroun, pracovní skupina pro rovné příležitosti,
která se zabývala hodnocením projektu čtenářské gramotnosti. Pracovní skupina také vyhodnotila roční akční plán
a představila finální podobu regionální učebnice.
16. února zasedal výbor pro regionální rozvoj Pardubického kraje, který se zabýval implementací krajského akčního plánu, záležitostmi v oblasti rozvoje PK a návrhy ocenění osobnostem Pardubického kraje.
24. února proběhlo první letošní jednání zastupitelstva
obce Výprachtice. Zastupitelstvo kromě jiného schvalovalo
rozpočet obce na rok 2021. Rozpočet byl schválen s tím,
že plánované příjmy rozpočtu budou činit 14,8 mil. Kč
a plánované výdaje rozpočet předpokládá ve výši 36,5 mil.
Kč. Schodek rozpočtu bude kryt z prostředků ušetřených
v minulých letech. Obec měla k 1. lednu 2021 zůstatek
na účtech 26 mil. Kč. Investice jsou naplánovány v částce
22 mil. Kč. Předpokládané dotace budou činit 8,6 mil. Kč.
O investičních plánech naší obce na letošní rok se dočtete
dále v novinách.
26. února se starostky a starostové z Mikroregionu Severo-Lanškrounsko sešli na schůzce kvůli novele odpadového zákona. Více k semináři uvedla Mgr. Lenka Bártlová,
manažerka svazku citujeme: „Za přísných hygienických
podmínek (včetně otestování zúčastněných) pořádali
v Horní Čermné pro starosty našich členských obcí seminář k nové odpadové legislativě. Oblast odpadového hospodářství se s novou legislativou posunula na přední příčky aktuálního zájmu zřejmě každé obce v naší republice,
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a proto jsme se této problematice začali široce věnovat již
v prosinci loňského roku.
Na semináři byla starostům představena analýza, kterou
jsme pro ně zpracovali a ve které starostové nalezli nejen
shrnující informace o nakládání s odpady ve svých obcích,
ale i souhrnné informace za celý mikroregion, nejrůznější
pohledy na jednotlivé druhy odpadů, porovnání obcí z několika hledisek včetně grafů. Dále byla starostům v kostce
představena nová odpadová legislativa, resp. změny v odpadové legislativě od letošního roku, dopadající na obce.
Seminář, který trval více jak 3 hodiny, považujeme za
úspěšný a velmi přínosný. Starostové v rámci semináře po
předložených informacích široce diskutovali na téma nového nastavení systému nakládání s odpady, a to jak se směsnými, tak i s tříděnými, které vznikají na území jejich obcí.
Problematika je natolik široká a obsáhlá, že se jí budeme
společně s našimi obcemi věnovat v letošním roce ještě několik měsíců, aby nový systém byl nastaven co nejideálněji, nejspravedlivěji a hlavně nejefektivněji. Aby měl nově
nastavený systém navíc smysl a skutečný efekt, počítáme
i se semináři nejen pro zastupitele členských obcí, ale i pro
širokou veřejnost.
Děkujeme všem starostům za jejich účast i za plodnou
a konstruktivní diskusi k tématu. Velmi oceňujeme jejich
aktivitu.“
Důležité je v dané souvislosti zmínit, že cena za uložení komunálního odpadu na skládky neustále poroste. Je
snahou státu v souvislosti s ochrannou životního prostředí
a požadavky EU, aby se množství odpadu, které se vyváží
na skládky, neustále snižovalo. Uvedené se dotkne, pokud
se nebude dařit množství odpadu snížit, nejen našich peněženek, ale i obecního rozpočtu.
11. března se uskutečnilo on-line zasedání Rady MAS
Orlicko. Rada se zabývala informacemi a přípravou nového programovacího období pro programy rozvoje a obnovy
venkova, operačního programu zaměstnanost a „malého“
integrovaného operačního programu.
17. března pořádal Pardubický kraj seminář pro starosty, který se zabýval dotační politikou kraje pro roky 20212024, dotačními tituly z EU pro roky 2021-2027, včetně
dalších možností podpory Pardubického kraje při financování projektů obcí a měst.
A nyní již přinášíme pravidelnou informaci o pracích
prováděných zaměstnanci naší obce v měsíci únoru a březnu. Zaměstnanci naší obce zajišťovali údržbu chodníků
a obecních komunikací, pravidelně vyhrnovali sníh, prováděli posyp komunikací a veřejných prostranství. Zaměstnanci obce prováděli dále opravy obecní techniky a opravy
radlic na vyhrnování sněhu. Bylo nutné rovněž pravidelně
topit v obecních objektech, kontrolovat vodní zdroje, uklízet sběrná místa nejméně 2x týdně, provádět sběr odpadků
po obci, zajišťovat rozvoz obědů apod. Nadále pokračovaly práce na rekonstrukci bytu na čp. 287, malovalo se
v obecních objektech a konaly se další údržbářské práce.
Dovolte nám rovněž, abychom Vás dále seznámili se situací v naší obci v souvislosti s onemocněním COVID 19.
Vzhledem k tomu, že stoupá v obci počet lidí, u kterých
byla diagnostikována nemoc COVID 19 (ke 4. 4. 2021 to
bylo 37 osob, přičemž celkem si tímto onemocněním pro-
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šlo 107 obyvatel naší obce), a další jsou v karanténě, připomínám, že stále platí nabídka obce na zajištění nákupu
základních potravin a léků.
V případě zájmu zavolejte na obecní úřad na tel.:
465 391 132, nebo na můj tel.: 736 535 787. Nadále platí
nabídka obecního úřadu na zajištění registrace k očkování.
Pro aktuálnost informací ohledně situace sledujte naše
webové stránky www.obec-vyprachtice.cz
Ke dni 31.3. 2021 jsou 3 zaměstnanci obce v karanténě. Jeden zaměstnanec společně s panem starostou zajišťují chod základní infrastruktury – tedy vodovod a čistírnu
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odpadních vod, a další práce, které nesnesou odkladu. To
znamená, že veškeré další jarní práce, jako zametání komunikací od posypu, hrabání trávy atd., budou minimálně
o 14 dní opožděna. Děkujeme za pochopení.
Na závěr nám dovolte, abychom Vám popřáli pěkné jaro
bez vládou vyhlášených omezení. Dětem přejeme brzký
návrat do školy a všem nemocným brzké uzdravení. Vám
všem přejeme, aby se Vám podařilo vykonat vše, co jste si
naplánovali ve Vašich domácnostech, domech, zahradách
i jinde. Po zimě toho bude nakonec určitě víc než dost.

To Vám přejí zastupitelé obce Výprachtice.

VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
VÝPRACHTICE KONANÉHO DNE 24. 2. 2021 V 18.00 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ VE VÝPRACHTICÍCH
Přítomni: Luděk Skalický, Dis, JUDr. Miroslav Stejskal, Mgr.
Hana Katzerová, Ing. Vendula Indrová, Ing. Vojtěch Chládek, Mgr. Jiří Formánek, Ing. Daniel Vávra, Zbyněk Kristek,
Petr Tomiška, Jan Koubek, v 18:05 se dostavil Petr Skalický
Usnesení č. 281/17/2021:
Program:
1/ Zahájení
2/ Schválení programu jednání ZO
3/ Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4/ Zpráva starosty
5/ Schválení rozpočtu obce na rok 2021, schválení čerpání
rozpočtu za rok 2020
6/ Projednání smluv o dílo
7/ Vyhlášení výběrových řízení
8/ Schválení cen vodného a stočného
9/ Projednání inventarizace za 2020
10/ Návrh na poskytnutí mimořádné odměny starostovi
obce
11/ Projednání prodeje pozemků
12/ Různé
13/ Diskuze
14/ Závěr
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 282/17/2021: Zastupitelstvo obce Výprachtice
určuje ověřovateli zápisu Petra Tomišku a Jiřího Formánka
a zapisovatelkou Hanu Katzerovou.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 283/17/2021: 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 2021 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. 284/17/2021: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje smlouvu o dílo s firmou Radka Hajzlera, stavební
práce, IČO 60146133, na opravu sociálních zařízení v ha-

sičské zbrojnici Výprachtice č. p. 7 v ceně do 400 000,- Kč
včetně DPH. Smlouva se schvaluje dle předloženého návrhu, který je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 285/17/2021: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje smlouvu o dílo s panem Pavlem Kubíčkem,
IČO: 65680537 – topenářské a instalatérské práce v Hasičské zbrojnici Výprachtice č. p. 7 v ceně do 400 000,- Kč
s DPH. Smlouva se schvaluje dle předloženého návrhu,
který je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 286/17/2021: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje uzavření smlouvy o dílo na opravu místních
komunikací s firmou ROADMEDIC s.r.o., se sídlem: Pod
Senovou 2960/70, 787 01 Šumperk, IČ: 28586484 v ceně
do 800 000,- Kč včetně DPH. Smlouva se schvaluje dle
předloženého návrhu, který je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 287/17/2021: Zastupitelstvo obce Výprachtice
souhlasí s provedením prací firmou Elektro KSK, spol. s r.o.,
Lidická 375, Lanškroun, IČ: 48172278 na zhotovení nové
elektroinstalace v Hasičské zbrojnici Výprachtice č. p. 7
v ceně do 150 000,- Kč včetně DPH, dle předložené cenové nabídky.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 288/17/2021: Zastupitelstvo obce Výprachtice
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, se sídlem:
Dolní Čermná 76, 561 53 Dolní Čermná, IČ: 0134934.
Předmětem smlouvy je zajištění organizace výběrového
řízení s názvem „Obec Výprachtice – pořízení nového dopravního automobilu“ a poradenský servis pro objednatele.
Smlouva se schvaluje dle předloženého návrhu, který je
přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
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Usnesení č. 289/17/2021: Zastupitelstvo obce Výprachtice
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, se sídlem:
Dolní Čermná 76, 561 53 Dolní Čermná, IČ: 0134934.
Předmětem smlouvy je zajištění organizace výběrového
řízení s názvem „Výprachtice – cisternová automobilová
stříkačka“ a poradenský servis pro objednatele. Smlouva se
schvaluje dle předloženého návrhu, který je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 290/17/2021: Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí s uzavřením Dohody o výběru poplatků
a předávání dokladů s firmou EKOLA České Libchavy
s.r.o., IČ 49813862, se sídlem České Libchavy 172, týkající
se splnění povinnosti původce odpadu dle nového zákona
č. 541/2020 Sb., o odpadech.
Smlouva se schvaluje dle předloženého návrhu, který je
přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 291/17/2021: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje uzavření smlouvy o dílo na opravu střechy penzionu U Jana Výprachtice č. p. 216 s firmou Jaroslav Pecháček, se sídlem: Letohrad, Kunčice, Pod Ovčínem 264,
v ceně do 350 000,- Kč včetně DPH. Smlouva se schvaluje
dle předloženého návrhu, který je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 292/17/2021: Zastupitelstvo obce schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce s názvem
„Obec Výprachtice – pořízení nového dopravního automobilu“ a zároveň pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy
s vybraným uchazečem.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 293/17/2021: Zastupitelstvo obce schvaluje
vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele akce s názvem
„Výprachtice – cisternová automobilová stříkačka“ a zároveň pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy s vybraným
uchazečem.
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 294/17/2021: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje cenu vodného pro rok 2021 ve výši 22,- Kč včetně DPH 10% za 1 m3 a cenu stočného ve výši 40,- Kč za
1 m3 včetně DPH 10%.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 295/17/2021: Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí s předloženou zprávou hlavní inventarizační
komise o výsledku inventarizace v roce 2020 a zároveň
schvaluje vyřazení nepotřebného majetku dle návrhu likvidační komise, který je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 296/17/2021: Zastupitelstvo obce Výprachti-
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ce schvaluje mimořádnou odměnu starostovi obce ve výši
jedné měsíční odměny, kterou pro výkon příslušné funkce
stanoví prováděcí právní předpis, z důvodů splnění zvláště
významných úkolů obce a to:
1. Za aktivní činnost nad rámec povinností při plnění úkolů
souvisejících s pandemií Covid-19 (zajištění šití a rozvozu
roušek, zajištění desinfekce, informování obyvatel o vyhlášených opatřeních, zajištění pomoci občanům s dovozem
nákupů a léků, zajištění pomoci občanům s registrací na
očkování
2. za aktivní činnost nad rámec povinností při realizaci významných investičních akcí
3. za aktivní činnost nad rámec povinností při realizaci
menších stavebních akcí
4. za zimní údržbu obecních komunikací
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 297/17/2021: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje prodej pozemků parc. č. 3148/90 a 3148/89
vzniklých oddělením z původního pozemku parc. č.
3148/29 dle GP č. 867-309/2020. Pozemky se prodávají
panu P. H. Pozemky se prodávají za cenu stanovenou znalcem. Náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 298/17/2021: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje prodej pozemků parc. č. 3182/3, 3182/4,
3182/5, vzniklých oddělením z původního pozemku parc.
č. 3182/1 a pozemků parc. č. 3148/87 a 3148/88, vzniklých oddělením z původního pozemku parc. č. 3148/73,
vše dle GP č. 861-166/2020 pro k.ú. Výprachtice. Pozemky
se prodávají paní M. M.
A dále Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje nákup
pozemků od paní M. M. a to pozemky parc. č. 3301/5 a
3301/4 vzniklých oddělením z původního pozemku parc.
č. 3301/1 dle GP č. 861-166/2020 pro k.ú. Výprachtice.
Pozemky se prodávají a kupují za cenu stanovenou znalcem. Náklady spojené s převodem pozemku a na pořízení
znaleckého posudku uhradí obě strany jednou polovinou.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 299/17/2021: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 3148/14 v k.ú.
Výprachtice. Záměr prodeje se zveřejňuje na žádost manželů M. a F. D.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 300/17/2021: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2021409/
VB/01Výprachtice, parc. č. 195/1, kNN ve prospěch
ČEZ Distribuce, a.s., sídlo: Teplická 874/8, Děčín, IČO:
24729035, zastoupenou společností PEN – projekty energetiky, s.r.o., se sídlem Arnošta z Pardubic 2835, 530 02
Pardubice, IČO: 26011701. Smlouva se schvaluje dle předloženého návrhu, který je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
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Usnesení č. 301/17/2021: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí ve prospěch oprávněných
manželů H., na umístění vodovodní přípojky v pozemku
parc. č. 3235/5 a na umístění elektrického kabelu v pozemcích parc. č. 3235/5 a 79/3, vše v k.ú. Výprachtice. Věcné
břemeno se schvaluje za úplatu 1 000,- Kč. Oprávnění dodají GP po zaměření skutečného průběhu inženýrských sítí.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 302/17/2021: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Výprachtice za rok
2020, a to dle předložených výkazů založených k tomuto
usnesení.
Zastupitelstvo obce Výprachtice bere na vědomí hospodářský výsledek Mateřské školy Výprachtice za rok 2020 ve
výši 0 Kč .
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Bod č. 10/ Diskuze
Slečna Eliška Stejskalová:
Dotaz: Chtěla bych vědět, zda hromada kamení složená
na p.p.č. 1276 v k.ú. Výprachtice zasahuje do obecní komunikace 3201/1 a zda tvoří překážku pro provoz a zimní
údržbu komunikace.
Odpověď: Pan starosta konstatoval, že hromada kamení se
nachází cca 0,5 metru od vzájemné hranice pozemků, není
pevnou překážkou, a provozu ani zimní údržbě nebrání.
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.

JAK ZAPLATIT
POPLATKY ZA ODPAD
A POPLATEK ZA PSA
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 600,– Kč/osoba
poplatek za psa 200,– Kč, za druhého a dalšího psa
300,– Kč, pro důchodce 100,– Kč
Ostatní platby po tel. dohodě.
Známky na popelnice budou vydávány
až po odeznění současného stavu.
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SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
PROVEDE V NAŠÍ OBCI FIRMA KOS s.r.o.
JABLONNÉ NAD ORLICÍ

V SOBOTU 22. KVĚTNA 2021
Tím Vám vzniká možnost zajistit správným způsobem likvidaci nebezpečných odpadů, které se mohou
vyskytovat v domácnosti.
Firma KOS provádí sběr následujících komodit:
nebezpečné odpady:
- olej, tuk, filtry, znečištěné hadry, barvy, lepidla
- léky
- galvanický článek suchý nebo mokrý (akumulátor)
- zářivky, výbojky
zpětný odběr elektrozařízení:
- ledničky, televize, rádia, kuchyňské spotřebiče,
výpočetní technika, mobilní telefony
Všechno ostatní je velkoobjemový odpad!

Velkoobjemový odpad nebude svážen!!!!!!
Bude likvidován přistavením kontejnerů
v objektu ČOV (čistírna odpadních vod),
a to v sobotu dne 22. května 2021
od 8.00 do 11.00 hod.
Odpady v žádném případě nemíchejte. V patřičných
obalech od Vás odpad převezme zaměstnanec firmy
KOS s.r.o. Jablonné nad Orlicí. Na obecním úřadě si
můžete vyzvednout plastový pytel, do kterého můžete
některé druhy nebezpečných odpadů nashromáždit.
Ve svozový den bude technika stát na těchto stanovištích:
sídliště Mertov
od 8.00 hodin
vedle řad. garáží za OÚ
od 8.15 hodin
Valteřice - zastávka
od 8.30 hodin
na „Malé Straně“ u Skalických
od 8.45 hodin
točna U Kovárny
od 9.00 hodin
na Haldě u kravína
od 9.15 hodin
sídliště Koburk
od 9.30 hodin
u hasičárny v Koburku
od 9.45 hodin
Svážený odpad předávejte osobně!
Děkujeme.
Svoz není určen podnikatelům, jejich odpad firma
zlikviduje po dohodě.

Obecní úřad Výprachtice
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ROZPOČET OBCE 2021
Vážení spoluobčané,
zde přinášíme přehled zásadních investic pro rok 2021,
včetně zdůvodnění.
Investice obce Výprachtice na rok 2021
rozpočet

dotace

Rozšíření prameniště Vlčí důl

3 500 000 2 240 053

Rozšíření prameniště Zaječín

3 450 000 2 216 060

Cisternová automobilová stříkačka (Výprachtice)

8 500 000 3 000 000

Dopravní automobil (Koburk)

1 650 000

750 000

Výměna krytiny čp. 216 hostinec U Jana a přístřešku

380 000

0

kotel ZŠ (starému končí povolení) + oprava komína

1 500 000

0

800 000

0

1 000 000

416 000

500 000

0

Komunikace - opravy
Rekonstrukce čp. 7
Projektové dokumentace (chodníky)
celkem

21 280 000 8 622 113

Rozpočet obce Výprachtice byl zastupitelstvem
schválen takto s tím, že plánované příjmy rozpočtu činí
14,8 mil. Kč a plánované výdaje rozpočtu předpokládáme ve výši 36,5 mil. Kč. Vyšší výdaje rozpočtu budou
kryty z prostředků ušetřených v minulých letech. Obec
měla k 1. lednu 2021 zůstatek na svých účtech 26 mil.
Kč. Investice jsou plánovány v částce 22 mil. Kč., dotace plánujeme ve výši 8,6 mil. Předpokládaný zůstatek na účtu obce ke konci roku 2021 očekáváme okolo
13 mil. Kč. Dále jsou pak v rozpočtu naplánovány výdaje
na menší projekty. Hodláme zachovat podporu spolkům
v obci, jako jsou TJ Sokol Výprachtice, Myslivecký spolek
Výprachtice, SDH Výprachtice a SDH Koburk. Existence
těchto spolků je pro naši obec důležitá i z hlediska kulturně společenského. Tyto spolky pořádají různé akce, které
zpříjemňují život našich občanů. Stejně tak hodláme podporovat další subjekty, které nemají charakter spolků a organizací, přesto však zajišťují řadu zajímavých kulturních
a sportovních akcí (Dechová hudba Výprachtice apod.).
V rámci rozpočtu obce myslíme i na charitativní a další organizace jako např. Charita Ústí nad Orlicí a Český červený kříž. Hodláme podpořit i Službu domácí ošetřovatelské
péče atd. Pro tyto drobné projekty a podpory je připravena
v rozpočtu významná částka.
Zdůvodnění plánovaných investic:
Rozšíření prameniště Vlčí důl - v rámci tohoto důležitého projektu bude vybudován zcela nový vrt, odradonovací
jednotka, elektroinstalace vodojem a bude provedeno pročištění všech stávajících vrtů. Bude zřízen rovněž tzv. vodní
dispečink, který umožní lepší organizaci a kontrolu situace
v zásobování pitnou vodou.
Rozšíření prameniště Zaječín – bude spočívat v rekonstrukci jímacích studní, vyčištění jímacích zářezů a vybudování nového přívodu k vodojemu, který vyřeší stávající
majetkoprávní problémy s majitelem pozemků. Na oba
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projekty bychom měli získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 80% uznatelných nákladů.
Obec trvale věnuje významnou podporu tomu, aby byl
dostatek pitné vody pro všechny odběratele. To, že pitná
voda je významnou strategickou surovinou, je naprosto
zřejmé, a tudíž je zajištění kvalitní pitné vody nutné věnovat pozornost, která jí právem náleží.
Pořízení nových hasičských automobilů pro jednotky
hasičů Výprachtice a Koburk.
Nejdříve nám dovolte krátký úvod k vysvětlení situace
členění „HASIČŮ“. U hasičů došlo v roce 2001 novelou
zákona o požární ochraně k tzv. „rozdělení hasičů“. Zůstaly Sbory dobrovolných hasičů, které mají statut zájmových
spolků (stejně jako třeba TJ Sokol či Myslivecké sdružení)
s tím, že mimo jiné organizují a zajišťují různé kulturní
akce a zejména se věnují požárnímu sportu a výchově dětí
v kroužcích tzv. malých hasičů. Nově vznikly Jednotky požární ochrany (JPO), jejichž zřizovatelem jsou obce a města. Každá obec má ze zákona povinnost mít JPO a také je
musí vybavit odpovídající technikou a vybavením tak, jak
to stanoví zákon „O požární ochraně“. Ačkoliv je uvedená
povinnost stanovená pro obce zákonem, je finanční podpora od státu pro obce a potažmo jejich hasiče dlouhodobě
velmi nízká. Stát tím v podstatě přehodil veškerou odpovědnost a téměř veškerou finanční zátěž na obce. Jednotky
se dále dělí dle kategorií JPO I až JPO V a dle toho mají
určené území a povinnosti, včetně úkolů a lokality pro jednotlivé zásahy.
JPO III Výprachtice je zařazena v požárně poplachovém
plánu kraje a vyjíždí na zásahy i mimo území obce. Jak bylo
uvedeno v minulých novinách, jednotka požární ochrany
stupně III Výprachtice v loňském roce absolvovala 40 výjezdů. JPO Koburk je zařazena v poplachovém plánu kraje
jako JPO V. a vyjíždí na zásahy proti požáru apod. pouze
v obci.
Proč je nutné pořídit novou cisternovou automobilovou
stříkačku pro jednotku požární ochrany kategorie III Výprachtice:
Jednotka JPO III Výprachtice disponuje cisternou Tatra
148 z roku 1975. Letos v dubnu oslaví tato automobilová
cisterna významné výročí 46 let od uvedení do provozu.
Obec tuto cisternu T 148 získala v roce 2006 převodem
od HZS Ústí nad Orlicí. Bohužel toto vozidlo má již nejlepší léta za sebou, velmi špatně se shánějí náhradní díly
(některé už se ani nevyrábí), ale největším problémem je
stav cisterny na vodu. Obáváme se, že z důvodu koroze
může prasknout. Výměna nádrže tzv. repase by vyšla na
cca 2,5 mil. Kč, provést ji může pouze firma, která k tomu
má oprávnění a certifikaci a nelze ji tedy provést svépomocí. Je prostě neekonomické opravovat toto vozidlo, které by
si již zasloužilo spíše výstavku v muzeu než výjezdy k zásahům. Od HZS v dalších letech žádné vhodné starší auto
k převodu zřejmě nebude, a i tak by se jednalo o vozidlo
ve stáří nejméně cca 20 let, pak by nás opět jako obec čekala celková oprava vozidla přibližně v hodnotě cca 3 mil.
Kč. Přitom zákonem o požární ochraně je stanovena život-
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nost cisteren 16 let. Situaci řešilo již předchozí zastupitelstvo, kdy byla podána žádost o dotaci z evropských fondů,
kde bohužel naše žádost skončila na 17. místě pod čarou
úspěšných žádostí.
V roce 2020 byla tedy podána žádost o dotaci z Fondu
zábrany škod, která byla úspěšná. Bylo to velké překvapení,
neboť i zde je velký zájem a tedy i hodně žádostí, na které
se již peníze nenajdou. Velké bodové hodnocení žádosti
bylo získáno díky stáří vozidla Tatra 148. Předpokládaná
hodnota nového vozidla je okolo 8,3 mil. Kč. Cena vozidla
bude vysoutěžena v rámci veřejné zakázky, která musí být
v dané souvislosti vypsána, a proto bude záležet na výběrovém řízení. Výše dotace, kterou na cisternu získáme, bude
2,5 mil. Kč. Další dotaci ve výši 0,5 mil. Kč nám poskytne
Pardubický kraj. Zbytek prostředků musí dofinancovat obec
ze svého rozpočtu.
Zdůvodnění nákupu dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany kategorie JPO V v Koburku:
Jednotka JPO V v Koburku disponuje dopravním automobilem Ford Transit z roku 2004. Vozidlo je tedy staré 17
let. Již nyní má automobil značné problémy s korozí zejména podvozkové části. V roce 2019 odsouhlasilo zastupitelstvo obce Výprachtice podání žádosti o dotaci z Fondu zábrany škod, tato žádost však nebyla úspěšná, a proto
byla podána v roce 2020 nová žádost o dotaci na pořízení
dopravního automobilu pro SDH Koburk. Tentokrát naše
obec se svojí žádostí uspěla. Předpokládaná pořizovací
cena nového vozidla je okolo 1,6 mil. Kč. Konečná výše
ceny bude záležet na tom, jaká částka bude ve výběrovém
řízení vysoutěžena. Výše dotace, kterou jsme na nákup
z Fondu zábrany škod získali, činí 450 000 Kč. 300 tisíc
Kč nám v rámci dotace poskytne Pardubický kraj a zbytek prostředků musí dofinancovat obec ze svého rozpočtu.
Letos to byla zřejmě poslední šance jak získat tyto dotační
prostředky na dopravní automobil, neboť od příštího roku
již nemá být pořízení těchto vozů podporováno.
Zastupitelstvo obce Výprachtice si plně uvědomuje, že se
jedná o velké částky, zejména pak v případě cisterny. Obec
je však ze zákona zřizovatelem jednotky a zastupitelé jsou
plně odpovědni za to, že jednotky budou vybaveny odpovídající a bezpečnou technikou. Členové jednotek nasazují
své životy při záchraně osob a majetku a patří jim velké poděkování za jejich dobrovolnickou činnost bez nároku na
honorář. Potřeba odpovídajícího vybavení je více než vidět
v posledních letech, kdy stoupá počet jejich výjezdů, ať
už to jsou požáry, dopravní nehody, uklízení popadaných
stromů a v neposlední řadě záchrana osob. Důležitou okolností, kterou je potřebné zmínit, je rovněž velké pracovní
nasazení hasičů v rámci brigádnické činnosti. V poslední
době je potřebné poděkovat členům SDH Výprachtice za
velmi dobrou práci při rekonstrukci hasičské zbrojnice Výprachtice. Stejné poděkování si zaslouží i hasiči SDH Koburk za práci s mládeží a za další práci, kterou vynaložili
při rekonstrukci hasičárny v Koburku a organizaci různých
akcí pro veřejnost v předchozích letech. Myslíme si proto, že si hasiči zaslouží, aby jim obec jejich pracovní úsilí
a značné nasazení alespoň takto vynahradila a zajistila
techniku odpovídající 21. století.
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Proč je nutná výměna krytiny střechy na čp. 216 hostinec U Jana a přístřešku za hospodou
Na střeše hospody je tzv. kanadský šindel z roku 2004.
Bohužel v té době nebyla tato krytina dostatečně kvalitní,
a proto se začíná loupat a rozpadat. Střešní krytinu je proto potřebné vyměnit dříve, než začne do objektu zatékat
a vzniknou zbytečné škody. Zvolena byla krytina Capacco.
Čeká nás rovněž výměna kotle v kotelně ZŠ a MŠ
a oprava komína.
Výměna starého kotle je nejen potřebná, ale i dle platných zákonů nutná. Současnému kotli, který nesplňuje
potřebné normy, končí tzv. emisní povolení, a proto je
potřeba jej nahradit novým. Rovněž je potřeba také provést větší opravu komína, kterému se začínají drolit spáry
a cihly.
Proč opravujeme obecní objekty, konkrétně nyní hasičskou zbrojnici Výprachtice, objekt čp. 7.
Každý dům a objekt, obecní objekty nevyjímaje, je
nutné pravidelně udržovat, opravovat, a když je potřeba
i rekonstruovat. V minulých letech se to týkalo například
budovy obecního úřadu. Proběhla rekonstrukce sociálního zařízení a dalších prostor, dále byla vyměněna elektroinstalace v celé budově, protože ta stávající ze 70 let stále
častěji trpěla závadami a poruchami. V loňském roce byla
provedena výměna elektroinstalace v jednom z bytů hasičské zbrojnice, který byl celý rekonstruován, a opraveno
bylo také schodiště objektu. Budova hasičské zbrojnice
byla zkolaudována v roce 1965. Již delší dobu jsou nevyhovující prostory šaten a vůbec celého zázemí jednotky
hasičů. Výstroje a výzbroje pro hasiče, kterou musí mít k
zásahu, je čím dál více. Na hasiče jsou kladeny čím dál
větší nároky a musí mít proto také potřebné vybavení, se
kterým se do stávajících prostor nemohou vejít. Rekonstrukce se již několik let odkládala, elektrická instalace již
opravdu dosluhuje, a proto bylo přistoupeno ke kompletní
rekonstrukci dalších vnitřních prostor v budově. Rekonstrukce se bude tentokrát týkat sklepních prostor, obou garáží hasičské techniky, sociálního zařízení a šaten. Bude
kompletně vyměněna elektroinstalace, rozvody vody,
kanalizace, topení, dále pak budou opraveny popraskané a mokré omítky§. Oprava se bude týkat také podlah
v garážích (včetně izolace) a plně rekonstruovány budou
také prostory šaten a sociálního zázemí. Náklady na rekonstrukci jsou předpokládány ve výši 1 mil. Kč. Obec
Výprachtice podala žádost o dotaci z dotačních prostředků Pardubického kraje, přičemž požadujeme dotace ve
výši 416 000 Kč. Na rekonstrukci prostor se podílí i členové jednotky SDH Výprachtice, kteří zde již odpracovali
nejméně 6 víkendů, a tím obci ušetřili významné prostředky z obecního rozpočtu. Jejich práce si nesmírně vážíme
a patří jim velké poděkování.
V případě dotazů k výše uvedeným investicím a rozpočtovým výdajům, ale nejen k tomu, se obracejte na pana
starostu Luďka Skalického, na emailu: starosta@obec-vyprachtice.cz, nebo na tel.: 736 535 787.
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KOMUNÁLNÍ ODPADY NOVĚ A JINAK
ČÁST I.
NOVÉ POVINNOSTI OBCÍ V OBLASTI
ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás v příštích několika článcích postupně seznámila s novým přístupem ke komunálním odpadům, jenž byl počínaje letošním rokem nastaven novou
odpadovou legislativou a bude mít samozřejmě dopad
především na Vás – jednotlivé občany, kteří komunální odpad vytváří a odkládají na území své obce, resp. na
místech, která k tomu obec určila. Konkrétně zde hovořím
o směsném komunálním odpadu, který ukládáte do svých
popelnic, dále o objemném odpadu, který odkládáte při
mobilním svozu, příp. na sběrných místech ve Vaší obci, a
v neposlední řadě samozřejmě i o tříděném nebo-li separovaném odpadu, který odkládáte do barevných kontejnerů,
popř. pytlů.
Změn, které počínaje letošním rokem v odpadovém hospodářství obcí postupně nastanou, je hned několik. Za ty
nejzásadnější lze považovat především:
 každoroční zvyšování poplatku za ukládání odpadu na
skládku,
 stanovení limitního množství odpadu (na jednoho obyvatele) ukládaného na skládku, které se bude každoročně snižovat,
 stanovení povinného minimálního procenta recyklace
odpadu od roku 2025,
 zákaz ukládání využitelných odpadů na skládku od
r. 2030
 povinnost obcí v letošním roce vydat obecně závazné
vyhlášky, které nově stanoví obecní systém nakládání
s odpady a místní poplatek za odpady.

JAKÉ KONKRÉTNÍ DOPADY NA VÁS OBČANY BUDOU
TYTO ZMĚNY MÍT?
Abychom znali přesnou odpověď na tuto otázku, pustili jsme se u nás na svazku do práce a pro celý mikroregion jsme zpracovali prvotní analýzu nakládání s odpady
v jednotlivých členských obcích. Jednoznačným výsled-
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kem této analýzy je nutnost maximálně zvýšit třídění
odpadu ve všech obcích, a tím co nejvíce snížit množství směsného komunálního odpadu, který je občany odkládán do popelnic. Jak je vidět na níže uvedeném grafu,
v každé obci existují ještě značné rezervy.
JAK TOHO DOSÁHNOUT?
V tuto chvíli pracujeme na další analýze, tentokrát finanční, která nám ukáže, jakým nejvhodnějším směrem se
vydat a jak společně s Vámi – občany dosáhnout kýženého
výsledku. Ve hře je již nyní několik možných variant řešení.
Jakou variantu nakonec konkrétně Vaše obec zvolí, bude
samozřejmě záviset na výsledku zmíněné finanční analýzy,
ale i na Vás občanech a Vaší ochotě spolupracovat.
Pro každou obec je samozřejmě velmi důležité vědět,
jaké finanční náklady ze svého rozpočtu ponese v souvislosti se svozem a likvidací komunálního odpadu, který je
tvořen na jejím území. V tuto chvíli je již zcela jasné, že
pokud nedojde ke snížení množství odpadu v popelnicích
v každé z obcí našeho mikroregionu, náklady budou geometrickou řadou narůstat každým rokem téměř v každé
z nich, což se následně může odrazit i ve zpoplatnění Vás občanů. Důvodem je mimo jiné fakt, který jsem
uvedla již výše, že bude každým rokem docházet ke zvyšování poplatku za ukládání odpadů na skládku. Možný vývoj těchto nákladů vidíte v následující tabulce. Důležité je k tomu říci, že skutečná výše poplatku v daném
roce se bude odvíjet od množství vyprodukovaného
odpadu a počtu trvale žijících obyvatel v obci a dále od
skutečnosti, zda v daném roce bude množství odpadu
převyšovat stanovené limitní množství na jednoho obyvatele, které je na skládku ukládáno. Rovněž je ovšem třeba
v této souvislosti dodat, že se jedná pouze o část
veškerých
nákladů
spojených
s komunálními odpady.
Jak sami vidíte, všechny obce našeho mikroregionu stávající situaci s množstvím komunálního odpadu ukládaného na skládku
budou muset řešit a již na tom společně s
námi pilně pracují.
Náš svazek, který se na řešení této problematiky metodicky podílí, počítá i se semináři
pro zastupitele a širokou veřejnost v každé
obci, na kterých bude provedena co nejširší osvěta k významu třídění a nově nastavenému systému nakládání s odpady a kde
budou zodpovídány i Vaše případné dotazy
tak, abychom společnými silami docílili již
zmíněného kýženého výsledku, tedy splnění
zákonných povinností ze strany Vašich obcí
a co možná nejšetrnější přístup nás všech k
životnímu prostředí.
JAK CELÉ VĚCI MŮŽETE POMOCI PRÁVĚ VY?
Důsledně třiďte své odpady a do popelnic vhazujte pouze takový odpad, který již vytřídit nelze!
Přeji Vám příjemné jaro a pevné zdraví.

Výprachtické noviny
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Mgr. Lenka Bártlová, manažerka Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko

ZVÝŠENÝ TREND ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ
V MIKROREGIONU SEVERO-LANŠKROUNSKO
Vážení občané,
dovolte mi Vás touto cestou informovat, že na území
našeho mikroregionu, konkrétně ve čtyřech našich členských obcích (Bystřec, Dolní Čermná, Horní Čermná a
Verměřovice) byl identifikován zvýšený trend znečištění
ovzduší pocházejícího především z vytápění domácností
pevnými palivy a dále z dopravy. V této souvislosti byl
na počátku letošního roku vydán, respektive aktualizován
tzv. Program zlepšování kvality ovzduší zóny Severovýchod CZ05, který mj. dotčeným obcím ukládá realizovat
hned několik opatření ke zvrácení této nepříznivé situace.
Mezi tato opatření patří především:
 zvyšování povědomí provozovatelů spalovacích zdrojů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší,
o významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby
spalovaného paliva,
 spolupráce obcí s ORP na účinných kontrolách plnění
požadavků kladených na provozovatele spalovacích
zdrojů zákonem o ochraně ovzduší
 vytváření podmínek pro další snižování emisí znečišťujících látek tak, aby znečištění ovzduší dále klesalo.

KOTLÍKOVÉ DOTACE
S ohledem na poslední ze jmenovaných opatření Vám v
následujících řádcích jménem našeho mikroregionu předkládám nabídku na zpracování žádosti o tzv. kotlíkovou
dotaci v rámci 5. výzvy k podávání žádostí o poskytnutí
dotace, kterou Pardubický kraj vyhlásil pro fyzické osoby
již v září 2019 a jejíž termín pro příjem žádostí končí 31.
října 2021.
Předmětem podpory je výměna stávajícího kotle na
pevná paliva s ručním přikládáním emisní třídy 1., 2. a
bez určení třídy v rodinném domě na území Pardubického
kraje za následující zdroje tepla:

Typ podporovaného zařízení

Výše podpory

Tepelné čerpadlo

až 80 % způsobilých výdajů,
nejvýše 120 000 Kč

Kotel na biomasu (automatické při- až 80 % způsobilých výdajů,
kládání)
nejvýše 120 000 Kč
Kotel na biomasu (ruční přikládání) až 80 % způsobilých výdajů,
nejvýše 100 000 Kč
Plynový kondenzační kotel

až 75 % způsobilých výdajů,
nejvýše 95 000 Kč

Občanům obcí z prioritních oblastí, kterými jsou na území našeho mikroregionu již zmíněné obce Bystřec, Dolní Čermná, Horní Čermná, Verměřovice, ale také i Horní
Třešňovec, bude dotační podpora navýšena o částku 7 500
Kč.
V případě současné realizace projektu v programu Nová
zelená úsporám získá žadatel další bonus dle podmínek
programu Nová zelená úsporám.
Co lze z dotace uhradit?
 nový kotel/zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
 novou otopnou soustavu
 rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace
a měření, úpravy spalinových cest
 projektovou dokumentaci
Na co dotace naopak není poskytována?
• výměna stávajícího plynového či elektrického kotle
• výměna stávajících kamen, krbu či krbu s teplovodním
výměníkem
• výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním
paliva
• výměna stávajících zdrojů tepla, které byly v minulosti,
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nejméně od 1. 1. 2009 podpořeny z programu Zelená
úsporám, Nová zelená úsporám, společných programů
na výměnu kotlů realizovaných MŽP a krajem, z programů „Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji“ a „Kotlíkové
dotace v Pardubickém kraji II“ a ve všech případech, kdy
byl zdroj podpořen z jiného dotačního titulu
• instalace nového kotle v novostavbách, kde se nejedná
o výměnu
• výměna stávajícího kotle na pevná paliva za nový výhradně na uhlí
• výměna stávajícího kotle na pevná paliva za nový kombinovaný kotel na uhlí a biomasu,
• výměna zdroje tepla v případě, kdy je rodinný dům vytápěn kotlem na pevná paliva splňujícím emisní třídu 3, 4
nebo 5 podle ČSN EN 303-5
Kdo je oprávněným žadatelem?
Je jím pouze fyzická osoba vlastnící rodinný dům na
území Pardubického kraje, který je v katastru nemovitostí zapsán jako „rodinný dům“ nebo „objekt k bydlení“ s
číslem popisným. Má maximálně tři bytové jednotky, dvě
nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a podkroví.
Jaká je cena za zpracování žádosti o dotace?
Cena za zpracování žádosti o poskytnutí kotlíkové dotace pro občany členských obcí našeho mikroregionu činí
částku 1 500 Kč + DPH v zákonné výši.
V případě zájmu kontaktujte, prosím, kancelář našeho
svazku na následujících kontaktech:

e-mail: dsomsl@dsomsl.cz

tel.: 733 714 700.
Věřím, že výše uvedenou nabídkou přispějeme k tomu,
aby se občané, kteří své rodinné domy stále vytápí nevhodnými zdroji tepla, již rozhodli k tolik potřebné změně, a tak
alespoň částečně pomůžeme vytvořit podmínky pro další
snižování emisí znečišťujících látek v ovzduší ve Vašich obcích, které dýcháte nejen Vy, ale i Vaše děti.
Přeji Vám pevné zdraví!
Mgr. Lenka Bártlová, manažerka Dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Severo-Lanškrounsko

PROSBA K OBČANŮM OBCE
SDĚLTE NÁM POČET POPELNIC
NA JEDEN DŮM ČI BYT A DRUH PALIVA,
JAKÝM TOPÍTE
Jak víte z článku, od ledna 2021 platí novela odpadového zákona. Abychom mohli připravit nový systém
svozu odpadu, a to komunálního a tříděného, potřebujeme znát počet popelnic na dům či byt a také druh paliva, kterým vytápíte nemovitost, a to do 16. dubna 2021.
Informace by měla vypadat takto: dům nebo byt - číslo
popisné, počet popelnic a jejich objem (plechová 110 l,
plastové malá 120 litrů, velká 240 litrů), druh paliva k vytápění (dřevo, uhlí, elektřina, tepelné čerpadlo, či kombinace). Odpovědi zasílejte na email: referent@obec-vyprachtice.cz, nebo na tel.: 465 391 132, 736 535 786.
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SČÍTÁNÍ ZAČALO 27. BŘEZNA 2021
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021.
Do 11. 5. 2021 má každý
možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického
formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od
17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář.
Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci při pravil ČSÚ
v součinnosti s Českou poštou a hlavní hygieničkou České
republiky distribuci a sběr listinných formulářů, při kterých
dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formulářů do
domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování
přísných hygie nických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfek ce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace doby
kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře
bude možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím
schránek České pošty nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky). Odeslání bude
zdarma. Kontaktní místa budou provozována za zvýšených
hygienických požadavků.
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k
rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková
osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby
omezené ve svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich
zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný
okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodo
bým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských správách Českého
statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o
sčítání a jsou také místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní údaje
jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační
systémy.
Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě
programů bydlení, rozvoji infrastruktury nebo plánování
lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské záměry i
směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v ko nečném důsledku ovlivňují život každého z nás.
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ZPRÁVY Z MATEŘINKY
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

Již třetím rokem se naše děti účastní výtvarné soutěže,
kterou vyhlásilo Sdružení hasičů. Své obrázky stihly děti
vytvořit ještě před uzavřením MŠ z důvodu nařízení vlády.
Soutěž nazvaná Požární ochrana očima dětí a mládeže má
letos téma „Dopravní nehody na železničních přejezdech
- náročný úkol pro hasiče“. Děti byly seznámeny s požární

tematikou a náročnou prací hasičů prostřednictvím příběhů, pohádek i obrázkových materiálů. S dětmi jsme si na
dané téma povídali a bylo vidět, že je zaujalo. Proto se také
s chutí pustily do výtvarné práce vytvořené různými technikami, které děti bavily.

KARNEVAL

Na konci února jsme oslavili Masopust karnevalovým
veselím ve školce. I tentokrát musíme pochválit rodiče za
jejich kreativitu při výrobě kostýmů. Pro děti jsme vytvořili
různé koutky, kde si děti mohly vyzkoušet svoji zručnost
a pohybovou aktivitu. V tělocvičně pak děti za doprovodu hudby předváděly kreativní tanec. Vyzkoušely si svůj
postřeh a reakci při změně na zvukový signál. Při těchto
hrách se děti měly možnost pořádně vyřádit a vydovádět.

Celý karneval jsme zakončili promenádou masek a odměnou. Děti si kromě veselých zážitků odnesly domů také
diplom a klauna s překvapením.

DISTANČNÍ VÝUKA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Z důvodu nařízení mimořádného opatření, kdy
není možná osobní přítomnost všech dětí, pro
které je předškolní vzdělávání povinné, probíhá distanční výuka. V naší MŠ se
jí účastní 11 předškolních
dětí. Pedagogický tým
připravuje vzdělávací nabídku v souladu se ŠVP.
Každé pondělí dostávají
děti připravené materiály
do domovních schránek.
Všechny činnosti se vztahují k určitému tématu,
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V DOBĚ UZAVŘENÍ MŠ

Od 1. března je naše školka z důvodu vládních opatření
opět uzavřena. Tuto možnost jsme využili k zvelebení prostor Koťátkové třídy. Zaměstnanci Obecního úřadu - pan
Mareš a pan Skalický odstranili starý koberec a pomohli
nám vystěhovat nábytek. Pan Chaloupek třídu vymaloval
a firma Sedláček položila nový koberec. Do úklidu se zapojil celý kolektiv MŠ. Už se všichni těšíme, až se děti
vrátí do školky, a věříme, že se jim v nově upraveném

které se každý týden mění. Rodičům je poskytována individuální telefonická podpora nebo se mohou informovat prostřednictvím emailu.

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis pro školní rok 2021/2022 se koná v termínu: od
10. 5. - 14. 5. 2021. Bude probíhat v distanční podobě
bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců
v souvislosti s mimořádným opatřeními vlády k ochraně
obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním
COVID - 19.
Žádost je možné podat:
- datovou schránkou - ID DS: 8x7k4ci
- e -mailem s přiloženým elektronických podpisem
- poštou (Mateřská škola Výprachtice, Výprachtice 390,
561 34)
- vhodit do schránky umístěné u vchodu do MŠ
- osobním podáním na základě telefonické domluvy na
tel: 731 725 790
-> Formulář žádosti včetně podrobných informací je na webových stránkách školy: http://skolka.obec-vyprachtice.cz/
-> Případné dotazy k zápisu budou zodpovězeny na e - mailové adrese: ms.vyprachtice@obec-vyprachtice.cz nebo na
telefonním čísle: 731 725 790.

prostředí bude líbit. Panu Chaloupkovi a zaměstnancům
OÚ děkujeme za výpomoc.

kolektiv MŠ

ZŠ JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
LITERÁRNÍ SOUTĚŽ

Distanční výuka. Konec školních aktivit? Ani náhodou. Naše děti se s chutí a odhodláním pustily do literární
soutěže, kterou každoročně vyhlašuje Městská knihovna
Lanškroun. Mladým spisovatelům byla předložena dvě
témata – Čestování časem a Štěstí v neštěstí. Svého úkolu se zhostili na jedničku a jejich práce přinesla ovoce.
V kategorii mladších žáků získal třetí místo Ivan Jaromír Filip
z 6. ročníku a mezi staršími zazářil Josef Medek v 8. ročníku. Třetí místo mu taktéž udělalo velkou radost.
Slavnostní předávání cen bylo letos výjimečné. Děti
byly sezvány do kanceláře starosty města, kde jim osobně
pan starosta Radim Vetchý předal diplomy a povzbudil je
do další literární tvorby.
Gratulujeme našim spisovatelům a těšíme se na další
jejich tvůrčí počiny.
Mgr. Lucie Jindrová
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ZACHRÁNĚNÁ KOŤÁTKA

Jedno podzimní odpoledne, když jsem odcházel ze školy
domů, se to stalo. Už vlastně ani nevím, jak se přihodilo to,
že mi ujel autobus.
Protože bydlím v menší vesnici a do školy to mám asi tři
kilometry, jezdím autobusem. Je to mnohem rychlejší. To odpoledne jsem to ale prostě nějak nestihl. Další autobus jel až
za několik hodin a doma by se o mě báli. Nezbylo mi nic
jiného, než jít ten kus pěšky.
Naštěstí ten den bylo hezké počasí, a tak cesta docela
rychle ubíhala a já jsem se už těšil, že za chvíli budu doma.
Měl jsem celkem těžký batoh.
Když jsem procházel kolem lesíka, zaslechl jsem divné
zvuky, které se ozývaly z křoví. Byl jsem zvědavý, co to asi
je. Sice jsem se trochu bál, ale zvědavost zvítězila. Přiblížil
jsem se ke křoví a uviděl jsem něco, co mě překvapilo a v lese
bych to určitě nečekal.
Byla tam stará krabice a v ní čtyři koťátka, která byla ještě
úplně malinká. Jen bezbranně mňoukala a asi hledala ma-
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minku. Dvě byla mourovatá, jedno černé a jedno tříbarevné.
Bylo jasné, že je sem musel někdo vyhodit. Pokud tady zůstanou, určitě nepřežijí.
Bylo mi jich líto, protože mám zvířata moc rád. Doma
máme kočičky i psy. Prostě jsem je tam nechtěl nechat. Zavolal jsem proto rodičům a domluvili jsme se, že koťátka vezmeme domů a postaráme se o ně.
Koťátka jsme dopravili domů, kde jsme jim dali krmení
a pohodlný pelíšek. Nejdříve s nimi bylo hodně práce, protože sama ještě neuměla moc jíst, ale zvládli jsme to. Všichni
jsme se u nich střídali. Koťátka rychle rostla a prozkoumávala
svoje okolí. Se vším si hrála a byla moc zvědavá. U všeho,
co jsme dělali, musela být s námi. Každý den byla šikovnější
a samostatnější.
Když jim byly asi tři měsíce, byl čas jim najít hodné páníčky. To se podařilo a koťátka šla do nových domovů, kde se
mají snad dobře. Z některých jsou bytové kočky, které si hoví
v bytě na pohovce a některé jsou venkovní a loví myši.
Bylo to tenkrát vlastně štěstí v neštěstí. Kdyby mi neujel ten
autobus ze školy, tak by asi koťátka nikdo nenašel a nepřežila
by.
Ivan Jaromír Filip; 6. ročník

EXPERIMENT

„Pane doktore?”
„Ano, co se děje? “
„Moc mi není dobř-…”
„Ne, ne, ne, kde jsi? Kam jsi zmizel? “ zařval doktor.
Dříve tohoto dne
Mladý Adrian se teprve probouzel. V tu chvíli mu začal zvonit mobil. Doktor? Takhle v sobou ráno?
„Ano, pane doktore?”
„Dělej rychle, přijď do laborky. Na něco jsem asi přišel.”
Adrian neváhal. Rychle si dal mobil do kapsy a utíkal s oblečením v ruce dolů do kuchyně.
“Ahoj, tati,” řekl Adrian.
„Čau, prosím tě, kam tak spěcháš?” optal se taťka.
„Ale… Michal říkal, že už mu došel ten PlayStation. Tak to
jdu odzkoušet.”
„Proč tak brzy?”
„Neptej se!“ S údivem na tváři se již dál nevyptával.
Adrian si raději ani neudělal snídani a spěchal do laboratoře
doktora Shelbyho. Obul si boty, nasedl na kolo a jel. Naštěstí
doktor má laboratoř jen o dvě ulice vedle. Ale ranní New
York je stejně plný jako večerní. Většinu času raději šel pěšky,
než jel na kole.
Konečně dorazil k laboratoři doktora Shelbyho. Vyběhl do
třetího patra a rozrazil dveře k laboratoři. Doktor Shelby se
na Adriana s úsměvem na tváři podíval. Pomalu začal zvedat
ruku s kulatým lesknoucím se zařízením.
„To je on- …”
„Ano, Adriane, to je ono - zařízení na cestování časem.”
„Jo, jo, jo,” začal radostí křičet a poskakovat. „To znamená,
že…”
„Ano, můžeme zachránit tvoji matku,” odvětil doktor.
„Jo! Kdy to otestujeme?” vyzvídal Adrian.
„To nevím, ale snad i dnes. Ještě musím provést drobné úpravy.”
„Sláva, jsme na správné cestě”.
Zatímco doktor bojoval s vymýšlením lepšího softwaru,
Adrianovi to nedalo a musel to zkusit.
„Hádám, že toto patří na zápěstí,” říkal si Andrian.
„Jo, mám pravdu. Tím velký modrým tlačítkem to asi zapnu.

Wow, co to je? Proč to najednou začalo svítit zeleně.”
„Ahoj, jsi připraven na svoji první projížďku časem?”
„Ano,” zašeptal tiše Adrian.
„Dobrá, prosí- í - í…”
„Ne, seká se to, proto doktor pracuje na novém softwaru.
Pane doktore?” strachy zaúpěl.
„Ano, co se děje?“
„Moc mi není dobř-...”
„Ach, co se to stalo. Hrozně se mi motá hlava.“
„Pane, haló, pane. Jste v pohodě?“ promluvil něžný ženský
hlas. Adrian otevřel oči.
„Ach!” zakřičel. Začal rychle a vyděšeně dýchat. Lekl se ženy
před sebou, která zrovna dělala večeři. Koukl se nad sebe
a uviděl díru ve stropu. Nic nechápal. Žena byla ještě vyděšenější než on.
Podíval se na ženu a řekl: „Mami?” Osoba, která stála před ním,
byla jeho matkou. Nechápala ani zlomek toho, co se stalo.
„Jak se jmenujete?”
Žena se představila jako Alena.
Adrian usilovně přemýšlel. Počkat… To nemůže být pravda!
Tak se jmenovala moje matka. Ale ta zemřela, když mi bylo
5 let při autonehodě.
Aleně až poté došlo, co se vlastně děje, ale nedokázala ze
sebe vypravit ani hlásku.
Chvíli na sebe koukali a poté Adrian řekl: „Miluju tě.”
V tom okamžiku se začal vracet do přítomnosti. „Ne, teď ne,
ještě ne...”
Objevil se zpátky v laboratoři doktora Shelbyho.
Shelby ho chytil za rameno a začal na něho řvát: „Co si o sobě
myslíš? Nic takového nedělej, nebo dopadneš jako tvoje máma.”
Adrian se na něho s údivem a pocitem viny kouknul a řekl:
„Moje máma?” V tu chvíli si doktor uvědomil, co vlastně řekl.
„No, já to myslel tak, že tvá matka taky nedávala pozor při
řízení a stala se nehoda.“
Adrian s naštvaným pohledem zakřičel: „Takhle o mé matce
nemluv!”
„Omlouvám se, takhle jsem to nemyslel, ale bylo to sakra
nebezpečný.”
„Ano, vím to. Ale…”
„Víš, co se všechno mohlo stát?”
Adrian se zhluboka nadechl a z plna zakřičel: „JÁ VIDĚL
SVOU MATKU!”
Doktor se ztišil a začal se ptát: „Co všechno jsi viděl?” Adrian
začal vyprávět, co se vlastně stalo.
Potom, co povyprávěl celý příběh, byl doktor v šoku. Hlavou
mu běželo: „Nesmí se dozvědět pravdu o smrti své matky.
Jinak budu v lochu. Musím to vymazat z databáze.”
„Co vy na to? Zkusíme to ještě?” žadonil Adrian.
„Vyloučeno, musím ještě ověřit software.”
Adrianovi nepřišel doktor úplně v pořádku a začal tušit, že
se smrtí maminky bude mít něco společného. Trápilo ho to
natolik, že na to musel přestat myslet. Rychle se rozběhl ke
stolu, kde leželo to zařízení, nasadil si ho a naklikal tam rok
a den, kdy se to stalo (2011 14. 3.).
Zařízení automaticky zamířilo na Adrianovu matku. Zrovna
šla do laboratoře profesora Shelbyho.
Nervózně přemítal: „Jo, jako normální den. Mamka jde do
práce k doktorovi.” Adrian se koukl doprava. Jede naproti
němu auto. Rychle uskočil do boku.
„Magor,” zařval člověk v autě.
„Asi bych si měl dávat pozor,” řekl si Adrian.
Začal se plížit do laboratoře doktora Shelbyho. Jeho matka
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hovořila s doktorem, Adrian vše pozoroval zpoza rohu.
„Ale kdybychom to zkusili teď, ta-…,” nedořekl doktor.
„Ano, ale je to nebezpečné a ohrožuje to celý blok,” řekla
Alena.
Doktor ji chytil pevně za zápěstí a řekl: „Tohle je jediná šance. Jinak se to nikdy nepovede.” Dal jí neznámé zařízení na
zápěstí, zmáčkl tlačítko a vyhodil ji z okna. Adrian se vrhl za
ní, ale už to nestihl. V tu chvíli ho doktor vrátil zpět.
Adrian, aniž by doktor cokoliv řekl, se mu podíval do očí
a řekl: „To vy?”
„Počkat, co?”
„To vy jste ji nechal umřít. To vy za to můžete. Proto jste
spravoval ten software? Chtěl jste vymazat databázi? To vám
neprojde. Nezasloužíte si mé uznání. Měl jsem vás rád, ale
lhát se nemá.”
Doktor se jen ďábelsky usmál a hřímal: „ Nic na mě nemáš.
Nic jsem vlastně neudělal a tvou matku už ti nikdo nevrátí.
Vymazal jsem databázi tvé matky ze zařízení, tím pádem se
tam už neobjeví…“
Adrian se rozběhl po schodech dolů z laboratoře. Objevil se
na ulici. Doktor jen nehybně stál v laboratoři.
Adrian křičel: „Ty jsi mi ukradl roky s matkou, já ti ukradnu
roky života!” Vzal zařízení a hodil ho do laboratoře. Zařízení
se rozbilo a vybuchlo. Odpálilo celou laboratoř i s doktorem.
Adrian věděl, že neudělal dobrou ani rozumnou věc, ale jeho
vztek ho naprosto ovládl. Prostě to musel udělat…
Josef Medek; 8. ročník

SOUTĚŽE V DOBĚ COVIDOVÉ

Nezahálíme a soutěžíme. Naše výtvarná dílna, která každý měsíc sbírá ceny v DDM Damián, je nezastavitelná.
Všechna díla malých umělců jsou velmi zdařilá.
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Žáci se pod vedením učitelů zúčastnili soutěže PO očima dětí, kterou vyhlašuje Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska. Letos probíhá již 47. ročník literárně-výtvarné
soutěže. Jednotným tématem pro letošní rok (obsahové
zaměření) se stalo „Dopravní nehody na železničních přejezdech - náročný úkol pro hasiče“. Výtvarná a literární
díla jsme předali k posouzení odborné porotě. Budeme se
těšit na výsledný verdikt.
V posledním týdnu se všichni žáci zúčastnili matematické soutěže Klokan. I v této soutěži čekáme na výsledky.

Mgr. Romana Prokopová

ONLINE VÝUKA A NEJEN ONA…

Výuka, jak jsme ji všichni dobře znali, začala být vzácná.
Napadlo mě úsloví „je jí jako šafránu“. Před školou žádné
děti nečekají, třídy zejí prázdnotou, učitelé s notebooky,
grafickými tablety, kamerami jsou jediní, kteří se ozývají ze
tříd. Škola rozeznívající se veselými hlasy dětí v nejlepším
případě usnula, pokud již také neonemocněla.
Už je to rok. Rok plný změn. My všichni jsme se museli
naučit pracovat v online prostředí. Stali se z nás odborníci
v oblasti výpočetní techniky. Těch nových pojmů, co jsme
si osvojili (online a offline prostředí, prezenční, asynchronní, synchronní výuka, gmail, Clasroom, Jamboard, Meet,
Google Disk Wordwall, TOGlic, chat…).
Kdo by se před rokem nadál toho, že tato slova budou
zcela běžně používaná, a nejen to. Stalo se z toho jediné
prostředí, kde se mohou denně setkávat pedagogové a žáci
naší školy. Vždyť i naši nejmenší školáčci již běžně ovládají práci na počítači v Google učebnách. Vědí, že musí
mít vypnutý mikrofon, protože by rušil výuku a zapnutou
kameru, aby paní učitelky viděly, jak pracují a komunikují.
Píší do chatu a sdílí obrazovky. Dává jim to možnost ukázat obrázky, kterými se chtějí pochlubit nejen pedagogům,
ale i spolužákům. Před hodinou online jsou již „připojeni“
v učebnách a živě spolu komunikují nebo hrají hry a předávají si nové herní postupy.
A bilance? Hodiny a hodiny hledání materiálu, opravování a zadávání učiva. Hodiny sezení u počítačů. Žákům
jsme zapůjčili 32 notebooků, telefonní čísla využili tři žáci.
Je to velmi náročné období pro všechny. Nevíme, kdy se
vrátí školáci do lavic, ale troufáme si říci, že jsme výuku na
„dálku“ zvládli.
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Velké poděkování patří VÁM všem. Rodičům, žákům,
učitelům, provozním zaměstnancům a zřizovateli.
Bez vzájemné spolupráce, pochopení a tolerance bychom výuku v online a offline prostředí nezvládli. Jde
o vzdělání našich dětí, které jsou naší budoucností.
Mgr. Romana Prokopová

DOUČOVÁNÍ

V období distanční výuky jsou vychovatelky školní družiny a asistentka pedagoga k dispozici žákům potřebujícím v této nelehké době pomoci s přípravou na vyučování. V současnosti toho využívají dvě dívky z 1. třídy. Po
domluvě s paní učitelkou Hanou Katzerovou s nimi paní
vychovatelka Alena Nožková procvičuje čtení. Děvčatům
to velmi prospívá a na doučování se těší.

Zuzana Pfeiferová

OČKOVÁNÍ
V současné době probíhá očkování na území našeho kraje v deseti očkovacích centrech – Pardubicích, Chrudimi,
Svitavách, Litomyšli, Ústí nad Orlicí, Albertinu Žamberk,
Seči, Luži, Brandýse nad Orlicí, Rybitví, Nemocnici následné péče Moravské Třebové, Jevíčku a Vysokomýtské
nemocnici. Připravujeme další očkovací místa ve všech částech kraje. Naším cílem je proočkování co největšího počtu
obyvatelstva našeho kraje v co nejkratším čase. Jsme však
závislí na dodávkách vakcín od státu.
Pro pomoc s registrací k očkování volejte ve všední dny
na krajskou infolinku 466 026 466. Linka je určena pouze
pro pomoc s registrací. Pro další informace volejte centrální
linku 1221.

DOBA BEZ ŽÁKŮ

Škola bez žáků je smutná, ale my nezahálíme. Budujeme, opravujeme a vylepšujeme.
Ideální období, kdy není nikdo rušen při vzdělávání.
A jaké novinky čekají učitele a žáky?
V učebně informatiky jsme nechali nainstalovat žaluzie, které již chrání před slunečním svitem i třídy prvního
a druhého stupně. Žaluzie opět montovala námi osvědčená
firma Hamerník.
Opravujeme vchodovou stříšku nad zdvihací plošinou.
Pan školník ji demontoval. Nevydržela zátěž zimního období. Stříška bude dřevěná a pokrytá šindelem. Dřevo poskytl zřizovatel. Touto cestou mu velice děkujeme.
Rekonstrukce pokračují i v kotelně, kde je potřeba opravit kouřovod. Náš šikovný pan školník již začal s opravami.
Před budovou jsme za pomocí zřizovatele skáceli túji,
jež byla proschlá a nevzhledná. Nyní hledáme náhradní
výsadbu.
V posilovně zející prázdnotou opravuje pan školník zeď,
která byla neúmyslně poničena uživateli. Při stojích na rukách docházelo k ničení výmalby. Rozhodli jsme se, že ji
obložíme palubkami darovanými zřizovatelem. Děkujeme.
V dubnu proběhne zápis žáků do první třídy. Bohužel
opět bez osobní přítomnosti žáků a rodičů. Zákonným zástupcům budou odeslány dopisy, ve kterých jsou všechny
náležitosti k zápisu prvňáčků. Všechny informace naleznou
také na webu zs.vypr@email.cz.
Snad se setkáme při tradičním předávání ŠTAFETY.
Mgr. Romana Prokopová

Děkujeme firmě DSV Solutions CZ z Prahy,
která nás obdarovala brašnami na notebooky.
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březen - duben 2021
Honzík chtěl mamince utrhnout kytičku.
Najdeš kterou?

SUDOKU

Omalovánka
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