ZPRÁVY Z OBCE
Vážení přátelé,
léto se ujalo své vlády a některé dny se vyznačovaly
teplotami doslova tropickými.
V měsíci květnu probíhaly běžné práce na údržbě
obecního majetku: pořez dřeva, úklid obce a kosení veřejných ploch.
V hasičské zbrojnici Výprachtice byla vyměněna dřevěná okna za plastová. Zednické práce, úklidové práce
a další činnosti spojené s výměnou oken byly provedeny
našimi občany. Tato akce si vyžádala náklady ve výši
cca 230.000,- Kč. V zimních měsících budou vyrobena
a osazena v hasičské
zbrojnici nová dřevěná
sklepní okna. Výměnou
oken za plastová dojde
ke snížení tepelných
ztrát v tomto objektu.
Obec
požádala
Správu a údržbu silnic
Pardubického
kraje,
cestmistrovství
Lanškroun o provedení
opravy části místních
komunikací. V rámci
této akce byly opraveny větší výtluky na
komunikacích.
Na některých místních
komunikacích
jsou místa, která bude
nutné opravit souvislou vrstvou asfaltu, a to včetně podkladu.
Správa a údržba Pardubického kraje rovněž realizovala
položení živičného povrchu na komunikaci před novými
bytovkami „Pod Vaníčkem“.
Při použití recyklované asfaltové směsi činila cena této
komunikace cca 120.000,- Kč.
U tohoto domu bude potřebné provést položení zámkové dlažby před vchodem do domu.
Obec si podala na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR
žádost o dotaci z programu POV na opravu střechy tělo-

cvičny a na rekonstrukci hřiště na tenis a volejbal vedle
ZŠ Výprachtice.
Na tomto programu se podílely i děti naší ZŠ Výprachtice. Děti, formou dotazníku, stanovily priority jednotlivých akcí na základě svých požadavků a předložených
návrhů. Takovýto postup vyplýval z dotačních podmínek,
stanovených poskytovatelem dotace.
Přístup dětí a jejich učitelů k požadavku dotačních
podmínek byl skvělý a zaslouží si poděkování.
Velkým úspěchem v dané souvislosti je to, že naše
obec obě vyžádané dotace získala (pouze z Pardubického kraje bylo podáno
nejméně 8 žádostí).
Se zajištěním dotací z MMR pro naši
obec pomohl i náš
poslanec Mgr. Radko
Martínek (bývalý ministr tohoto ministerstva). Za poskytnutou
pomoc mu patří naše
upřímné poděkování.
Obec v současné
době požádala o prostředky na realizaci
nových vrtů, poté co
byla zpracována potřebná dokumentace.
Dále bylo požádáno
u Pardubického kraje
o dotaci na vypracování projektu, který bude řešit výměnu azbestového a litinového potrubí v některých částech
obce.
O dalším postupu v souvislosti s realizací akcí za prostředky z dotačních programů Vás budeme včas informovat.
Přejeme Vám krásné léto, pěknou dovolenou a dětem
prázdniny plné slunce a prázdninové pohody.
S pozdravem zastupitelstvo obce Výprachtice

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice,
konaného dne 2. 6. 2008 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomni: Jindřich Beran, Ing. Jiří Falta, Marie Hanyšová,
Marie Hejlová, Libor Chaloupek, Marie Ingrová, Věra Jandejsková, Luboš Merta, Marcela Pfitznerová, JUDr. Miroslav
Stejskal
Hosté: J. Lerch, M. Bašková, P. Pfeifer ml., L. Skalický

díla činí 71.000,- Kč – z toho 50.000,- Kč činí dotace z PK
a 21.000,- Kč se dofinancuje z rozpočtu obce Výprachtice.
Předmětem smlouvy je projekt hydrogeologického průzkumu – posílení vodních zdrojů Výprachtice.
Schváleno: 9 – 0 – 0
55/ ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo dle předloženého návrhu smlouvy o dílo. ZO pověřuje starostu
obce zajištěním výběrového řízení a uzavřením smlouvy
o dílo s vybraným uchazečem v textu dle předloženého
návrhu smlouvy. Předmětem výběrového řízení bude projekt „Odkanalizování části obce – Výprachtice“ do výše
cca 270.000,- Kč, současně ZO souhlasí s přijetím dotace
z Pardubického kraje na daný projekt ve výši 200.000,Kč.
Schváleno: 9 – 0 – 0
56/ ZO neschvaluje navýšení rozpočtu ZŠ Výprachtice
na 1. čtvrtletí roku 2008 o částku 80.000,- Kč. ZO projedná
navýšení rozpočtu po provedené analýze stavu ZŠ na počátku září 2008
Schváleno: 9 – 0 – 0
57/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou
OVAZ zámečnictví s.r.o., se sídlem: 561 54 Výprachtice
čp. 283, IČ 25988859, na zhotovení opěrné zdi u domu čp.
3 za cenu do 30.000,- Kč bez DPH, v textu dle předloženého návrhu smlouvy.
Schváleno: 9 – 0 – 0
58/ ZO schvaluje zadání výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce kotelny Kulturního domu Výprachtice.
Výběrové řízení ZO ukládá realizovat v souladu s ust. § 6
zák. číslo 137/2006 Sb., v platném znění, s tím, že celková
hodnota prací nepřekročí částku 1 mil. Kč.
ZO schvaluje výběrovou komisi ve složení:
předseda komise: Věra Jandejsková, členové komise: Jiří
Hudeček, Ing. Vladimír Kubelka, Jindřich Beran, Luboš Merta
ZO pověřilo starostu obce uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem, přičemž jediným kritériem veřejné
zakázky bude nabídnutá cena díla. Smlouva bude uzavřena
v textu dle předloženého návrhu smlouvy.
Schváleno: 9 – 0 – 0
59/ ZO souhlasí s vypsáním výběrového řízení na ředitelku(e) MŠ, a to v textu dle předloženého návrhu. ZO pověřuje
starostu obce Výprachtice organizací výběrového řízení.
Složení komise vyplývá z vyhl. číslo 54/2005. Za obec
Výprachtice se výběrového řízení zúčastní pan Ing. Jiří Falta
a Marie Ingrová.
Schváleno: 9 – 0 – 0
60/ ZO schvaluje plán činnosti kontrolního výboru v textu dle předloženého návrhu.
Schváleno: 9 – 0 – 0
61/ ZO schvaluje bez výhrad závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Lanškrounsko.
Schváleno: 9 – 0 – 0
62/ ZO souhlasí se zalesněním pozemku ppč. 1777/5
v katastrálním území a obci Výprachtice.
Schváleno: 8 – 0 – 1

Program:
1) Zahájení
2) Volba členů mandátové a návrhové komise
3) Schválení záměru prodeje pozemků
4) Schválení výkupu pozemků od fyzických osob
5) Schválení různých smluv o dílo
6) Projednání požadavku ZŠ Výprachtice
na navýšení rozpočtu pro rok 2008
7) Vypsání výběrového řízení na ředitele(ku)
MŠ Výprachtice
8) Ostatní
9) Diskuse
10) Návrh usnesení
11) Závěr
Veřejné zasedání zahájil starosta obce pan Miroslav
Stejskal, který přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání.
Předložený program jednání byl schválen.
Schváleno: 8 – 0 – 0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: V. Jandejsková, L. Chaloupek
Schváleno: 8 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: J. Falta, M. Ingrová
Schváleno: 8 – 0 – 0
Na veřejné zasedání se dostavil pan Jindřich Beran.
52/ ZO schvaluje záměr převodu těchto pozemků v k.ú.
a obci Výprachtice.
záměr bezúplatného převodu:
pozemku ppč. 3235/32 zaměřeného GP číslo 579-647/
2007 pro k.ú. a obec Výprachtice
pozemku ppč. 3258/4 zaměřeného GP číslo 579-647/
2007 pro k.ú. a obec Výprachtice
pozemku ppč. 2389/7 zaměřeného GP číslo 580-648/
2007 pro k.ú. a obec Výprachtice
pozemku ppč. 272/5 zaměřeného GP číslo 555-785/
2006 pro k.ú. a obec Výprachtice
pozemku ppč. 1935/3 zaměřeného GP číslo 573-643/
2007 pro k.ú. a obec Výprachtice
pozemku ppč. 2418/1 zaměřeného GP číslo 579-647/
2007 pro k.ú. a obec Výprachtice
pozemky ppč. 1516/1 a ppč. 1516/2 v k.ú. Koburk
Schváleno: 9 – 0 – 0
53/ ZO schvaluje výkup těchto pozemků:
Pozemek evidovaný dle stavu PK jako 1495/1 a pozemek
evidovaný dle stavu PK jako ppč. 1786, vše v k.ú. Koburk.
Schváleno: 9 – 0 – 0
54/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 8-2008,
dle předloženého návrhu smlouvy o dílo, se zhotovitelem,
firmou JAFIS s.r.o., Moravská 786, 570 01 Litomyšl. Cena
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63/ ZO souhlasí se splátkami dluhu za vytápění bytu ve
Výprachticích ve splátkách ve výši 705,- Kč měsíčně.
Schváleno: 9 – 0 – 0
64/ ZO ukládá starostovi svolat samostatné jednání za
účelem projednání obsahu zadání na odkanalizování části
obce, a to za přítomnosti zastupitelů: Merta, Chaloupek,
Beran, JUDr. Stejskal.
Schváleno: 9 – 0 – 0
65/ ZO schvaluje dohodu o spolupráci s firmou AGROSPOL Výprachtice s.r.o., se sídlem Výprachtice 288, IČO:
25297091, která se týká zajištění bydlení pro občany obce
paní Dančovou a pana Duška s tím, že obec Výprachtice se
bude podílet na uvedeném částkou 50.000,- Kč a AGROSPOL Výprachtice s.r.o. zaplatí zbývající náklady.
Schváleno: 9 – 0 – 0
66/ ZO schvaluje poskytnutí neinvestičního transferu
(dotace), na základě které bude na osvětlení kostela ve Výprachticích poskytnut Římskokatolické farnosti Výprachtice
se sídlem Výprachtice 180, IČO: 61234222, zastoupené
administrátorem panem Mgr. Ireneuszem Szocinskim, dar
ve výši 8.000,- Kč.
Schváleno: 9 – 0 – 0
67/ ZO schvaluje poskytnutí neinvestičního transferu, (dotace) Římskokatolické farnosti Valteřice se sídlem Výprachtice
180, IČO: 61234222, zastoupené administrátorem panem
Mgr. Ireneuszem Szocinskim ve výši 30.000,- Kč. Předmětná
částka bude použita na opravu kostela ve Valteřicích.
Schváleno: 9 – 0 – 0
68/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi SÚS
Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53 Pardubice, IČ:
00085031, a obcí Výprachtice, na zhotovení silnice k domu čp. 304 ve Výprachticích (nové bytovky Pod Vaníčkem)
za nejvýše přípustnou cenu 100.000,- Kč bez DPH (300 m2
asfaltu).
Schváleno: 9 – 0 – 0
69/ ZO schvaluje uvolnění částky na provedení oprav
obecních komunikací, a to ve výši 70.000,- Kč.
Schváleno: 9 – 0 – 0
Na veřejné zasedání se dostavil pan Luboš Merta.
70/ ZO souhlasí s úpravou zadání změny Územního plánu č. 2 obce Výprachtice, která se týká zmenšení původně
vyčleněného území. Zpracování změny Územního plánu
č. 2 pověřuje ZO paní Ing. arch. Dagmar Vaníčkovou, Al.
Hanuše 182, Jablonné nad Orlicí, IČO: 66844690.
Schváleno: 10 – 0 – 0
71/ ZO schvaluje Zadání změny č. 3 Územního plánu
obce Výprachtice.
Schváleno: 9 – 0 – 1
72/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
na odkoupení části kanalizace v délce do 200 m v části
obce Malá Strana za cenu do 70.000,- Kč.
Schváleno: 10 – 0 – 0
73/ ZO schvaluje poskytnutí neinvestičního transferu (dotace) na činnost Mysliveckému sdružení Výprachtice ve výši
7.000,- Kč. Do 31. 12. 2008 předloží doklad o čerpání.
Schváleno: 10 – 0 – 0
74/ ZO schvaluje poskytnutí neinvestičního transferu (dotace) na činnost Dechové hudbě Výprachtice ve výši 7.000,Kč. Do 31. 12. 2008 předloží doklad o čerpání.
Schváleno: 10 – 0 – 0

75/ ZO schvaluje poskytnutí neinvestičního transferu (dotace) na činnost TJ Sokol Výprachtice ve výši 35.000,- Kč.
Do 31. 12. 2008 předloží doklad o čerpání.
Schváleno: 10 – 0 – 0
76/ ZO schvaluje zrušení smlouvy se Zdravotním ústavem se sídlem v Pardubicích, Kyjevská 44, pobočka Ústí
nad Orlicí, IČO: 71009477 na fyzikálně chemické a mikrobiologické rozbory pitné vody a rozbory odpadních vod
z ČOV. Současně ZO schvaluje uzavření smlouvy na výše
uvedené rozbory s firmou EKO-LAB Žamberk spol. s r.o.,
Zkušební laboratoř, se sídlem Zemědělská 1004, 564 01
Žamberk, IČO: 13582488.
Schváleno: 10 – 0 – 0
77/ ZO bere na vědomí prodloužení nájmu nájemníků
v obecních bytech, nájem se prodlužuje o 1 rok.
Schváleno: 10 – 0 – 0
78/ ZO souhlasí s prodejem vozu LIAZ CAS 25 – kropící cisterna za cenu 45.000,- Kč a zároveň ZO souhlasí
s nákupem malého terénního vozidla za cenu do 45.000,Kč pro potřeby SDH Výprachtice.
Schváleno: 10 – 0 – 0
79/ ZO souhlasí s náhradou nákladů za elektřinu při
rekonstrukci KD Výprachtice, a to ve výši 3.000,- Kč. Předmětná částka bude obci kompenzována v rámci závěrečné
faktury firmou Agile s.r.o. Vysoké Mýto.
Schváleno: 10 – 0 – 0
80/ ZO vyhlašuje výběrové řízení na zhotovení sportovního hřiště ZŠ Výprachtice a pověřuje starostu obce zadáním
výběrového řízení a provedení dalších nezbytných kroků.
Složení výběrové komise: předseda: Jindřich Beran, členové: Ing. Jiří Falta, Marcela Pfitznerová
Schváleno: 10 – 0 – 0
81/ ZO schvaluje příspěvek rodičům dojíždějících dětí
v částce 500,- Kč na žáka. Příspěvek bude poskytnut v měsíci září 2008.
Schváleno: 10 – 0 – 0
Diskuse:
1) paní Hanyšová – Umělecká agentura VIOLA Olomouc
zaslala nabídku na vystoupení při příležitosti setkání důchodců, které se koná v listopadu. Vystoupení se jmenuje
„Ta naše písnička česká“ a jeho cena činí 3.200,- Kč. ZO
souhlasí s nabídkou a pověřilo p. Hanyšovou o zajištění.
2) paní Hanyšová – zrušit usnesení ZO č. 212 ze dne 11.
12. 2007, který již neplatí.
3) paní Hanyšová – požádat zaměstnance obce, kteří jsou
z ÚP, o očištění a natření plotu u požární nádrže v Koburku. - Bude provedeno.
4) paní Hanyšová – Zda se budou vybírat poplatky za
dovážku obědů? - Poplatky vybírat nebudeme.
Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo do bodu
č.69 9 zastupitelů a od bodu 69 10 zastupitelů obce, zasedání je usnášení schopné.
Zpráva návrhové komise: všechny body jednání byly projednány a jednotlivě schváleny.

Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast
a zasedání ukončil.
Zapsala: Pfitznerová
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12 FINALISTŮ ANKETY STROM ROKU

SPOZ OZNAMUJE

V pondělí 16. června vybrala porota 12 stromů, které
postupují do finále celostátní ankety Strom roku 2008,
pořádané programem Strom života Nadace Partnerství.
Porota volila z celkového počtu 109 nominací. Generálním partnerem Stromu života je společnost Skanska, která
na něj v letošním roce věnuje 6,2 milionu korun. Hlavním
partnerem ankety Strom roku je společnost Sitronics CZ,
záštitu nad anketou převzal ministr životního prostředí ČR
Martin Bursík.
Pardubický kraj byl zastoupen pěti nominacemi, ale
žádný z navržených stromů nepostoupil mezi dvanáct
finalistů. Dvěma návrhům však porota udělila titul Strom
hrdina. Výprachtická lípa i tis na náměstí Aloise Jiráska
v Lanškrouně byly navrženy odborem životního prostředí

V červenci oslaví své jubileum
Emilie Ďopanová
60 let
Jan Skalický
70 let

v Lanškrouně. Stáří obou stromů je odhadováno na 700
let. Přestože z lípy zbývá spíše torzo a dutina rozlomeného kmene je zakryta stříškou, strom stále přežívá
a udivuje své návštěvníky. Obdivuhodné je také stáří tisu,
který roste údajně již od založení města na lanškrounském
náměstí, obklopen dlažbou a zástavbou.
Osudy dvanácti finálových stromů, které po náročném
rozhodování i bouřlivé debatě zvolila patnáctičlenná
porota, poukazují na úzké sepětí lidí a stromů, mnohdy
také významně odrážejí dějiny uplynulých staletí. Tvoří
je čtyři lípy, dva duby, buk, borovice a v historii ankety
výjimečný počet ovocných stromů: dvě hrušně, jabloň
a oskeruše. „V sedmém ročníku ankety vybírala porota
ze 109 návrhů jednotlivců, obcí a odborů životního prostředí, škol či občanských sdružení. Do celostátní ankety
byli nominováni také vítězové z deseti regionálních kol,“
uvedla koordinátorka ankety Pavlína Binková. Detailní
informace o finalistech se v nejbližší době objeví na stránkách www.stromzivota.cz/anketa.
O dalším postupu finalistů již bude rozhodovat veřejnost. Hlasovat bude možné od 1. srpna do 10. října pomocí hlasovacích archů nebo dárcovských SMS zpráv ve tvaru DMS STROM1–12 odeslaných na číslo 87 777. Vítězný
strom bude slavnostně vyhlášen 17. října na Koncertu pro
stromy, kde vystoupí skupina Jablkoň a Jaroslav Svěcený.

Fotbalový oddíl pořádá
12. července 2008 od 11.00 hodin

Fotbalový turnaj – Memoriál Zdeňka Fajta
tradiční fotbalový turnaj, který pořádá na počest
Zdeňka Fajta Dynamit Výprachtice na fotbalovém hřišti
ve Výprachticích, za účasti týmů z Čenkovic, Bystřece,
Jamného nad Orlicí a Horních Heřmanic.
Přijďte povzbudit naše fotbalisty.

Pavlína Binková, Nadace Partnerství, Strom života
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STÁRNEME.
DŮCHODCI POPRVÉ PŘEČÍSLILI DĚTI

OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROKEM
NAŠICH JUDISTŮ

Počet lidí ve věku 65 let a více překročil v Pardubickém
kraji na konci loňského roku 2007 počet dětí do 14 let.
Nepříznivý vývoj neodvrátila ani vyšší porodnost v kraji
v posledních letech.
Na konci minulého roku žilo v Pardubickém kraji
511 400 obyvatel. Dětí bylo 14,7 procenta, důchodců
o desetinu procenta více. Takzvaný index stáří, demografický ukazatel, který se vypočítává jako poměr počtu
důchodců na 100 dětí do 14 let, dosáhl hodnoty 100,6.
Ve srovnání s rokem 1991 se tento index zvýšil o více než
40 procent. „Porodnost sice vzrostla, počet lidí starších 65
let však roste rychleji, a tím také stoupá index stáří, který
převýšil stovku,“ uvedl demograf Českého statistického
úřadu ve Svitavách Petr Dědič.
Nejvíce stárne pardubický okres, kde index stáří dosáhl
na konci minulého roku úrovně 115,8. „Je to dáno méně
početnou dětskou složkou,“ řekl Dědič.
Nejstarší populace žije v Pardubicích s indexem119
a Přelouči s indexem 115, naopak nejmladší je na Lanškrounsku, Žambersku a Králicku, kde ukazatel nepřevýšil
hodnotu 85. Další demografický vývoj si Dědič netroufá
odhadnout, velký vliv může mít přistěhovalectví, které je
také hlavní příčinou růstu populace Pardubického kraje.
Demografický trend negativně ovlivňuje financování důchodového systému v zemi. Počet důchodců je ještě vyšší
než statistiky uvádějí, neboť část lidí odejde do penze už
před dosažením 65 let.

V říjnu 2007 zahájil při Základní škole Jindřicha Pravečka ve Výprachticích svoji činnost oddíl juda. Tréninky
se konají každé pondělí od 14 do 15 hodin pro mladší
žáky a od 15 do 16 hodin pro starší žáky. Zpočátku začalo tréninky navštěvovat asi 40 nadšenců. Když se seznámili s náplní tréninků a zjistili alespoň trochu, o čem
vlastně judo (v překladu Jemná cesta) vlastně je, – že ač
se jedná o bojové umění, jeho nedílnou součástí je také
filozofie, umění sebeovládání a disciplína, tak postupem
času u některých cvičenců zájem opadl a v současné
době oddíl navštěvuje stabilně 18 žáků, které to, zdá se,
chytlo a věříme, že vytvoří zdravé jádro a základ oddílu.
Důkazem toho je, že 14 z nich úspěšně vykonalo před
koncem školního roku zkoušku na žákovský stupeň, kde
museli prokázat znalost některých ze základních chvatů

Mladá fronta DNES - pardubický kraj

MUDr. Karel Červinka bude mít dovolenou
od 1. 7. do 31. 7. 2008.
Zastupovat ho bude MUDr. Jiří Doleček
a ordinovat takto:
Pondělí

15.00 – 17.00 hod.

Výprachtice

Úterý

14.00 – 15.30 hod.

Bystřec

Středa

15.30 – 17.00 hod.

Výprachtice

Čtvrtek

7.00 – 8.30 hod.

Pátek

14.00 – 15.30 hod.

juda a také určitou fyzickou obratnost. Mohou si tedy už
uvázat na kimono žlutý žákovský pásek, což je první stupínek na dlouhé cestě judisty.
Dále jistě stojí za připomenutí, jak se nám naši judisté
prezentovali na oslavě Dne matek ve výprachtickém sále
kulturního domu, kde v ukázkách juda a sebeobrany
předvedli, že se už opravdu něčemu naučili a že i nejmladší z judistů Ondřej Skala, ač ještě předškolák, dokáže
„skolit” svého trenéra a učitele, když je pro věc to správné
nadšení a elán. Nezbývá, než popřát všem hezké prázdniny a nezapomeňte, v září se sejdeme opět na tatami a rádi
mezi sebou přivítáme i nové zájemce.

Bystřec
Výprachtice

Návštěvy k nemocným hlaste v ordinaci a nebo
MUDr. Jiřímu Dolečkovi na telefon 604 971 640.

Jaromír Pokorný
trenér oddílu

V případě ohrožení života volejte
RLP Lanškroun telefon 155.

ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGIE (SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK 8 – 11 HODIN)
pro oblast Letohrad, Žamberk, Lanškroun, Jablonné n. Orl.
5. 7. - 6. 7. 2008

MUDr. Mareš Miroslav, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, tel.: 465 613 103

12. 7. - 13. 7. 2008

MUDr. Milota Karel, Lanškroun, Svobody 356, tel.: 465 322 787

19. 7. - 20. 7. 2008

MUDr. Nováková Gabriela, Lanškroun, Svobody 356, tel.: 465 322 787

26. 7. - 28. 7. 2008

MUDr. Strnadová Marie, Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622, tel.: 465 642 765

2. 8. - 3. 8. 2008

MUDr. Vítková Eva, Červená Voda 333 (MOVIOM), tel.: 465 626 460
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
DOPRAVNÍ SOUTĚŽ (2. 5. 2008)
Po teoretické přednášce následovala v květnu praktická
jízda zručnosti žáků na jízdním kole. Jako vždy připravila
překážkovou dráhu na „točně“ paní učitelka Hana Katzerová, která je zodpovědná za dopravní výchovu, společně
s panem školníkem Alešem Purkertem. Za dohledu rozhodčích (žáků 9. třídy) projeli tuto dráhu téměř všichni
žáci naší školy. O pořadí rozhodoval čas projetí dráhy
a šikovnost cyklistů. Za každou chybu dostávali trestné
body.

Měli jsme možnost vidět výrobu modelů Škoda Roomster a nové řady Škoda Superb, která se oficiálně dostala na trh až 20. června. Mohli jsme si také prohlédnout
a vyzkoušet nový systém variabilního otevírání dvoudílných pátých dveří Superbů TwinDoor.
Druhou zastávkou byla firma na výrobu dveřních zámků a dalších zabezpečovacích zařízení FAB ASSA ABLOY
v Rychnově nad Kněžnou. Společnost FAB, s.r.o. byla
založena v roce 1911 pány Fáborským a Šedou a v roce
1997 se stala členem celosvětového zámkařského koncernu ASSA ABLOY se sídlem ve Švédsku. Zde jsme si mohli
prohlédnout konstrukci, obrobnu i finální kompletaci
dveřních zámků.

Nejlepší borci se o týden později účastnili okresního
finále na dopravním hřišti v Ústí nad Orlicí, kde museli
prokázat své znalosti také z předpisů silničního provozu
a zdravovědy.
Letos poprvé nejeli žáci prvního stupně na dopravní
hřiště do Vysokého Mýta. V minulosti byl tento výcvik pro
děti zdarma, letos Městský úřad Vysoké Mýto stanovil, že
pronájem hřiště bude za úplatek. Neurčil však jeho výši
a nebyl schopen vystavit smlouvu o pronájmu, proto jsme
výcvik pro letošní rok zrušili.
Výsledky jízdy zručnosti:
I. stupeň:
1. Holubářová Michaela (5.)
49s
2. Duben Jonathan (4.)
53s
3. Dušek Vladimír (5.)
59s
II. stupeň:
1. Chládek Daniel (8.)
45s/4
2. Kyllar Lukáš (8.)
45s/6
3. Chládek Milan (7.)
46s

Zajímavé bylo srovnání obou navštívených firem.
V obou nás překvapil poměrně velký podíl ruční práce.
Na první pohled pak byl patrný rozdíl v systému řízení
a zejména to, co návštěvníka zaujme na první pohled v čistotě a pořádku na pracovišti. Zatímco automobilka
je podle prvního dojmu pro návštěvníka supermoderní
závod, FAB dá pamětníkům dýchnout atmosféry podniků
80. let minulého století. Zatím, protože firma se rozvíjí
a staví nové haly s novým vybevením.
Na zpáteční cestě jsme se pro změnu a zpestření zastavili na zámku v Častolovicích. Stálá expozice zámku
je umístěna do dvaceti místností, které jsou zařízeny historickým nábytkem od dob renesance až po biedermeier.
Dekorační látky, množství osobních předmětů, fotografií
a květin, dávají návštěvníkům pocit, jakoby si jeho oby-

EXKURZE – ŠKODA AUTO Kvasiny,
FAB Rychnov nad Kněžnou (6. 5. 2008)
Na první květnové úterý připravila výchovná poradkyně
pro volbu povolání Jana Langerová pro žáky druhého stupně zajímavou exkurzi v rámci přípravy žáků na budoucí
povolání do dvou výrobních závodů v našem regionu.
Jako první jsme ten den navštívili firmu ŠKODA AUTO
v Kvasinách. Průvodce nás rozdělil do dvou skupin, které
si postupně prošly celou výrobu automobilů Škoda. Prohlídka začala ve svařovně a kolem linky na kompletaci
automobilů jsme došli až k polygonu, kde se nově vyrobená auta testují a kontrolují. Takt celé výroby je nastaven
na 3 minuty, takže právě každé tři minuty sjíždí z linky
nové auto, připravené pro zákazníky.
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vatelé jen někam odskočili. Pro nás, kteří jsme na zámku
byli poprvé (vzhledem k blízkosti a dostupnosti nepochopitelně), byla velikost a krása expozice příjemným překvapením. Stálá expozice je rozhodně jednou z nejzajímavějších v naší republice. Majitelka zámku, paní Diana Phipps
Sternbergová, patří k významným bytovým architektům
a její práce je na zámku vidět.
DEN MATEK (14. 5. 2008)
K příležitosti svátku Dne matek si žáci naší školy připravili kulturní program pro své maminky a další hosty,
(ZŠ Štíty) cvičení juda. Na tréninky chodí žáci naší školy,
předškoláci a dojíždějí také děti z Heřmanic. Pan Jaromír
Pokorný, dlouholetý a úspěšný trenér juda, tak rozšířil zájmovou činnost školy o velmi zajímavou aktivitu.
Na konci května předvedli judisté svým rodičům všechno, co se za necelý rok cvičení naučili a na konci hodiny
převzali od svých trenérů osvědčení o úspěšném absolvování zkoušky 5. žákovského stupně.
PSANÍ NA STROJI (20. 5. 2008)
V rámci výuky předmětu základy administrativy (psaní na stroji) se vždy na konci školního roku koná soutěž
„Rychlé prsty“. Řídí a organizuje ji vyučující předmětu
Jana Langerová. Novinkou pro tento rok se stala soutěž
v psaní na klávesnici osobního počítače.
Letošní výsledky soutěže:
Mechanický stroj 8. třída:

který předvedli na sále hostince U Jana. Postupně se na
pódiu střídali účinkující z jednotlivých tříd a zájmových
kroužků, vystupovali společně i jednotlivě. Děti hrály na
hudební nástroje, zpívaly, recitovaly, hrály pohádky, tančily, cvičily apod.
Každý chtěl co nejlépe ukázat, co umí a co si připravil,
takže celá akademie byla poměrně dlouhá, ale pěkná
a vyvážená. Celým odpolednem diváky a posluchače
provázeli a jednotlivá vystoupení uváděli žáci osmé třídy
Vojtěch Hejl a Michael Kuttich.

procento přesností

1. Hana Hamplová
2. Petr Vychytil
3. Simona Marešová

99,77
99,56
99,40

Mechanický stroj 9.třída:

procento přesností

1. Denisa Pavlíková
2. Denisa Pániková
3. Anna Vacková
Klávesnice PC:
1. Denisa Pániková
2. Jiří Katzer
3. Irena Kymplová

Všem, kteří se na průběhu této akce podíleli, velmi děkuji. Zejména dětem, jejich vedoucím a učitelům za nácvik
a paní učitelce Pazderové za přípravu, hladký průběh, dramaturgii a režii.
JUDO (26. 5. 2008)
Každé pondělí probíhá v tělocvičně školy pod vedením
manželů Pokorných a paní učitelky Marcely Hřebíčkové
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100,00
99,81
99,59
procento přesností

100 %
100 %
100 %

počet č. ú./min

86,2
89,0
99,0
počet č. ú./min

105,2
105,2
145,4
počet č. ú./min

124,4
105,2
93,8

VLASTIVĚDNÉ EXKURZE
I. stupeň – Moravský kras (Macocha, Punkevní jeskyně)
Daniela Smejkalová, Hana Katzerová, Eugenie Dajčová,
Alena Nožková

9. třída – Vranovská přehrada (Brno, Znojmo)
Jana Pazderová, Petr Fiebiger

6. třída – Česká tabule (Loučenská tabule ), Českomoravská vrchovina
Lucie Bartůňková, Jana Pazderová

PRVNÍ POMOC (20. 6. 2008)
V pátek 20. června jsme měli poměrně pestrý den.
Ráno přijela paní Jiřina Straková, aby nás vyfotila.
A protože tím je celý den narušený, využili jsme toho
a hned ráno si vyzkoušeli cvičnou evakuaci žáků a pedagogů z budovy školy. Stanovený časový limit odchodu na
hřiště jsme splnili až na jednu třídu, která se nám schovala
do odborné učebny. Ale právě k tomu nácvik slouží, aby
se chyby, které se při něm stanou, neopakovaly při případné reálné krizové situaci.
Hlavním programem byly ale ukázky první pomoci. Nejzajímavější bylo pro žáky maskování zranění na vybrané

7. třída – Adršpašské skály (Náchod)
Petr Grossmann, Lucie Bartůňková
8. třída – Pálava (Mikulov, Novomlýnské nádrže)
Jiří Formánek, Petr Grossmann
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ROZUMÍTE CIZÍM SLOVŮM?
I když je naším rodným jazykem čeština, stále častěji
se v řeči i v psaných textech setkáváme se slovy, jejichž
původ ryze český není. Domníváte se, že jim rozumíte
a správně chápete jejich význam? Dozvíte se to v následujícím testu!
1. Co je podle vás „agonie“?
a) Infekční choroba horních cest dýchacích.
b) Nadměrná potivost.
c) Stav ochromení a nečinnosti.
2. Jaký je přesný význam slova „falzifikát“?
a) Osvědčení, ověření správnosti.
b) Padělek, podvrh.
c) Kopie zhotovená přesně podle originálu.

figuranty. Rány vypadaly opravdu realisticky a na první
pohled byly hrozivé. Možná jste naše „zkrvavené“ žáky
někde potkali, protože mnohým se imitace tržných, řezných a krvavých ran tak líbila, že s ní odešli domů.

3. „Utopie“ je:
a) Vysněná, nereálná představa.
b) Spojitost nebo souvislost mezi jevy.
c) Vymezení určitého vývojového směru.

Z PEDAGOGICKÉ RADY (18. 6. 2008)
Samé jedničky na vysvědčení:
I. třída: Jana Burešová, Martin Dušek,
Radka Chládková, Daniel Lochman,
Liliana Nýdecká, Jan Šponiar
II. třída: Kristýna Stejskalová, Antonín Vaníček
III. třída: Johanka Dubnová, Hana Chládková,
Natálie Chládková
IV. třída: Jonathan Duben
V. třída: Michaela Holubářová
VII. třída: Eva Kulhánková

4. Co se stane při sportovním utkání, když hráč nebo celý
tým přejdou do „ofenzívy“?
a) Přejdou do útoku.
b) Stáhnou se k obraně.
c) Vyrovnají dosavadní skóre.
5. Intervence“ znamená totéž, jako…
a) Rozpínání, zvětšování.
b) Přesun, výměna.
c) Vměšování, zásah.

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

6. Co si představíte, když se řekne „dilema“?
a) Rozpaky, obtížné rozhodování.
b) Odkládání, průtah.
c) Amatérství, neodbornost.
7. Vyhlásí-li nějaká firma „bankrot“, znamená to, že…
a) Se spojila s jinou firmou.
b) Změnila vlastníka.
c)
Zkrachovala.
8. Kdo je „interpret“ písně?
a) Autor hudby.
b) Autor textu..
c) Zpěvák.

Neprospívá:
I. stupeň – 0
II. stupeň – 6 žáků

důtka třídního učitele
důtka ředitele školy
snížená známka z chování:

2 žákyně (I. stupeň)
5 žáků (2 I. stupeň,
3 II. stupeň)
0
0
2 žáci (II. stupeň).

10. Co se děje s člověkem, který dostane „sepsi“?
a) Má zažívací potíže.
b) Má otravu krve.
c) Má srdeční zástavu

Mgr. Petr Fiebiger

Správné odpovědi: 1c, 2b, 3a, 4a, 5c, 6a, 7c, 8c, 9c, 10b

Výchovná opatření:
pochvala třídního učitele
napomenutí třídního učitele

9. Které z následujících slov je svým významem nejbližší
anglickému výrazu „boss“?
a) Ředitel.
b) Vůdce.
c) Šéf.
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TJ SOKOL VÝPRACHTICE
Krajský přebor II. třídy mužů – skupina A
1. TJ Svitavy

28

22

6

68:38

50

2. Sokol Výprachtice 28

21

7

70:33

49

3. Spartak Polička

28

17

11

63:44

45

4. Sokol Rybník

28

17

11

59:42

43

5. VK Lanškroun

28

14

14

52:55

42

6. Sokol Žamberk

28

10

18

45:67

38

7. VK Vysoké Mýto A

28

6

22

35:72

34

8. VK Litomyšl B

28

5

23

35:76

33

Konečná tabulka soutěže OP – muži 2007 - 2008
1. TJ Sokol Kerhartice B

20

16

4

52:22

36

VO TJ Lanškroun B
- Bystřec

20

14

6

48:31

34

20

11

9

43:38

31

4. TJ Sokol Výprachtice 20

9

11

39:39

29

5. TJ Sokol Rybník B

20

7

13

30:46

27

6. Orel OEZ Letohrad B

20

3

17

18:54

23

2.

3. TJ Sokol Písečná

Redakce přeje
všem občanům
příjemné léto,
hezkou dovolenou
a dětem
krásné prázdniny.
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Masáže v pohodlí
Vašeho domova

SDH Koburk na měsíc srpen připravuje:

Letní kino v Koburku

Sobota 16. 8. 2008.
Promítat se pravděpodobně bude některá z nejnovějších
českých komedií (Vratné láhve, Gympl, Bobule atd.)
Upřesnění na plakátech.

Nabízím vlastní masérský stůl, se kterým Vás navštívím.
Moje služby zahrnují klasickou, rekondiční
a sportovní masáž ve Výprachticích a okolí.

Pouťový karneval

Jako loni, tak i letos plánuje SDH Koburk uspořádat
pouťovou zábavu a to v sobotu 9. 8. 2008
v areálu TJ Sokol Výprachtice.

Masáž:
Ø ideální pro uvolnění šíje, zad, horních
i dolních končetin
Ø přináší příjemnou relaxaci a uklidňující účinek
Ø ulevuje bolestivým svalům,
kloubům po sportovním či pracovním výkonu
Ø osvěžuje tělo i mysl
Ceník:
šíje 100,- Kč
záda 120,- Kč

Pronajmu byt 3 + 1 ve Výprachticích.
Tel.: 605 731 316

ANTUKOVÉ KURTY
S OBČERSTVENÍM

záda + šíje 170,- Kč
celková masáž 300,- Kč
V ceně je zahrnuta i doprava!

ve sportovním areálu TJ Sokol Výprachtice
jsou v provozu ve:

středu
pátek
neděli

Kontakt:
Zbyněk Cejnar
telefon: 776 156 043
e-mail: info@masaze-cejnar.cz

17.00 – 22.00 hod.
17.00 – 24.00 hod.
13.00 – 20.00 hod.

Mimo tyto hodiny je možné propůjčení
po telefonické domluvě.
Tel.: 736 104 166, 465 391 432

další nabízené služby na www.cejnar.ic.cz

Cena: 50,- Kč/hod./kurt

Myslivecké sdružení Výprachtice Vás srdečně zve na

dne 16. srpna 2008 na myslivecké chalupě ve Výprachticích
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Omalovánka

OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY
SUDOKU

Spoj čísla od 1 do 42.
Najděte dvojici hvězdiček a spojte je čarou. Potom hvězdičkám
spočítejte cípy a vybarvěte je podle návodu v tabulce.
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