ZPRÁVY Z OBCE
Vážení přátelé,
dovolte nám, abychom Vás informovali o dění v obci
v únoru 2008.
Měsíc únor přinesl radost všem starším, protože toto
zimní období k nám bylo přívětivé, nebylo nutné odklízet
sníh. Dětem možná přinesl zklamání. Již druhý rok nebyla
v naší vesnici taková zima, na jakou jsme byli dříve zvyklí.
Obecní úřad se věnoval ve spolupráci s SDH Výprachtice a SDH Koburk žádostem o dotace na vybavení těchto
jednotek.
V souvislosti s potřebami naší základní školy připravujeme žádosti o dotace na opravu střechy nad tělocvičnou
základní školy a na rekonstrukci malého školního hřiště
vedle cesty ke kostelu.
V této práci nám pomáhá
Bc. Grossmann. Je totiž potřebné, aby tento projekt byl
podporován dětmi a potažmo
i základní školou. Uvedené je
podmínkou pro úspěšné přijetí žádosti.
Paní Ing. Vendula Indrová
zpracovává stavebně technické podklady pro žádosti.
Na uvedené je poměrně málo
času, neboť termín uzávěrky
přihlášek je do konce března
tohoto roku.
Pracovníci obce pan Stanislav Mareš a Josef Bašek připravují palivové dřevo na příští zimu, která již nemusí být
tak zdrženlivá.
Jelikož máme za úkol přemístit do školy obecní archiv,
je potřebné zhotovit nové regály a upravit nový prostor dle
požadavků příslušných předpisů a norem, platných pro archivy a archivní službu.
Další akcí, kterou hodlá obec realizovat v nejbližším
období, je výměna vstupních dveří do budovy obecního
úřadu a na poštu. Dveře jsou ve velmi špatném stavu.
Využijeme toho, že máme nyní u obce zdatného truhláře
a řada věcí ze dřeva projde renovací, nebo budou nahrazeny novými.
Zaměstnanci obce opravili rovněž část cesty nad „výprachtickou lípou“. Ivana Skalická opravila omítku a vymalovala další třídu základní školy.

Připravujeme rovněž stavební povolení (ohlášení) a podklady k vytvoření nové terasy vedle hospody „ U Jana“. Na
pilířích v průčelí restaurace vyroste v tomto roce terasa,
která umožní nám všem i projíždějícím cyklistům, aby se
zastavili v naší hospodě a osvěžili se na čerstvém vzduchu.
Byl zpracován projekt terasy, který si můžete na dalších
stránkách našich novin prohlédnout, případně k němu zaslat své připomínky.
Obec pomohla se zpracováním žádosti o poskytnutí
dotace na opravu kostela „Povýšení Svatého kříže“ ve
Valteřicích. Kostel ve Valteřicích potřebuje nutně alespoň
základní opravy. Pod kostel totiž zatéká, uvnitř je vysoká
vlhkost, která prostupuje zdmi kostela a ničí jeho zařízení. Poslední poutní mše ve
Valteřicích ukázaly, že toto
místo navštěvuje spousta lidí,
které k tomuto místu váží
určité vzpomínky. Kostel má
přirozenou historickou a kulturní hodnotu i pro naši obec
a pro další pokolení. Hodnota nejnutnějších oprav byla
vyčíslena na částku více než
400.000,- Kč.
Věříme, že se nám podaří
získat prostředky na výše uvedené akce tak, abychom Vám
mohli poreferovat o jejich
splnění.
V závěru nám dovolte, abychom Vás poprosili o pomoc
v následující věci. Stává se, že zejména v pátek a o víkendu si neznámí vandalové „vypůjčí“ velké kontejnery u konzumu, nebo na křižovatce u Formánkových a tyto pak
hodí pod mez u Stejskalových (Floriánových), či na této
trase v jiném místě. Nejenom, že dojde k vysypání obsahu
popelnice, který musí naši pracovníci ručně umístit tam,
kam patří, ale dochází k poškozování koleček kontejnerů,
zavírání apod. Převoz kontejnerů se děje od 22.00 hod. do
časných ranních hodin. Prosíme Vás proto všechny,abyste
si těchto jevů všímali, může se stát, že za určitou dobu
budou stejní lidé poškozovat i Váš vlastní majetek. Jelikož
se jedná zřejmě o mládež, můžeme jim „pro jejich dobro“
pomoci tím, že včas rázně zakročíme.
S pozdravem zastupitelstvo obce Výprachtice

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice,
konaného dne 31. 1. 2008 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomni: Jindřich Beran, Ing. Jiří Falta, Marie Hanyšová,
Marie Hejlová, Marie Ingrová, Věra Jandejsková, Luboš
Merta, Marcela Pfitznerová, JUDr. Miroslav Stejskal
Omluveni: Libor Chaloupek
Hosté: M. Bašková, J. Lerch, L. Skalický, L. Chládek,
E. Uhrová, V. Fajt

4/ ZO podporuje, na základě žádosti opravu sochy
Panny Marie Bolestné na ppč. 1247/1 v k.ú. Koburk. Socha má charakter kulturní památky, jako kulturní památka
však zapsána není. Jedná se o neobyčejně kvalitní sochařskou práci z poloviny 18. století. ZO souhlasí s poskytnutím dotace formou daru do maximální výše 10.000,- Kč,
vše za podmínek, na kterých se účastníci smluvně dohodnou. ZO pověřuje starostu obce, aby uzavřel příslušnou
darovací smlouvu.
Schváleno 9 – 0 – 0
5/ ZO souhlasí s poskytnutím dotace formou daru ve
výši 8.000,- Kč Římskokatolické farnosti Výprachtice na
úhradu nákladů osvětlení kostela. Dotace se poskytuje za
podmínek, na kterých se účastníci smluvně dohodnou.
ZO pověřuje starostu obce, aby uzavřel příslušnou darovací smlouvu.
Schváleno 9 – 0 – 0
6/ ZO souhlasí s povolením splátek v případě pohledávky týkající se nedoplatku za teplo v topné sezóně
2007, a to na žádost.
Schváleno 9 – 0 – 0
7/ ZO souhlasí se zřízením cesty na hřbitově od vstupu
do kostela po branku vedle budovy márnice. ZO obce
souhlasí s tím, aby obec na uvedenou akci uvolnila částku
30.000,- Kč.
Schváleno 9 – 0 – 0
8/ ZO souhlasí se záměrem prodeje pozemku ppč.
1523/9 v k.ú. Koburk a obci Výprachtice. ZO dále souhlasí se záměrem prodeje pozemku, zaměřeného dle GP
číslo 575-1113/2007 v k.ú. a obci Výprachtice a označeného 3168/6 v k.ú. a obci Výprachtice.
Schváleno 9 – 0 – 0
9/ ZO v návaznosti na své usnesení číslo 223 ze dne
11. 12. 2007, na základě žádosti firmy ONDUROOF
s.r.o., Argentinská 38, Praha 7 v souladu se zák. zmocněním uvedeným v § 6 odst. 5, písm. a) stavebního zákona, souhlasí s pořízením změny ÚP č. 3, lokalita č. 1,
z dosavadního stavu nově na ubytování (penzion). Změna
se týká pozemků evidovaných dle stavu KN jako ppč.
1275/1, ppč. 1275/2 a stpč. 400, vše v k.ú. Výprachtice.
Současné pozemky jsou určeny k bytové výstavbě, změna
je navrhována na ubytování (penzion). Pořízení ÚP bude
realizováno na náklady žadatele.
Schváleno 8 – 1 – 0
10/ ZO na základě žádosti firmy ONDUROOF s.r.o.,
Argentinská 38, Praha 7, o změnu ÚP č. 3, která se týká
pozemků evidovaných dle stavu KN jako ppč. 1275/1,
ppč. 1275/2 a stpč. 400, vše v k.ú. Výprachtice, schvaluje
zastupitelku paní Marcelu Pfitznerovou byla v souladu
s ust. § 6 odst. 5 písm. f) ve vazbě na § 47 odst. 1 a 4,
§ 49 odst. 1 a § 53 odst. 1, stavebního zákona, zástupcem,
aby jednala za obec s pořizovatelem ÚP.
Schváleno 7– 0 – 2

Program:
1. Zahájení
2. Volba členů mandátové a návrhové komise
3. Schválení rozpočtu na rok 2008
4. Změny územního plánu
5. Žádosti o příspěvky od občanů
6. Ostatní
7. Diskuse
8. Návrh usnesení
9. Závěr
Veřejné zasedání zahájil starosta obce pan Miroslav
Stejskal, který přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání.
Předložený program jednání byl schválen.
Schváleno 9 – 0 – 0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: M. Hejlová, M. Ingrová
Schváleno 9 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: M. Pfitznerová, M. Hanyšová
Schváleno 9 – 0 – 0
1/ ZO schvaluje rozpočet obce Výprachtice na rok
2008 bez výhrad, a to dle předloženého návrhu, který se
zakládá k tomuto usnesení jako příloha.
Schváleno 9 – 0 – 0
2/ ZO schvaluje převedení zlepšeného hospodářského
výsledku hospodaření příspěvkové organizace Mateřská
škola Výprachtice, představující částku 125,73 Kč, do
rezervního fondu této příspěvkové organizace s tím, že rezervní fond bude sloužit pro provozní účely v roce 2008.
Do fondu odměn se přiděluje 0.
ZO současně schvaluje příděl příspěvkové organizace
ZŠ Jindřicha Pravečka Výprachtice, a to do rezervního
fondu 0 a do fondu odměn 0.
Schváleno 9 – 0 – 0
3/ ZO projednalo žádost o finanční spoluúčast při
rekonstrukci nemovité kulturní památky, kterým je dům
čp. 233 v obci Výprachtice. ZO s poskytnutím dotace souhlasí s tím, že spoluúčast bude poskytnuta formou daru do
maximální výše 10.000,- Kč, vše za podmínek, na kterých
se účastníci smluvně dohodnou. ZO pověřuje starostu
obce, aby uzavřel příslušnou darovací smlouvu.
Schváleno 9 – 0 – 0
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11/ ZO souhlasí, aby změny ÚP č. 3 obce, které se
týkají KN jako ppč. 1275/1, ppč. 1275/2 a stpč. 400, vše
v k.ú. Výprachtice, zpracované panem Ing. arch. Petrem
Kuldou – TIPOS, Husova 888, 562 01 Ústí nad Orlicí,
pořídil v souladu s ust. § 6 odst. 6 písm. b) a v souladu
s ust. § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona obecní úřad
s rozšířenou působností – Městský úřad Lanškroun.
Schváleno 8 – 1 – 0
12/ ZO v návaznosti na své usnesení číslo 23 ze dne
31. ledna 2005 a v návaznosti na své usnesení ZO č. 43
ze dne 12. dubna 2006, schvaluje v souladu s § 6 odst.
5, písm. a) stavebního zákona, pořízení změny územního
plánu obce, a to v rozsahu, který je označen jako změna
ÚP číslo 2, která se připojuje k tomuto usnesení ZO.
Schváleno 9 – 0 – 0
13/ ZO určuje, aby v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm.
f) ve vazbě na § 47 odst. 1 a 4, § 49 odst. 1 a § 53 odst.
1, stavebního zákona spolupracoval a jednal s pořizovatelem ÚP, změny č. 2 za obec a za zastupitelstvo obce
Výprachtice JUDr. Miroslav Stejskal.
Schváleno 9 – 0 – 0
14/ ZO na základě zmocnění uvedeného v ust. § 6 odst.
6 písm. b) schvaluje žádost obce o pořizování ÚP dle § 6
odst. 1 písm. c) stavebního zákona - způsob pořízení změny ÚP č. 2 – úřadem s rozšířenou působností – Městským
úřadem Lanškroun.
Schváleno 9 – 0 – 0
15/ ZO schvaluje dodatek číslo 2 ke zřizovací listině
Základní školy Jindřicha Pravečka Výprachtice, a to v textu dle přílohy tohoto usnesení. Předmětným dodatkem se
svěřuje do správy příspěvkové organizace další dlouhodobý majetek (konvektomat, elektrický sporák a kopírovací
stroj). Současně ZO schvaluje dodatek ke zřizovací listině
MŠ Výprachtice, a to v textu dle přílohy tohoto usnesení.
Předmětným dodatkem se svěřuje do správy dlouhodobý
majetek (sněžná fréza, altán, skluzavka).
Schváleno 9 – 0 – 0
16/ ZO na základě žádosti souhlasí s napojením přípojky
odpadních vod na obecní kanalizaci a ČOV. Vše na základě zpracovaného projektu připojení s tím, že připojení
provede odborná firma. Náklady hradí žadatel o připojení.
Schváleno 9 – 0 – 0
17/ ZO souhlasí na základě žádosti, v souladu se zák.
zmocněním uvedeným v § 6 odst. 5, písm. a) stavebního
zákona, s tím, aby lokalita č. 2, která se týká pozemku
729/3 v k.ú. a obci Výprachtice, byla zařazena do žádosti
o pořízení návrhu změny č. 3 ÚP.
Pořízení změny bude realizováno na náklady žadatele.
Schváleno 9 – 0 – 0
18/ ZO souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě, který se týká zvýšení přepravného, dle návrhu firmy KUKA
– spol. Výprachtice, a to z částky 34,- Kč za 1 km, na částku 37,- Kč za 1 km, a to zpětně k 1. 1. 2008. Současně ZO
schvaluje, aby z unesení číslo 229 ze dne 11. 12. 2007
byla vypuštěna část týkající se podmínky, aby fa KUKA zajistila svoz komunálního odpadu i v případě nepříznivých
klimatických podmínek.
Schváleno 8 – 0 – 1

19/ ZO souhlasí s podáním žádostí o tyto dotace na PK:
a) na vyhotovení projektu pro rozšíření obecní kanalizace
b) na vyhotovení projektu na vyhledání nových vodních
zdrojů a na projekt pro provedení hydrogeologických
zkoušek a dalších souvisejících úkonů
c) na hasičskou techniku pro SDH Výprachtice a SDH
Koburk
d) na výměnu oken v budově hasičských zbrojnic Výprachtice a Koburk
Schváleno 9 – 0 – 0
20/ ZO pověřuje současně starostu obce k podání
těchto žádostí a k uzavření příslušných smluv v případě
poskytnutí dotace s Pardubickým krajem.
Schváleno 9 – 0 – 0
21/ ZO souhlasí s dofinancováním víceprací firmě
AGILE s.r.o., Mírové náměstí 133, 562 01 Ústí nad Orlicí,
která byly provedeny v souvislosti s vybudováním zázemí
pro kuchyň ve výši 75.931,- Kč, včetně 19 % DPH.
Schváleno 9 – 0 – 0
22/ ZO pověřuje starostu obce, aby oslovil tyto firmy
v souvislosti se zajištěním plastových oken:
a) SULKO, s.r.o., Zábřeh na Moravě, Čs. armády 861/28,
PSČ. 789 01
b) DOLS a.s., Šumperk, Nemocniční 734/13, 789 01
Šumperk
c) STAVONA spol. s r.o., České Libchavy, PSČ 561 14
d) MACEK s.r.o., Svitavy, Náměstí míru 83/6, PSČ 568 02
K výběru uchazeče se určuje komise ve složení:
předseda: Marcela Pfitznerová
členové: Luboš Merta a Jindřich Beran
Současně se starosta obce pověřuje k uzavření smlouvy
s uchazečem, který předloží nejnižší nabídku.
Schváleno 9 – 0 – 0
23/ ZO pověřuje starostu obce, aby oslovil firmy v souvislosti s provedením střechy na tělocvičně budovy ZŠ
J. Pravečka Výprachtice:
- firma Mareš
K výběru uchazeče se určuje komise ve složení:
předseda: Věra Jandejsková
členové: Marie Hejlová, Ing. Jiří Falta
Současně se starosta obce pověřuje uzavřením smlouvy
s vybraným uchazečem, který předloží nejnižší nabídku.
Schváleno 9 – 0 – 0
24/ ZO souhlasí s uzavřením nových smluv o sdružených službách a dodávkách elektřiny s firmou Bohemia
Energy entity s.r.o., Hybernská 1009/24, 110 00 Praha 1,
IČ: 27386732. Smlouva se týká všech objektů ve vlastnictví obce s výhradou smluv o odběrech el. energie, uzavřených nájemníky obecních bytů.
Schváleno 8 – 0 – 1
25/ ZO doplňuje své usnesení číslo 61, ze dne 8. 2.
2007 o následující:
Obec souhlasí s přijetím dotace od Pardubického kraje
ve výši 200.000,- Kč a pověřuje starostu obce uzavřením
příslušné smlouvy o poskytnutí dotace.
Schváleno 9 – 0 – 0
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26/ ZO schvaluje dodatek k požárnímu řádu obce Výprachtice, kterým se mění kontakty na ohlašovnu požárů,
a to v textu dle předloženého návrhu.
Schváleno 9 – 0 – 0
27/ ZO souhlasí s provedením těchto prací na údržbě
a opravách domu čp. 287 v k.ú. a obci Výprachtice:
- podřezání zdiva v přízemí domu
- výměna střešních oken u Totuškových
Schváleno 9 – 0 – 0
28/ ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene
Zřizování a provozování distribuční soustavy podle § 25
odst. 5, zák. číslo 458/2000 Sb., v platném znění, na ppč.
3240/1 v k.ú. a obci Výprachtice s oprávněným, tj. firmou
ČEZ Distribuce,a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, IČ:
27232425. Věcné břemeno se zřizuje za náhradu 500,Kč. Rozsah břemene je vymezen GP 566-591/2007 v k.ú.
a obci Výprachtice.
Schváleno 9 – 0 – 0
29/ ZO schvaluje zprávu hlavní inventarizační komise.
Schváleno 9 – 0 – 0
30/ ZO pověřuje starostu obce k projednání podmínek restaurování sochy Krucifixu u zastávky v Koburku
a k uzavření smlouvy s restaurátorem p. Hynkem Bláhou.
Schváleno 9 – 0 – 0
Diskuse:
1. Pan Ladislav Chládek měl dotaz, kolik činí k dnešnímu dni finanční půjčky obce Výprachtice.
Odpověděl starosta obce JUDr. Miroslav Stejskal
– půjčky k dnešnímu dni činí 4.131.000,- Kč. Půjčky byly
poskytnuty za účelem výstavby bytů, 18 bytů, na osvětlení

apod. v obci Výprachtice.
2. Pan Chládek dále v souvislosti s opravou střechy
tělocvičny základní školy řekl, že byl zpracován projekt,
podle kterého se mělo postupovat s tím, že byl příslib na
zařazení předmětné akce do evidence MF ČR.
Starosta obce mu odpověděl, že projekt zadaný panem Chládkem byl zpracován pro předpoklad 270 žáků.
Zařazení akce do evidence není závazné z hlediska samotného získání prostředků na výstavbu. Původní projekt
rekonstrukce ZŠ byl nereálný, neboť škola má pro malý
počet žáků (116) výjimku ze zákona. Realizace projektu
(pro 270 žáků) by nebyla z tohoto pohledu ekonomická
a nikdo z poslanců ani dalších subjektů by na takovýto
projekt peníze nedal, pokud by se nechtěl nechat vláčet
v tisku a jinde. Prostředky na školu na základě úpravy
projektu zajistil pan poslanec Martínek. To, co se do školy
a jinde investovalo, nebylo rozhodně flikováním, jak nazval pan Chládek připravovanou opravu střechy.
3. Pozvána na veřejné zasedání byla paní Evženie Uhrová, aby se vyjádřila k dopisu s upozorněním na nedostatky od starosty obce.
Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 9 členů
zastupitelstva, zasedání je usnášeníschopné.
Zpráva návrhové komise: všechny body jednání byly projednány a jednotlivě schváleny.
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast
a zasedání ukončil.

Zapsala: Pfitznerová

Plánek terasy
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SPOZ OZNAMUJE

ZPRÁVA O TRESTNÉ ČINNOSTI

V březnu oslaví své jubileum
Helena Vítková
Marie Skalická

50 let
50 let

Lidmila Smejkalová
Jarmila Šebrlová

60 let
60 let

Anna Chládková

65 let

Marie Šebrlová
Anna Katzerová

75 let
75 let

Josef Mareš

80 let

Anna Skalická

93 let

Barbora Vondrová

94 let

V obci Výprachtice, s osadou Valteřice, a částí Koburk
došlo v roce 2007 ke spáchání celkem 14-ti trestných
činů, z nichž 3 byly objasněny, jednalo se o trestné činy
zanedbání povinné výživy, řízení motorového vozidla
pod vlivem návykové látky a řízení motorového vozidla
bez řidičského oprávnění. Další trestné činy se do současné doby nepodařilo objasnit. Jednalo se o následující
trestné činy:
- vloupání do chalupy v obci Valteřice
- krádež vrtacího kladiva
- krádež nafty z autobusu
- krádež elektrického kabelu
- krádež vloupáním do kostela v obci Valteřice
- krádež litinových polotovarů
- krádež litých kol od vozidla
- krádež vloupáním do chalupy v obci Výprachtice
- krádež vloupáním do vozidla
- krádež litých roštů
- krádež dřevěných soch

Vítej mezi námi
Linda Nýdecká
Hana Šponiarová
David Moravec

Rozloučili jsme se
Marie Marešová
zemřela ve věku nedožitých 88 let

ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGIE (SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK 8 – 11 HODIN)
pro oblast Letohrad, Žamberk, Lanškroun, Jablonné n. Orl.
8. 3. - 9. 3. 2008

MUDr. Šrámek Petr, Letohrad, U Dvora 815, tel.: 465 621 551

22. 3. - 23. 3. 2008

MUDr. Vacková Jana, Lanškroun, Hradební 227, tel.: 465 322 348

24. 3. 2008

MUDr. Valentová Hana, Lanškroun, Strážní 151, tel.: 465 322 907

29. 3. - 30. 3. 2008

MUDr. Vebrová Zdeňka, Žamberk, Raisova 814, tel.: 465 613 441

5. 4. - 6. 4. 2008

MUDr. Vítková Eva, Červená Voda 333 (MOVIOM), tel.: 465 626 460
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
Z PEDAGOGICKÉ RADY (23. 1. 2008)

„POHÁDKOVÝ ZÁPIS“ VE VÝPRACHTICÍCH

Samé jedničky na vysvědčení:
I. třída: Jana Burešová, Martin Dušek, Lucie Faitová,
Radka Chládková, Daniel Lochman,
Liliana Nýdecká, Lukáš Pánik, Jan Šponiar
II. třída: Kristýna Stejskalová, Romana Vaníčková
III. třída: Hana Chládková, Natálie Chládková
IV. třída: Jonathan Duben
V. třída: Michaela Holubářová
VII. třída: Eva Kulhánková

Ve středu 6. února proběhl zápis do 1. třídy také
v Základní škole Jindřicha Pravečka ve Výprachticích.

Vyznamenání
(do průměru 1,5, max. hodnocení chvalitebný)
I. třída: Jan Koubek
II. třída: Radek Hajzler, Tereza Jandejsková,
Alexandra Tosto, Antonín Vaníček,
III. třída: Johanka Dubnová, David Dušek,
Josef Havelka, Daniela Horáková,
Pavla Mertová, Adéla Seidelmannová,
Karolína Vlková
IV. třída: Petra Dušková, Veronika Pouková,
Radek Skalický
V. třída: Vladimír Dušek, Šimon Falta, Lenka Stránská
VI. třída: Karolína Chládková, Julie Seidelmannová
VII. třída: Jiří Karn
VIII. třída: Simona Marešová

K zápisu přišlo se svými rodiči 19 budoucích prvňáčků,
pro které paní učitelka Mgr. Žaneta Fiebigerová připravila
velké putování z pohádky do pohádky.
Již u vchodu vítal děti jejich osobní Večerníček, který
je pak provázel celým zápisem. V každé „pohádce“ na

Neprospělo:
I. stupeň – 0
II. stupeň – 8 žáků
Výchovná opatření:
pochvala třídního učitele
pochvala ředitele školy

4 žáci (II. stupeň)
1 žák (II. stupeň),

napomenutí třídního učitele

1 žák (II. stupeň)

děti čekali žáci II. stupně převlečení za pohádkové bytosti a předškoláci museli plnit úkoly, jejichž cílem bylo
předvést jejich dosavadní znalosti a dovednosti. Cestou
se museli zastavit u brouka Pytlíka s Ferdou Mravencem,
Berušky, víly, Budulínka s liškou, ježibaby a ježidědka,
Máji a Vilíka, teletubbies a dalších. Putování pohádkami
končilo u spící princezny, ke které pouštěl děti strážce po

Počty žáků: k 3. únoru 2008 nastoupili 3 žáci (2 do 7.
třídy a 1 do 8. třídy) ze ZŠ Jablonné n. O.
Počet žáků 106 (52 – I. stupeň, 54 – II. stupeň).
Třída

Celkem
Z toho
žáků třídy chlapců

Z toho
děvčat

Třídní učitelé

1.

9

5

4

Daniela Smejkalová

2.

8

3

5

Hana Katzerová

3.

13

5

8

Eugenie Dajčová

4.

10

6

4

Hana Katzerová

5.

12

7

5

Eugenie Dajčová

6.

15

7

8

Lucie Bartůňková

7.
8.
9.

14
15
10

9
9
5

5
6
5

Petr Grossmann
Jiří Formánek
Jana Pazderová

Celkem

106

56

50
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splnění všech úkolů. Všem se princeznu „podařilo“ vzbudit nějakou říkankou, básničkou nebo písničkou.
Věřím, že všichni z našeho zápisu odcházeli spokojeni. Rodiče si mohli projít a „okouknout“ školu a budoucí
žáčci si odnášeli ze školy první dojmy a plno drobných
dárečků. V září na shledanou...

(převzato z Lanškrounských listů)

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK

Od pondělí 18. do pátku 22. února probíhal lyžařský
výcvik žáků 7. a 8. třídy naší školy v Čenkovicích. Vedoucím kurzu byl Bc. Petr Grossmann, instruktory lyžování
Mgr. Žaneta Fiebigerová a Mgr. Petr Fiebiger.
rozložení výuky. Při pobytovém LVVZ se lyžuje asi 3 hodiny dopoledne, pak následuje oběd a polední odpočinek
a poté se lyžuje další 3 hodiny. Při denním dojíždění se
lyžuje s malými přestávkami 6 hodin v kuse, což je poměrně velký nápor na fyzickou připravenost dětí a zvyšuje
se tak riziko úrazu.

Kurz začal v pondělí přednáškami a videoprojekcí o bezpečnosti, lyžařské výbavě a výstroji a současném stylu jízdy
na lyžích a snowboardu. Od úterý pak dojížděli žáci se svými instruktory na sjezdovky do Čenkovic. Základním lyžařským výcvikem prošli úspěšně všichni žáci a 10 z nich také
výcvikem jízdy na snowboardu. Závěrečný závod ve slalomu úspěšně absolvovali také všichni lyžaři. Velmi zajímavá
a užitečná byla páteční beseda na místní Horské službě.
Po mnoha letech byl zvolen režim dojíždění místo týdenního pobytu. Jedinou výhodou tohoto pojetí jsou nižší
náklady pro rodiče (cca o 1.200,- Kč za ubytování s PP).
Nevýhodou, kterou jsme vnímali jako instruktoři, je denní

Lyžařský kurz v letošním roce proběhl bez jakýchkoli
problémů a hlavně splnil svůj účel, protože i ti žáci, kteří
stáli na lyžích poprvé, na jeho konci samostatně a stylově
sjeli „čenkovickou“ i „svitavskou“ sjezdovku a zvládli základní oblouky a brždění na lyžích i snowboardu.
Mgr. Petr Fiebiger

eTwinning

Spolupráce učitelů:
• Spolupráce v rámci jednoho předmětu
Dva učitelé ze dvou různých zemí, kteří vyučují tentýž
předmět, vnášejí do svého způsobu učení evropskou
dimenzi.
• Mezipředmětová výuka
Dva učitelé, z nichž každý učí jiný předmět, se pustí do
řešení problému, který je společný oběma jejich oborům.
• Spolupráce, jejímž výsledkem je nějaká společná aktivita
Dva učitelé pracují na přípravě společné aktivity.
Může se jednat např. o uspořádání koncertu,
sportovního utkání, výstavy nebo o divadelní hru.
• Učení se navzájem
Dva učitelé si vyměňují zkušenosti týkající se metodiky,
pedagogiky, používání informačních technologií nebo
didaktiky. Tuto činnost lze provádět v rámci všech
ostatních forem spolupráce.

Naše škola se v loňském roce zapojila do celoevropského projektu partnerství a spolupráce škol v programu
eTwinning. Při práci na projektech, které mohou být začleněny do výuky, účastníci tohoto projektu využívají informační a komunikační technologie. V rámci programu
lze uskutečnit jakýkoli projekt, který je přínosný pro žáky
i učitele. Neexistují žádná omezení, která by se týkala
cílů, doby trvání nebo rozsahu aktivit.
Možnosti mezinárodních aktivit:
Spolupráce manažerů škol:
• Spolupráce na problémech týkajících se řízení školy.
• Vzájemná výměna informací a komunikace
o problémech týkajících se rozhodování.
• Společná organizace projektu, do kterého jsou zapojeny
obě školy jako celek.
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Spolupráce skupin učitelů:
• Spolupráce v rámci jednoho předmětu
Dvě skupiny učitelů vyučujících stejný předmět pracují
na určitém tématu a porovnávají své přístupy s ohledem
na rozdíly mezi školními osnovami a kulturami
jejich zemí.
• Mezipředmětová spolupráce
Dvě skupiny učitelů, kteří vyučují různé předměty,
pracují na společném tématu, neboť svět vzdělávání
je jeden velký celek.
• Multikulturní spolupráce
Spolupracují dvě skupiny (třídy) studentů společně se
všemi učiteli, kteří vyučují různé předměty.
Dvě skupiny studentů pracují jako jeden tým, všichni
jejich učitelé spolupracují jak se svým partnerem
– učitelem stejného předmětu, tak v týmech sestavených
napříč jednotlivými předměty.
Spolupráce knihovníků:
• Komunikace v oblasti informačních služeb
Dva knihovníci si vyměňují zkušenosti z oblasti zdrojů
a metodologie.
Spolupráce výchovných poradců:
• Mobilita v rámci Evropy
Dva výchovní poradci si vyměňují informace mezi
partnerskými školami.
Spolupráce provozovatelů škol:
• Spolupráce s místní správou a/nebo rodiči:
Dvě instituce nadřízené školám sledují a porovnávají
např. násilí ve škole, vztahy školy s rodiči, dostupnost
školy a navrhují změny, které by vedly ke zlepšení
života ve škole v jejich zemích.

Ul. M. R. Štefánika vo Vrútkach. V roku 2003 som oslávila
25. výročie založenia. Pedagógovia i žiaci ma skrášľujú
krásnymi nástenkami, kvetinovou výzdobou a žiackymi
projektmi. U mňa je výchova dieťaťa na prvom mieste,
obsah výchovnovzdelávacej činnosti nie je cieľom, ale
prostriedkom, vzťah učiteľ - žiak je postavený na prevahe pozitívnych vzájomných vzťahov, na vedení žiaka
k tomu, aby aj on sám niesol zodpovednosť za svoj prístup
k vzdelávaniu sa.
Mesto Vrútky, ležiace v severnej časti okresu Martin,
má rozlohu 18,656 km2. Najvyšším bodom katastrálneho
územia je kóta na vrchu Minčol s 1345 m nadmorskej
výšky a najnižším bodom v údolí rieky Váh, pri osade
Jánošíkovo, s 370 m nadmorskej výšky. V meste žije v súčasnosti cca 7300 obyvateľov. Priemerný vek obyvateľov
je cca. 39 rokov. Vrútky ležia v severnej časti okresu
Martin, na sútoku riek Váh a Turiec, v centre žilinského
kraja, medzi mestami Žilina a Martin, obklopené zo severozápadu pohorím Malá Fatra a z východu pohorím Veľká
Fatra, ktoré tak ohraničujú Turčiansku kotlinu. Smerom na
sever od Vrútok sa nachádza obec Lipovec, na severozápad Turčianske Kľačany, na juhozápad Sučany a na juh
mesto Martin.
Novinky zo školy
Zápis detí do materskej školy
Zápis detí do materskej školy /MŠ oproti Pošte vo
Vrútkach/sa uskutoční od 1. marca 2008 do 30. marca
2008, v čase od 6,00 hod. do 16,30 hod. v priestoroch
MŠ, Ul. 1. čsl. brigády 39 vo Vrútkach.
Účesová show „VLASY“
Je dlhoročnou tradíciou, že raz do roka sa žiaci na
našej škole môžu odviazať na netradičných podujatiach.
19. 3. 2008 o 10,00 hod to bude prehliadka účesov a zaujímavých kostýmov z dielne našich žiakov. O program
a zábavu sa postarajú mladší i starší žiaci. Sprevádzať celým podujatím budú moderátori školského rádia KAMARÁT. Určite je na čo sa tešiť.

Díky osobním kontaktům paní učitelky Smejkalové
jsme začali spolupracovat se Základnou školou s materskou školou M. R. Štefánika vo Vrútkach.
Prvním naším krokem v tomto programu bylo oslovení
a navázání komunikace s vedením partnerské školy. Na
dopis z května 2007 zareagovala paní ředitelka Erika Repková rychle a hlavně kladně. Domluvili jsme si postup při
rozšiřování další spolupráce.
Zatím jsme si zaslali články do školních časopisů, ve
kterých partnerům představujeme svou školu a obec. Dalším důležitým krokem je výměna osobních dopisů mezi
žáky I. stupně obou škol. Pod patronátem učitelek Daniely
Smejkalové z naší strany a Heleny Vargové ze slovenské
si děti vyměnily adresy a poslali první dopisy svým zahraničním kamarádům. Jestli dopisování bude dlouhodobější
už záleží na dětech samotných.
Dalším plánovaným krokem je reciproční návštěva pedagogů obou škol s následnou možnou zahraniční výměnou žáků.
Protože slovenská škola již dlouhodoběji spolupracuje
se základní školou v Polsku, bude do budoucna možné
rozšířit naše aktivity také do této sousední země.

Lyžiarsky výcvik
V tomto školskom roku plánujeme zrealizovať dva lyžiarske výcviky. Prvý výcvik sa uskutoční od 11. - 15. 2.
2008 so žiakmi 7. - 8. ročníkov. Druhý výcvik zrealizujeme so žiakmi 3. - 4. ročníkov v termíne od 25. - 29. 2.
2008. Obidva kurzy sa uskutočnia v lyžiarskom stredisku
JASENSKÁ DOLINA. Veríme,že nám to počasie umožní.
Školské športové ihrisko
Od 1. októbra 2007 je v prevádzke viacúčelové športové ihrisko, ktoré sa nachádza v areáli školy. Správcom
ihriska je základná škola. Prenájom pre verejnosť je možný, a to na tel. číslach: 043/4282119 a 0918462415.
V súčasnom období 1 hodina prenájmu počas pracovného týždňa je 250,- Sk a počas víkendu 300,-Sk.
Tešíme sa na Vaše športové aktivity.

Základní informace o partnerské škole a městě:

Dovoľte mi, aby som sa Vám predstavila.
Som základná škola s materskou školou. Nájdete ma na
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ZVEME VÁS DO DIVADLA
V sobotu 26. 4. 2008 se uskuteční zájezd
do Prahy – Hudebního divadla v Karlíně
na divadelní představení

NOC NA KARLŠTEJNĚ .

Program:
• odjezd: asi v 8.00 hod. (hodina bude ještě upřesněna)
• během dne individuální či společný program
dle domluvy
• začátek představení v 19.00 hod.
• odjezd z Prahy po představení v nočních hodinách
Zájemci se mohou hlásit
do 31. 3. 2008 na OÚ Výprachtice
u p. Marie Baškové, vzhledem k úhradě faktury
za vstupenky bude při přihlášení vybírána
na vstupné částka 600 Kč. na osobu.
Za SPOZ: Hanyšová M.
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VELIKONOCE
Něco z historie

ného obřadního roucha, proto může onen název pocházez i odtud.
Kostelní zvony zní na Zelený čtvrtek naposledy, znovu
zazní až na Bílou sobotu.
Podle tradice, když zazní zvony naposledy, si máte zacinkat penězi, aby se vás držely celý rok. Někde se zvoní
paličkou o hmoždíř, aby stavení opustil hmyz a myši.
Velký pátek
V katolické liturgii je dnem smutku, nebyly bohoslužby, jen se zpívalo a četly se texty.
Součástí pobožnosti bylo odhalení a uctění svatého
kříže.
Výzdoba kostela je chudá, žádné květiny, žádné svíce
na oltáři, písně se zpívají bez doprovodu varhan a zvony
mlčí.
Hlas zvonů nahrazovaly různé řehtačky malé i velké,
chodilo se s velkým hlukem po vesnici, zpívalo se, texty
popěvků byly namířeny proti Jidášovi a Židům, kteří ukřižovali Krista. Někde děti s řehtačkami honily Jidáše - vybíral se
zrzavý chlapec.
Velký pátek je také postním dnem - postem od masa
a újmy v jídle.
Bílá sobota
Jelikož jsou při obřadech vigilie křtění novokřtěnci,
kteří nosili bílé roucho, je též možno, že název pochází
odtud. Bílé roucho je znakem čistoty, připomínající smytí
hříchů křtem.
Ve starém křesťanství nebyla dnem liturgickým, konala
se jen noční bohoslužba - vigilie. Před ní se posvětil oheň,
od kterého se zapálila velikonoční svíce - paškál.
Oheň se světil před kostelem a v mnoha vsích se doma
muselo uhasit ohniště. Potom hospodyně položila polínko
před kostelem na hraničku, když kněz oheň posvětil, každá si vzala žhavé polínko a znova jím zažehla ve stavení
oheň.
Skončením Bílé soboty skoncoval také dlouhotrvající
půst.
Boží Hod Velikonoční
Provádělo se svěcení velikonočních pokrmů - beránek,
mazanec, vejce, chleba, víno.
Na Chodsku se
posvěcené jídlo jedlo
v kostele vestoje
Každá
návštěva
dostala kousek z posvěceného jídla.
Ve východních Čechách dal hospodář
kus svěceného mazance, vejce a víno
poli, zahradě a studni,
aby byla úroda, voda
a dostatek ovoce.
Pečou se velikonoční beránci.

Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanské
církve, jsou spojeny s památkou umučení a vzkříšení Krista. Velikonoce se však slavily ještě v době předkřesťanské.
Zřejmě navazovaly na svátek židovský - pesach - památka vysvobození Židů z egyptského zajetí a později také
oslavovaly příchod Mesiáše. Pohané vítali jaro a začátek
zemědělských prací.
Velikonoce jsou pozůstatkem roku řízeného současně
sluncem - slunovrat a měsícem - úplněk. Od počátku se
křesťané snažili oddělit Velikonoce od židovského svátku pesach. Vedly se také spory o datum mezi Alexandrií
a Římem.
Asi koncem 6. stol. byl přijat obecně způsob výpočtu
data Velikonoc - Alexandrijský způsob. Vychází ze zásady
slavit Velikonoce po jarní rovnodennosti - 21. 3. v neděli
po prvním jarním úplňku. Takto stanovená neděle může
být v rozmezí od 22. 3. do 25. 4., pro určování data jsou
různé tabulky.

Co znamená slovo Velikonoce?
Velikonoce - na začátku našeho letopočtu byl ukřižován
Ježíš Kristus a v noci ze soboty na neděli se odehrál zázrak
zmrtvýchvstání. Proto se tato noc nazývá Velkou nocí.
A od ní je odvozen i náš název Velikonoce. O tom, co se
tehdy odehrálo, se zachovalo velmi málo historických pramenů a žádný z nich neudává přesné datum. Tradice klade neděli po „Velké noci“ na první jarní úplněk, kdy slaví
svůj velký svátek Pesach (přechod Rudým mořem) i Židé.
Sazometná středa
Středa před Božím hodem velikonočním. Říkalo se jí
škaredá, černá nebo sazometná, protože se vymetaly komíny. Podle lidového obyčeje se nesmíte škaredit a mračit, jinak se budete mračit po všechny středy v roce.
Zelený čtvrtek
Název je možná odvozen od zeleného mešního roucha, které se v ten den užívalo.
Jedla se jen zelená strava - špenát, zelí, aby byl člověk
zdravý po celý rok. Jedná se o převzatý zvyk z židovské
slavnostní večeře Pesach - připomínající vyvedení Židů
z Egypta. Jedná se o mnohem starší zvyk než nošení zele-
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Velikonoční pondělí
Toho dne je pomlázka, velikonoční hodování, mrskut.
Chlapci chodí dům od domu za děvčaty se spletenými pomlázkami většinou z vrbového proutí zdobené stuhami.
Šlehají dívky a vinšují, za to dostanou malovaná vajíčka.
Toto základní schéma má řadu variant. Někde je zvykem,
že v úterý chodí s pomlázkou děvčata, jinde polévají
chlapce vodou. V mnoha vsích bylo zvykem číhat na děvčata ráno, když šla do kostela.
O stáří velikonoční pomlázky svědčí vzpomínky pražského kazatele Konráda Waldhausera ze 14. stol.

Symboly Velikonoc:
Velikonoční beránek
křesťané - v křesťanské církvi se beránek stal symbolem
Božího Beránka, Krista a znázorňuje se s praporem vítězství
Pomlázka
- dynovačka, mrskačka, šlehačka, binovačka
Proč se šlehalo?
- aby byla děvčata zdravá, pilná, a veselá
celý rok
- předání svěžesti, mladosti a zdraví mladého
proutku
- hospodář vyšlehal čeládku, aby nebyla líná
- také na znamení přátelství mezi rodinami
- děti nechodily k těm sousedům, jejichž rodiče
nebyli zadobře.
Velikonoční vajíčko
- bylo již odpradávna symbolem plodnosti, úrodnosti,
života a vzkříšení, v předkřesťanských dobách bylo někde
dokonce dáváno do hrobu k mrtvému
- ve spojení s lidovou tradicí vznikl zvyk zdobení vajíček doprovázený řadou obřadů a pověr
- je také symbolem životní síly, narození, nesmrtelnosti,
návratu jara a skořápka pocit bezpečí
Velikonoční zajíček
- v mytologii řecké, egyptské, čínské symbolizuje štěstí,
plynoucí čas, krátkost života
- dnes je označován za toho, kdo o Velikonocích přináší vajíčka, nejlépe čokoládová - přišel k nám z Německa.

Bílá neděle
Druhá neděle velikonoční - novokřtěnci nosili toho dne
naposledy bílé křestní roucho. Dnes je často dnem slavnostního prvního sv. přijímání.

převzato z internetu

Obecní úřad
upozorňuje,

OČKOVÁNÍ
Dne 10. 3. 2008 v 11.30 hod. proběhne
v dětské ordinaci ve Výprachticích očkování
proti dětské obrně, které se týká všech dětí
narozených v roce 2006.
Očkovací průkazy dětí prosíme vezměte s sebou.

že termín úhrady poplatku
za likvidaci komunálního
odpadu je nejpozději

31. března 2008.

MUDr. Braunová
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Spoj čísla od 1 do 41.

OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY
SUDOKU

Omalovánka
Malý kluk někde zapomněl plyšového medvídka. Pomůžete mu ho najít?
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