Vážení přátelé, sousedé, občané, lidé místní i přespolní,
„zdravíme Vás v době, kdy se dětem již krátí školní prázdniny. Někteří z Vás si možná ještě nestačili vybrat dovolenou. Srpen i září ještě mohou přinést spoustu krásných
dnů, kdy si můžeme všichni užívat, nejen v rámci dovolené, sluníčka i pohody. Srpen v našich končinách bývá
o něco chladnější než červenec. I tak bývá teplotně nadprůměrný a naopak na srážky velmi skromný. Stejně tak
by tomu mělo být i v tomto roce. Na přelomu července
a srpna se má citelně ochladit. V době, kdy budete číst
tyto noviny, již budeme mít
ohledně ochlazení na přelomu července a srpna jasno.
Letošní září by mělo být poměrně teplé a očekává se, že
bude rovněž teplotně nadprůměrné a srážkově spíše
slabší. Určitou pozornost si
zaslouží v dané souvislosti
astronomický podzim, neboli podzimní rovnodennost, která v letošním roce
nastává 22. září ve 21 hodin
a 21 minut.
Potěšujícím zjištěním na
jedné straně je skutečnost, že častější a vydatnější dešťové
srážky plní podzemní zásoby pitné vody, na druhé straně
vydatné deště páchají škody na komunikacích, dochází
k sesuvům půdy a dalším negativním jevům. Extrémem je
tornádo, které napáchalo velké škody na majetku obyvatel některých moravských vesnic.
Pokud se týká srpnových pranostik, jejich počet ve
srovnání s červencem je podstatně vyšší.
Srpen je považován za měsíc, ve kterém končí léto
a nastupuje podzim. Je také měsícem, kdy první neděli po
šestém srpnu slavíme ve Výprachticích pouť.
Obecně srpnové pranostiky upozorňují na to, že srpen
mívá nejkrásnější počasí v roce. O červenci a srpnu se hovoří jako o nejteplejších měsících v roce. Pokud v srpnu
hřímalo, očekávala se na budoucí rok hojná úroda a velké
množství deště. Teplé a suché léto přivádělo s sebou mírný
podzimek, tuhou zimu a nejlepší víno. Tradovalo se, že
pokud srpen z počátku hřeje, zima pak se dlouho sněhem
skvěje.

K jednotlivým svátkům pak srpnové pranostiky předvídají následující: „Parno na Dominika (4. srpna) zvěstuje
tuhou zimu“.
Jaké bylo počasí na svatého Vavřince (10. srpna), takové se mělo držet několik dní. Na svatého Vavřince nastal
dle pranostik první podzimní den. V tento den platívalo:
„Vavřinec - první podzimec“ nebo také: „Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje“. Pokud bylo na Vavřince
povětří krásné, mělo být podletí suché a jasné. Vavřincův
déšť na druhé straně věštil úrodu myší, a to bychom určitě nechtěli. Domníváme se,
že myší je v poslední době
více, než je nám všem příjemné.
K svátku Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna)
se vztahují tyto pranostiky:
„O Nanebevzetí jasno před
východem slunce, nastane
požehnaný podzimek“. Pakliže o Nanebevzetí prší, tak
padesát dní mokrých očekávat máme. 24. srpna, na
svátek svatého Bartoloměje,
rčení připomínají jednak to,
že od svatého Bartoloměje slunce tolik nehřeje, a také, že
Bartoloměj svatý odpoledne krátí. Jaký čas byl na svátek
svatého Bartoloměje, takový měl být celý podzim, pokud
bylo pěkně, znamenalo to, že i podzim bude příjemný.
Tento den také určoval počasí celého podzimu. Na svátek svatého Augustina (28. srpna) platívalo: „Kol svatého Augustina odcházejí pryč teplé dny“. Jaké teplo bylo
v tento den, tak studeno mělo být na svátek svaté Kateřiny.
29. srpna, na svátek Stětí Jana Křtitele, měla již přestávat
parna.
V září a někdy i v říjnu může přijít ještě pěkné počasí,
kterému lidově říkáme babí léto. Ze zářijových pranostik
vybíráme: „Co srpen nedovařil, září nedosmaží“. Pokud
bylo teplo v září, mělo se dobře dařit ovoci a vínu. Po
hojných deštích v září se dařilo zimnímu osení. Ozval-li
se v září hrom, měl být v zimě zavát každý strom. Bouřky v září znamenaly sníh v prosinci a také mnoho sněhu
na jaře. Pokud byly divoké husy na odletu, znamenalo to
konec babímu létu. Barevné listí na stromech si vyžáda-
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lo přirovnání, že září na strakaté kobyle jezdí. Pokud byl
podzim bohatý na mlhu, věštilo to v zimě mnoho sněhu.
Na svátek svatého Jiljí (1. září) platívalo: „Jaké počasí Jiljí ukazuje, takové se po celý měsíc dodržuje.“ Jaké
bylo počasí na svátek svatého Jiljí, takové počasí mělo
být celý podzim. 2. září, na svátek Štěpána krále, již bylo
léta namále. 8. září, na svátek Narození Panny Marie,
se tradovalo, že stejné počasí, jaké bylo na tento svátek, mělo trvat čtyři až osm neděl. Pokud nepršelo na
svátek Narození Panny Marie, znamenalo to, že bude
suchý podzim. Na Pannu Marie narození se konalo
vlašťovek shromáždění a také vlašťoviček rozloučení.
Na svátek Povýšení svatého Kříže (14. září), se říkalo:
„Po svatém Kříži podzim se blíží“. Ke stejnému dni se
vztahuje i rčení: „Odkud vítr fouká, odtud přijde drahota“. Ve Valteřicích se koná pouť rovněž okolo tohoto
svátku. Od 15. září, od svátku Panny Marie Sedmibolestné, měla rychleji poklesnout teplota. Na svátek svatého
Matouše (21. září), platívalo: „Jaké v tento den bylo počasí, takové mělo potrvat čtyři neděle“. Pokud byla na
svátek svatého Matouše pohoda, měla v lese vyschnout
každá kláda. 26. září, na svátek svatého Cypriána, bývalo dle pranostiky chladno často zrána.
Na 28. září připadá svátek svatého Václava. Známou
pranostikou je tato: „Svatý Václav tady, uklízí hady“. Svatováclavské časy měly přinášet pěkné počasí. Na druhé
straně platívalo: „Přijde Václav - kamna připrav“. Svatý
Václav byl v lidovém povědomí patronem babího léta,
jeho jménem se toto období označovalo jako léto svatého
Václava.
29. září, na svátek svatého Michaela, jsou zaznamenány tyto pranostiky: „Kolik dní před svatým Michalem
mrzne, tolik dní po svatém Filipu a Jakubu budou jíní
a mrazíky“. Pokud bylo na svátek svatého Michala jasně a krásně, mělo tak být ještě po čtyři neděle. Hřímání
okolo Michala naopak znamenalo velké větry. Pokud byla
na svatého Michala jasná noc, znamenalo to zimy moc,
pokud byla tato noc mlhavá a vlhká, neměla být chladna velká. Na svátek svatého Jeronýma (30. září) se měla
k nám stěhovat již zima.
Nyní nám dovolte, abychom Vás informovali o dění
v měsíci červnu a červenci 2021:
24. května obdržela naše obec informaci o tom, že získala dotační prostředky od Státního fondu životního prostředí ČR na akci rozšíření prameniště Vlčí důl ve výši 2
175 670 Kč. 80% z částky 2 719 588 na tuto akci je již
vydáno, připraveno je i stavební povolení. Na akci rozšíření prameniště Zaječín dostala obec dotaci ve výši 2 072
514 Kč (80% z částky 2 590 642), stavební povolení bude
vydáno každým dnem. Připravujeme vypsání výběrových
řízení. Vyúčtování dotace musí proběhnout do konce roku
2023. Získání dotace ve výši přes 4 mil. korun nám samozřejmě dělá radost, trochu ji však kazí stoupající ceny
všech potřebných materiálů. Tyto stavební akce hodláme
uskutečnit i přesto, že budeme zřejmě muset „sáhnout“
více do obecní kasy.
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26. května podepsal starosta obce kupní smlouvy na
hasičská auta se společností KOBIT-THZ Slatiňany. Do výběrového řízení na dodávku pro JPO V Koburk se přihlásila jediná společnost. Dodaným automobilem bude Ford
Transit 4x4 za cenu 1 604 097 Kč vč. DPH. Do výběrového řízení na dodávku cisternové automobilové stříkačky (CAS) se přihlásily dvě společnosti. Dodanou CAS 30
bude Tatra 815-7 za cenu 8 185 650 Kč vč. DPH. Druhou
společností, která podala nabídku, byla společnost Mototruck-CZ (dceřiná společnost Mototruck PL). Tato společnost však nesplnila podmínky výběrového řízení, a proto dle zákona o zadávání veřejných zakázek musela být
ze soutěže vyloučena. Nabídka byla neúplná, nepřesná,
zmatečná, vztah mezi dceřinou společností a společností
mateřskou z Polska byl nejasný. Byl dodán rovněž špatný
překlad nabídky bez podrobného rozčlenění dodávaného požárního příslušenství, což bylo velmi zásadní. Firma
rovněž nesplnila potřebné reference s tím, že nevyrobila
ani jednu takovou CAS. Tato podmínka o zkušenosti z výroby podobné techniky vychází z podmínek Generálního
ředitelství Hasičského záchranného sboru pro přidělení
dotace. Navíc tento účastník nejevil žádný zájem o doplnění a upřesnění nabídky. Předpokládané dodání vozidel
bude v prosinci letošního roku.
7. - 9. června se uskutečnil sběr papíru, který uspořádalo SRPDŠ (Sdružení rodičů, přátel a dětí školy). Bylo nasbíráno 5 tun papíru, děkujeme maminkám se SRPDŠ za
organizaci a všem, kteří se zúčastnili.
10. června proběhla stáž dalšího dobrovolného svazku
obcí v našem dobrovolném svazku obcí Severo-Lanškrounsko. Tentokrát šlo o Mikroregion Skutečsko-Ležáky a jeho
zástupce z řad starostů, zastupitelů či úředníků. Tento mikroregion je dobrovolným svazkem obcí v okrese Chrudim
a jeho sídlem je Vrbatův Kostelec. Zástupcům tohoto mikroregionu jsme obdobně jako dalším dobrovolným svazkům, jež nás navštívily, představili naše pojetí meziobecní spolupráce, které označujeme za model „OBCE SAMY
SOBĚ“. Současně jsme pohovořili o řešení nejrůznějších
otázek z oblasti státní správy či samosprávy a následně jim
jako příklad dobré praxe byly představeny projekty realizované Základní školou Jindřicha Pravečka ve Výprachticích.
Uvedenou školou je kromě starosty obce Luďka Skalického
provedla samozřejmě i ředitelka školy Mgr. Romana Prokopová a zástupce ředitele Mgr. Jiří Formánek.
10. června se uskutečnila kontrola z Krajského úřadu
Pardubického kraje na Obecní stavební úřad ve Výprachticích. Závěr kontroly byl bez závad.
11. června se konalo letní kino na fotbalovém hřišti
u základní školy. Promítala se pohádka Princezna zakletá
v čase. Akci navštívilo 69 diváků.
15. června uspořádalo Sdružení místních samospráv
seminář v Horní Sloupnici, mimo jiné se probíral nový odpadový zákon s variantami řešení, nové nastavení svozu
komunálního a tříděného odpadu a hejtman Martin Netolický informoval přítomné starostky a starosty o probíhajících dopravních stavbách, o přípravě dopravních staveb
a možnostech jejich financování.
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16. června přijel popřát našim šikovným žákům radní Pardubického kraje pro
oblast školství Josef Kozel a starosta města
Lanškrouna Radim Vetchý. Žáci naší školy získali titul mistra republiky ČR v soutěži Woocabe, což je soutěž ve slovíčkách
z cizího jazyka, konkrétně z angličtiny.
Pan učitel Michal Moravec naši návštěvu
seznámil s aplikací a průběhem soutěže.
Příjemné odpoledne bylo zakončeno prohlídkou nových odborných učeben. Na závěr návštěvy pana radního Pardubického
kraje a starosty Lanškrouna proběhla diskuse o dalším směřování školství, zhodnocení
průběhu on-line výuky v době pandemie
a v neposlední řadě se diskutovalo o tzv.
„středním článku“ – což by měl být další úřad pro školy,
který by měl pomoci s byrokracií, která se valí na ředitele
škol.

22. června se uskutečnilo jednání výboru zastupitelstva
Pardubického kraje pro regionální rozvoj, evropské fondy a zahraniční vztahy v Ústí nad Orlicí. Na programu
byly územně analytické podklady Pardubického kraje, implementace krajského akčního plánu PK II, granty v operačním programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Ve výboru máme svého starostu Luďka Skalického.
24. června na zahradě mateřské školy byla předávána
štafeta mezi žáky 9. třídy a budoucími prvňáčky. Přejeme všem prvňáčkům, ať se jim daří ve studiu v naší škole
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a deváťákům přejeme, aby se jim ve škole, kterou si vybrali, líbilo. Fotografie najdete na webu mateřské školy:
http://skolka.obec-vyprachtice.cz/fotogalerie/
26. června jsme po delší době přivítali nové občánky
naší obce. Přivítali jsme 16 dětí. Fotografie najdete na
webu naší obce http://www.obec-vyprachtice.cz/fotogalerie/. Přejeme dětem i rodičům hodně zdraví a štěstí.
30. června se konalo slavnostní zakončení školního
roku v ZŠ Jindřicha Pravečka ve Výprachticích. Byl to velmi náročný školní rok pro děti, rodiče, pedagogy a veškerý školní personál - všem patří obrovský dík za zvládnutí
tohoto zvláštního a náročného školního roku ovlivněného pandemií. Drobné ocenění bylo předáno úspěšným
žákům v matematické olympiádě, Technohrátkách, literárních a výtvarných soutěžích DDM a také za úspěchy
v soutěži Požární ochrana očima dětí. Velkou radost nám
udělali naši žáci v souvislosti se získáním titulu MISTRA
ČR ve Wocabee, určitě si zasloužili nejen odměnu, ale
i velké poděkování. Máme šikovné žáky i pedagogický
sbor. Přejeme všem krásné prázdniny.
22. července se v zasedací místnosti Obecního úřadu
Horní Čermná konalo další jednání zástupců členských
obcí našeho svazku ohledně nového nastavení odpadového hospodářství obcí v souvislosti s novou odpadovou legislativou, která bude platit od 1. 1. 2022. Předmětem tohoto jednání bylo pokračování v jednání k systému svozu
separovaného odpadu (plastu a papíru) způsobem dům od
domu a dále vážení směsného komunálního odpadu uloženého v popelnicích tak, aby bylo možné nastavit občanům mnohem spravedlivěji poplatky za jeho svoz a likvidaci. Na jednání byl přítomen i ředitel společnosti EKOLA
České Libchavy s.r.o. Ing. David Černý, který zástupcům
obcí podrobně představil technické možnosti této společnosti v zavedení uvažovaných změn. V jakém roce a v jakých obcích k takovým změnám nakonec skutečně dojde,
se zatím nepodařilo vyjasnit. Proto bude jednání v dalších
týdnech pokračovat společnou návštěvou obce, případně
obcí, kde výše uvedený systém je již zaveden několik let.
Přesto bylo jednání velmi podnětné a zcela jistě přínosné
pro zúčastněné strany, neboť na něm byly probírány konstruktivní dotazy a připomínky.

strana 3

Výprachtické noviny
Prováděné práce v červnu a červenci 2021:
Zaměstnanci obce v měsících červnu a červenci 2021
těžili a zpracovávali kůrovcové dřeva a vývraty v obecních lesích, zajišťovali rozvoz palivového dřeva, prováděli údržbu obecní techniky, zametali obecní komunikace,
sekali trávu, vyžínali trávu v lese u nasázených sazenic.
Dále natírali obecní autobusové zastávky, zajišťovali svoz
bioodpadu a úklid v místech hnízd sběru tříděného odpadu. Jak jsme již opakovaně uvedli, čím dál častěji se zde
objevují věci, které do tříděného odpadu vůbec nepatří.
Zaměstnanci obce provádí úklid těchto míst každý týden,
tím samozřejmě stoupají náklady na odpadové hospodář-

červenec - srpen 2021
ství. Zaměstnanci obce prováděli celou řadu dalších prací
tak, aby byl zajištěn chod obce a údržba obecního majetku.
Přejeme Vám všem příjemně strávený zbytek prázdnin a také dovolených. Pokud se nezmění opatření vlády
v souvislosti s Covid 19, uskuteční se v sobotu 7. 8. „Pouťové odpoledne“, pro které z důvodu vládních nařízení
bude nutné přijmout určitá omezení oproti předchozím
rokům. Omezení určitě však nebudou taková, aby Vám
to zkazilo dobrou náladu. Domníváme se, že se máte na
co těšit.

To Vám přejí zastupitelé obce Výprachtice.

VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
VÝPRACHTICE KONANÉHO DNE 23. 6. 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, Petr Skalický, Mgr. Jiří Formánek, Ing. Daniel
Vávra, Zbyněk Kristek, Jan Koubek
Omluveni: Petr Tomiška
Usnesení č. 326/19/2021:
Program:
1/ Zahájení
2/ Schválení programu jednání ZO
3/ Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4/ Zpráva starosty
5/ Projednání poskytnutí finančních příspěvků na 2021
6/ Projednání prodeje pozemků
7/ Rozpočtové opatření
8/ Projednání smluv o dílo
9/ Různé
10/ Diskuze
11/ Závěr
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 327/19/2021: Zastupitelstvo obce Výprachtice určuje ověřovateli zápisu Vojtěcha Chládka a Daniela Vávru a zapisovatelkou Hanu Katzerovou.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 328/19/2021: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje poskytnutí individuální dotace příjemci
– Tomáš Daněk ve výši 15 000,- Kč. Dotace se poskytuje na akci „Běh do vrchu Výprachtice – Buková hora“
v roce 2021. Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace
s příjemcem dotace.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 329/19/2021: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje prodej pozemku parc. č. 3279/4 v k.ú.
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Výprachtice. Pozemek se prodává za cenu stanovenou
znalcem. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 330/19/2021: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje prodej pozemku parc. č. 3105 v k.ú. Valteřice u Výprachtic. Pozemek se prodává za cenu stanovenou znalcem. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 331/19/2021: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje prodej pozemku parc. č.3553/1 v k.ú.
Výprachtice. Pozemek se prodává za cenu stanovenou
znalcem. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 332/19/2021: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje záměr směny pozemku parc. č.3219/1
části „d“ odděleného z pozemku parc. č. 3219/1 dle GP
č. 877-40/2021. Neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 730/2, vše v k.ú. Výprachtice.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 333/19/2021: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021, které je
přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 334/19/2021: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje smlouvu o dílo s firmou PRODIN
a.s., K Vápence 2745, 530 02 Pardubice, IČ: 25292161
na projektovou dokumentaci chodníků v obci za cenu
360 580,- Kč s DPH. Smlouva se schvaluje dle předloženého návrhu, který je přílohou tohoto usnesení.
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Hlasování:
PRO: 10
Usnesení bylo přijato.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 335/19/2021: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
individuální účelové investiční dotace na nový dopravní
automobil pro jednotku SDH obce z rozpočtu Pardubického kraje v rámci dotačního programu MV – GŘ HZS ČR
– 2021. Smlouva se schvaluje dle předloženého návrhu
smlouvy, který je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 336/19/2021: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP1212-2012140 Valteřice, parc. č. 3118, kNN
ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., sídlo: Teplická 874/8,
Děčín, IČO: 24729035. Smlouva se schvaluje v textu dle
předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 337/19/2021: Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí s napojením rodinného domu č.p. 299 ve
Výprachticích na vodovodní řad ve vlastnictví obce Výprachtice. Přípojka bude vedena i po obecních pozemcích, toto uložení bude po dokončení stavby zaměřeno
a bude uzavřena smlouva o věcném břemeni. Zastupitelstvo obce Výprachtice pověřuje starostu k uzavření a podpisu této smlouvy.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 338/19/2021: Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí s odkupem pozemku parc. č.3235/37,
na kterém se nachází hydrant, a dále s uzavřením smluv
o věcném břemenu služebnosti na uložení vodovodní přípojky a elektrického kabelu v obecní cestě ppč. 3235/5,
vše dle GP č.884-142/2021 v k.ú. Výprachtice. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k uzavření příslušných
smluv.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Diskuze
1) Paní ředitelka ZŠ J. Pravečka R. Prokopová poděkovala
paní Vendule Indrové za organizaci sběru starého papíru.
2) Dále paní ředitelka poděkovala panu starostovi a celému Zastupitelstvu za skvělou spolupráci ve školním roce
2020 – 2021.
3) Pan starosta Luděk Skalický poděkoval zastupiteli panu
Petru Skalickému za rychlou pomoc při opravě elektroinstalace ve vodojemu Vlčí důl.
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.

STABILNÍ A RYCHLÝ INTERNET
PO „PEVNÉ LINCE“
Se společností CETIN se nám podařilo v posledních
letech vyjednat zrychlení pevné sítě v místní části obce.
Všude tam, kde byla dříve pevná linka, je dnes možné
připojení k internetu rychlostí až 250 Mb/s.
VÝHODY pevné sítě:
 možnost výběru z celé řady poskytovatelů internetu
 stabilita připojení i za špatného počasí,
 udržení rychlosti a kvality pro desítky připojených
zařízení najednou,
 internetová TV s možností zpětného zhlédnutí a nahrávání (= řešení přechodu televizního vysílání na DVBT-2),
 sledování videí online bez sekání a v nejvyšší HD kvalitě,
 možnost změny poskytovatele internetu bez nutnosti
měnit síť.
(jako např. u elektřiny – dráty stejné, dodavatel jiný).
Společnost CETIN neprodává žádné služby. Nabízí tzv.
otevřenou síť, kde služby prodávají poskytovatelé internetu – operátoři, které dobře znáte a už v současné chvíli od
nich třeba využíváte řadu různých služeb včetně mobilního volání. Na stránkách www.zrychlujemecesko.cz
si můžete ověřit dostupnost a získat konkrétní nabídku od
Vámi vybraného poskytovatele. Vždy se jedná o internet,
většinou s IPTV (internetovou televizí s možností zpětného
zhlédnutí pořadů) a řadou doplňkových služeb a zvýhodněných balíčků, např. s mobilním voláním.
Nevíte-li si rady, zavolejte na infolinku CETIN 238 461
111 (každý všední den od 8:00 – 16:00).
CETIN, to je pevná telekomunikační síť, která je dostupná ve většině domácností v České republice. Navazuje
na dlouholetou tradici bývalého ČESKÉHO TELECOMU
a spravuje sítě v jeho původním majetku. Pokud již pevnou
linku nemáte, nebo jste kabel odstřihli, případně je na sloupu před domem, tak nevadí. Přípojku lze kdykoliv obnovit.

INFO Z DĚTSKÉ AMBULANCE
MUDR. JAREŠOVÉ

Od 1. 9. 2021 bude ordinace ve Výprachticích
pouze čtvrtky od 12 - 15.30 hod.
Během letních prázdnin bude ordinace v pondělí
vždy pouze do 16 hodin
Stále platí: je nutné si každou návštěvu vždy předem
domluvit mailem, nebo telefonicky!

V pátek 10. září 2021 bude

očkování psů
proti vzteklině
14:30 – 15:00 hod. u OÚ ve Výprachticích
15:00 – 15:15 hod. na Haldě u kravína
15:15 – 15:30 hod. v Koburku u hasičárny
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ZPRÁVY Z MATEŘINKY
Projektový den - Stavitel mostů

Nenásilnou formou
v duchu Komenského
myšlenky „Škola hrou“
rozvíjíme v dětech jejich technické a logické
dovednosti. V naší MŠ
jsme dětem na konci
května nabídli ve spolupráci s Malou technickou univerzitou zajímavé dopoledne. Lektor
polytechnické výchovy
v úvodu vyprávěl příběh o králi Karlu IV.
Poté následovala stavba mostů přes pomyslnou řeku Vltavu.
Děti se postupně seznámily s technickým výkresem a vázáním cihel. Ve dvojicích stavěly barevné pilíře a ze stavebnice Lego vznikla napodobenina Karlova mostu, po kterém se
mohl každý projít a ověřit si tak jeho stabilitu. Poslední část
projektového dne probíhala na zahradě, kdy děti prováděly
pokusy s vodou a sledovaly, které přírodniny se potopí a které plavou. Celý pokus graficky zaznamenaly. Malí stavitelé
si celé dopoledne hráli, my ale víme, že pracovali a učili se
nové věci. Odměnou se jim stalo získané osvědčení.

Den dětí

Na tento den se těší snad každé malé dítě, proto ho
i ve školce jako každý rok slavíme společně. První překvapení na všechny čekalo hned při příchodu do školky.

Třídy byly vyzdobeny nápisem Den dětí a barevnými nafouklými balónky. Zábavná opičí dráha lákala k prolézání
a odměnou za její překonání byl krásný diplom. Dalším
asi nejdůležitějším překvapením celého dne, byla samozřejmě tradiční zmrzlina. Jakmile se paní učitelka objevila
ve dveřích s táckem plným zmrzlinových pohárů, dětem
se okamžitě rozzářily oči radostí. Potom nás čekalo dobrodružství na školní zahradě. Připravené disciplíny si děti
mohly jednotlivě plnit celé dopoledne. Různě vegetily na
dece, klouzaly se na klouzačce, prolézaly tunelem, sbíraly
kytičky se zavázanýma očima, vyráběly motýlka a celkem
si užívaly sváteční den.

Divadélko Jójo

Podařilo se opičkám najít ukrytý chrám a vrátit poklad dřív, než se duchové
pralesa rozzlobili? To vše
jsme se dozvěděli ve vzdělávací pohádce Vyprávění
z pralesa, kterou nám přijelo zahrát divadélko Jójo
ve čtvrtek 17. 6. V pohádce
děti mohly vidět spoustu
zvířátek například: opici,
slona, chameleona, tarantuli, ale také malého pralesního
ducha Bumbacila a loupežníky. Na pár chvil se i diváci stali herci, jelikož je divadelnice zapojily do příběhu. Zahrály
si na dřívka, procvičily tělo, mimické svaly, ale i hlasivky.
Díky krásnému počasí jsme využili zahradu a divadélko
jsme zhlédli venku. Bylo to příjemné zpestření a po prázdninách se budeme těšit na další krásnou pohádku.

Výlet - Dopravní hřiště Mohelnice

Letošní výlet byl
určen
dopravnímu
vzdělávání. V pondělí
21. června jsme vyjeli na dopravní hřiště
v Mohelnici, kde děti
měly možnost poznat některé dopravní
značky a naučit se je,
dozvěděly se spoustu
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užitečných informací o bezpečném chování na silnici a dokonce se řídily i spuštěnými semafory. Malí řidiči celé dopoledne „řádili“ na nepřeberném množství koloběžek a tříkolek. Podle výrazů a úsměvů ve tvářích se jim nejvíce líbila
autíčka, čtyřkolky a motorky na elektropohon. I počasí má
svou zásluhu na vydařeném a krásně stráveném dni, lepší
jsme si totiž přát nemohli.

ru, která se však neobešla bez slziček. Po úvodních slovech
došlo k představení budoucích prvňáčků a deváťáků. Recitovaly se básničky, zpívalo se a závěr patřil vzájemnému předávání dárků a gratulacím - hlavně aby ty další životní kroky
byly úspěšné. Za doprovodu varhan a kytary jsme se rozloučili společnou písničkou „Hlavně, že jsme na vzduchu“.

Návštěva v ZŠ

Budoucí prvňáčci jsou vždy plní očekávání. I když si
povídáme o tom, že ve škole to bude prima, že se tam
naučí hodně nového, stejně strach z neznámého některé z nich překvapil. Velice jsme přivítali spolupráci se ZŠ
a přijali pozvání na prohlídku školy. V úterý 22. června
si pro předškoláky přišli deváťáci s panem učitelem Moravcem. První kroky vedly do 1. třídy za bývalými kamarády ze školky. Ti nám zarecitovali veršovanou pohádku
o Červené Karkulce. Paní učitelce děkujeme za milé přijetí a vyrobené kytičky s přáním. Následovalo setkání s paní

ředitelkou, která nás mile přivítala, ukázala dětem ředitelnu a předala jim malého plyšáčka. Další kroky vedly přes
sborovnu do keramické dílny, do 8. třídy za želvičkami
a pokračovaly do družinek. Prohlídka pak skončila v tělocvičně, kde si pan učitel vyzkoušel sportovní zdatnost
budoucích prvňáčků a odměnil je keramickou pastelkou,
kde měl každý napsáno své jméno. Počáteční nejistota některých dětí se po této návstěvě zcela rozplynula a panu
učiteli děkujeme za příjemně strávené dopoledne.

Předávání štafety

Již podruhé proběhlo na zahradě naší školky předávání
štafety. Pěkné letní počasí nám vytvořilo slavnostní atmosfé-

Cesta do pohádkového lesa

V posledním červnovém
týdnu čekala na budoucí
prvňáčky cesta pohádkovým lesem, kterou připravili žáci 9. třídy. Nepřízeň
počasí nám cestu zkomplikovala a původní trasa byla
zkrácena. I tak si to děti
užily. Na hřišti si společně se školáky opekly buřty
a na vyznačené trase stihly
splnit všechny úkoly. Odměnou jim byly drobné dárečky od pana učitele Moravce. Děkujeme za čas, kterým
žáci ZŠ zpříjemnili dětem poslední dny ve školce.

Venkovní žaluzie

V měsíci červnu došlo k výměně starých žaluzií za nové,
moderní. Na okna vedoucí do zahrady byly namontovány
venkovní hliníkové žaluzie, které jsou ovládány ručně. Děkujeme zřizovateli za poskytnutý příspěvek a za vytvoření
příjemného prostředí dětem a zaměstnancům školky. Žaluzie dodala a namontovala firma LOMAX.
Kolektiv MŠ

strana 7

Výprachtické noviny

červenec - srpen 2021

ZŠ JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
ŠKOLNÍ JÍDELNA V AKCI

V jídelně proběhla prezentace firmy Bidfood, která se konala dne 22. 6. 2021. Prezentace byla zaměřena na maso
zpracované metodou sous-vide. Je to kuchařská metoda, při
níž se potraviny připravují ve vakuu, při nízkých teplotách
a po velmi dlouhou dobu. Například hovězí maso se takto
připravuje více než 10 hodin. Cílem je zachovat přirozenou
chuť, šťavnatost, texturu potravin a omezit ztráty důležitých
živin, ke kterým dochází při vaření při vysokých teplotách.
Netradiční menu nám tento den připravil šéfkuchař pan
Pavel Smékal - pro žáky a zaměstnance burger s trhaným

hovězím masem sous-vide, čedarem a zeleninou, hranolky a šlehaný tvaroh s mangovým pyré, pro cizí strávníky
do jídlonosičů slovenskou kyselicu s klobásou a švestkovými povidly, bramborové lokše s trhaným hovězím masem
a zeleninou a salát coleslaw. Akci jsem zajišťovala ve spolupráci s obchodním zástupcem firmy Bidfood panem Františkem Ondrášem. Všem zúčastněním moc děkuji.
Jaroslava Skalová vedoucí školní jídelny

Šestá třída na výletě

Šesťáci si svůj výlet užívali na plné obrátky. Na kole se
vydali do Areálu zdraví a sportu v Dolní Čermné, kde si
vyzkoušeli rozličná sportoviště (tenisové kurty, pískové hřiště na plážový volejbal, minigolf). Nechyběla ani koupačka
v bazénu. Předvedli se jako schopní cyklisté a překonali

všechny výškové metry na Mariánskou horu i zpět do Výprachtic.

Mgr. Lucie Jindrová

Exkurze Pastviny

Osmáci se vypravili k vodní nádrži Pastviny. Měli možnost si prohlédnout hráz před plánovanou rekonstrukcí
její koruny. Minimálně rok nebude přístupná veřejnosti.
Exkurze byla spojena i s návštěvou Studeneckých skal
a pozorováním přírody. Nachozené kilometry všichni
zvládli s úsměvem na tváři.
Mgr. Lucie Jindrová

Lanové centrum Na Větvi

A je to tady. Nastala doba školních výletů a exkurzí.
Osmáci se tentokrát vypravili do Hradce Králové. Jejich
kroky směřovaly do lanového centra v korunách stromů
Na Větvi. Všichni si dosyta užili soustavu síťových hřišť,
3D bludiště, překážkové dráhy i tobogán. Rozpálené
nohy i tělo měli možnost si zchladit ve fontáně před nádražím. Jejich smích byl tak nakažlivý, že vykouzlil úsměv
na tvářích mnohých kolemjdoucích. Samozřejmě nesměl
chybět nákup a radost ze získaných úlovků. Cestu zpátky
jsme si zpříjemnili zmrzlinou v Letohradě, kde jsme čekali
na přípoj do Jablonného nad Orlicí.

Myslím, že si všichni plnými doušky užívali vzájemnou
blízkost a možnost něco podniknout společně, což bylo
v uplynulých měsících téměř nemožné. Těšíme se, co
nám přinese příští školní rok.
Mgr. Lucie Jindrová
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Kouzelné bylinky

Po dlouhé distanční
výuce jsme se opět sešli
ve škole. Probírali jsme
aktuální
bezpečnostní
a
hygienická
pravidla, plynule jsme přešli
k ochraně před nemocemi, zdravé stravě, vitaminům, pitnému režimu… Spoustu důležitých
věcí na podporu našeho
imunitního systému nám
nabízí nejen lékárna, ale
samotná příroda. A pak
nás to napadlo! Vyrazíme do přírody, natrháme si bylinky
a uděláme si vlastní bylinkový čaj a sirup!
Netrvalo dlouho a náš budoucí sirup dostal i své jméno:
DOMÁCÍ BYLINKOVÁ PROTICOVIDOVKA
A tak vznikl projekt, který v podstatě nebyl dopředu nijak
plánovaný, vzešel ze zaujetí žáků při komunikačním kruhu. Hned jsme se pustili do práce: vyhledávali jsme bylinky
v atlase a knihách, dívali jsme
se na internetu, jak bylinky vypadají a jaké mají účinky.
Vydali jsme se na louku
a našli jsme: pampelišku, kopřivu, jitrocel, popenec, kontryhel, jahodník, sedmikrásku
a také jsme natrhali smrkové
výhonky. Hned po návratu
jsme bylinky roztřídili a rozhodli jsme se, že uděláme
sirup z pampelišek, ze smrkových výhonků, ze sedmikrásek
a ostatní bylinky jsme smíchali a naložili společně.
Pampelišky a směs bylin jsme naložili do nádob, zalili
jsme je převařenou vychladlou vodou a čekali do druhého
dne. Pak jsme byliny vymačkali, přecedili, výluh zahřáli
a zamíchali trochu kyseliny citronové a cukr. „Lektvary“
jsme nalili do lahví a sklenic. Smrkové výhonky a sedmikrásky jsme napěchovali do sklenic, prosypali cukrem
a pak pozorovali, jak ve sklenici přibývá šťáva. Z jednoho výluhu jsme zkusili udělat i marmeládu – želé. Sirupy máme uložené v lednici a podle potřeby pijeme. Kdo
chtěl, mohl si odnést domů i malou ochutnávku.
Tím ale naše putování s léčivkami neskončilo. Celé dva
týdny jsme pracovali, objevovali a hráli si v bylinkovém
duchu. Společně jsme vytvořili „knihu“ jako záznam naší
činnosti se spoustou fotografií a obrázků, ke které se budeme vracet.
Ilona Matějková, vychovatelka ŠD

Youtuber ve škole…

Dnes přijel potěšit žáky II. stupně youtuber, příležitostný herec a muzikant Míra Fišar alias Black Fish. A protože se pan učitel Moravec v minulosti podílel autorsky
i pěvecky na několika jeho písních, zazpívali dětem dvě

z nich naživo. Zazněly i další písničky a na závěr, zcela
unikátně pouze s kytarou, i akustická verze písně Labyrint.
Děti si tuto netradiční show naplno užily a s Black Fishem
si i zazpívaly. Nechybělo ani hromadné focení s tímto velmi přátelským a ochotným hostem. Děkujeme Mírovi, že
si na nás ve svém jinak nabitém kalendáři udělal čas a naší
školu navštívil.

Projektový den se žáky z Horních Heřmanic

Žáci z Heřmanic navštívili naši školu již podruhé. Při
první návštěvě si školu prohlédli a zúčastnili se výuky českého jazyka v páté třídě. Druhá návštěva se nesla v tvůrčím duchu. Vytvářeli nejrůznější předměty v keramické
dílně, které poslouží jako ozdoby nebo dárky nejbližším.
V dílně dřevo – kovo si vyrobili stojánek na ubrousky. Ně-

kteří dostali poprvé možnost se s touto činností seznámit.
Projektové dny se velmi vydařily. Budeme se těšit na
další spolupráci.

Mgr. R. Prokopová

Návštěva pobočky České pošty ve Výprachticích

Ve středu 2. 6. 2021 navštívili žáci 2. ročníku místní
poštu. Vedoucí pošty paní Věra Štěpánková byla připra-
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vená žákům zodpovědět zvídavé dotazy týkající se psaní
adres, o nichž se žáci učí v českém jazyce. Paní učitelka
zakoupila druháčkům pohlednici Výprachtic a poštovní
známku. Po návratu do školy napsali společnými silami
pozdrav naší paní ředitelce a poslali ho do Lanškrouna.
Děkujeme paní Štěpánkové za milé přijetí, obohacující
informace a čas, který nám věnovala.

červenec - srpen 2021
Příjemné odpoledne jsme zakončili prohlídkou nových
odborných učeben.

První atletické přebory

  Mgr. Žaneta Fiebigerová

Piknik ve školní družince

Děti ze školní družinky oslavily netradičně svůj svátek.
Užily si krásného dne piknikem. Dobroty a pohoda na
dece pod stromy, co více si můžete přát.

A na co se nejvíce těšily? Na výrobu bublin. Paní vychovatelka jim připravila speciální mýdlový roztok, který
měl zajistit vytvoření obrovských bublin.
Dřívka s provázkem, očka z drátku a roztok. A jak na
to? Namočíte provázek do mýdlové vody a máchnutím do
prostoru za pomocí vzduchu se snažíte udělat bublinu.
Některé se mimořádně povedly.

23. června proběhl první ročník atletických přeborů pro
první stupeň. Dívky a chlapci poměřili své síly v hodu,
běhu a skoku. Rozdali jsme 15 sad medailí. Někteří borci
vystoupali na „bednu“ i 3 x . Během závodů mohli atleti vyzkoušet i netradiční disciplíny. Všichni jsme si dnešní den
užili. Všem gratulujeme ke skvělým sportovním výkonům.
Mgr. R.Prokopová

Radní Pardubického kraje u nás ve škole

V listopadu jsme Vás informovali o úspěchu našich deváťáků, kteří vybojovali titul nejpilnějších studentů cizích
jazyků v ČR v soutěži WocaBee. Celosvětově aplikaci již
vyzkoušelo přes 300 000 žáků.

Exkurze žáků 2. ročníku v Lanškrouně

16. června přijel našim deváťákům popřát radní Pardubického kraje pro oblast školství Josef Kozel, starosta
města Lanškrouna Radim Vetchý a starosta obce Výprachtice Luděk Skalický. Pan učitel M. Moravec naši návštěvu
seznámil s aplikací a průběhem soutěže. Program obohatili žáci pod vedením pana učitele bravurním hudebním
vystoupením.
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Ve čtvrtek 24. června 2021 jsme s žáky 2. ročníku
a paní asistentkou Zuzanou Pfeiferovou vyrazili do Lanškrouna. Po příjezdu linkovým autobusem do města jsme
se vydali na náměstí A. Jiráska. Zde jsme se nejdříve zastavili u fontány, o které jsme se dozvěděli, že znázorňuje
zemskou korunu – Landeskrone (německý název města)
– Lanškroun. Poté jsme nakoukli do kostela sv. Václava,
kde jsme mohli obdivovat krásnou výzdobu.
Na osmou hodinu ranní jsme se přesunuli do městské
knihovny, kde jsme byli objednáni. Paní knihovnice žáky
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tělo. Naši sedmáci s paní učitelkou Machovou narovnali
papír do kontejneru. Dvě tuny papíru přibyly z fary.
Děkujeme i panu farářovi za tuto možnost. Naše maminky tento papír třídily a rovnaly.
Z utržených peněz jsme nakoupili drobné dárky na Pohádkový les a odměny pro žáky, kteří uspěli v soutěžích
během školního roku.

seznámila s řádem knihovny, v dětském oddělení jsme
vyhledávali knížky podle autorů, poznávali ilustrace známých ilustrátorů a nahlédli do desítek knížek. Na závěr
návštěvy si děti vyrobily záložku do knížky. Někteří žáci
se do knihovny dokonce přihlásili.
Dalším bodem na
programu
exkurze
byla výstava „Muzejní
nej“ v městském muzeu. Ředitelka muzea
paní Marie Borkovcová
nás výstavou provedla
a
obeznámila
nás
s novými a zajímavými
fakty o vystavovaných
exponátech. Jednalo se
o soubor unikátních
předmětů z archeologie, historie, výtvarného umění i zoologie z depozitáře
Městského muzea v Lanškrouně. Z výstavy jsme si odnesli
spoustu zážitků a nových informací, ale také pracovní listy, které jsme vyplnili společnými silami ve škole.
V deset hodin jsme už byli na služebně Městské policie
Lanškroun, kde jsme měli návštěvu také domluvenou. Přivítal nás policejní velitel pan Stanislav Popelář a strážník
pan Josef Stejskal, kteří nám ukázali vybavení služebny
a seznámili s pracovní náplní městské policie. Dětem se
nejvíce líbily pomůcky, které strážníci používají - pouta,
pepřový sprej, teleskopický obušek, paralyzér atd. Třešničkou na dortu byla ukázka vozidla městské policie. Žáci
obdrželi při odchodu dáreček, za který velmi děkujeme.
Poslední místo naší exkurze byla samozřejmě cukrárna.
Zde se děti občerstvily zmrzlinou, která v teplém dni přišla
vhod.
Návštěva města Lanškroun se žákům líbila a těší se na
další výletování.

Touto cestou bych ráda poděkovala SRPDŠ.
Maminky, velmi si vážíme této spolupráce.
Díky Vám můžeme dětem nakoupit nadstandartní dárky.
Romana Prokopová

Mgr. Žaneta Fiebigerová

Sběr papíru

V měsíci červnu pořádalo SRPDŠ sběr papíru. Nepotřebný papír a karton přinesli občané Výprachtic a žáci do školy. Tři dny nejen maminky, ale i tatínkové posilovali. Pět tun
papíru zvážit a narovnat dá pořádnou práci. Protáhli si celé
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Najdi 10 rozdílů

SUDOKU

Omalovánka.

Spoj čísla od 1 do 25.
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