ZPRÁVY Z OBCE
Vážení přátelé,
dovolte nám, abychom Vás pozdravili v podzimním
čase, který nás mnohé vede k ještě horlivější práci na
všem, co jsme z různých důvodů odkládali. Byť to tak
zatím nevypadá, zima se neúprosně blíží.
Důkazem nastupujícího chladného počasí byla pouť ve
Valteřicích, které se zúčastnilo více než 200 lidí.
Poděkování za přípravu této akce si zaslouží manželé
Foglovi, manželé Polachovi, paní Jiřina Chládová, manželé Skaličtí, p. Chaloupková, paní Lída Chaloupková, pan
Váňa a další.
Jako sponzoři výrazně přispěli manželé Nešetřilovi, p. Nesejtová, p. Merta,
p. Stejskal a další.
Na organizaci občerstvení
v neděli 14. 9. 2008 se podílelo ZO Výprachtice, konkrétně p. Jandejsková a p. Falta.
Velmi pomohl p. Jandejsek
a p. Pavel Krátký obsluhoval
udírnu.
Pan farář ThMgr. Ireneusz
Szocinski uvařil polské národní jídlo „GYPOS“, které
všem velice chutnalo.
Přímo ve stánku činil zisk
z akce 6.500,- Kč a v kostele
se vybrala téměř dvojnásobná
částka. Prostředky budou sloužit na opravu kostela Povýšení
sv. Kříže. Všem, kteří pomohli
a zúčastnili se této akce, která
byla rovněž zaměřena na podporu opravy kostela, patří upřímné poděkování.
Obec získala ocenění Pardubického kraje za vzorné vedení „Obecní kroniky“. Poděkování patří paní PhDr. Marii
Mackové, která pokračování kroniky zpracovala.
Obec připravuje investiční akci na posílení vodních
zdrojů ve „Vlčím dole“ a v Zaječíně“. Na průzkumné vrty
byla zajištěna dotace z prostředků Pardubického kraje.
Doufáme, že se nám podaří najít dostatečně vydatné
zdroje pitné vody, které jsou pro další fungování naší obce
nezbytné.

Při opravách vodovodu pomáhá naší obci zejména
p. Luboš Hejl. Vodovod potřebuje nutně opravy a další
modernizaci. Bude nutné vyměnit řadu prvků na systému
vodovodu, případně provést zásadní opravu používaných
zařízení. Bez odborníků se provozovat vodovod nedá,
děkujeme tedy panu Hejlovi, že si dokáže najít čas pro
provedení potřebných oprav a dalších prací v souvislosti
s provozováním vodovodu.
V rámci rekonstrukce suterénu Kulturního domu Výprachtice bylo přistoupeno na rozšíření původního záměru s tím, že rekonstrukcí dalších prostor bude vytvořeno
potřebné zázemí pro zaměstnance naší obce. Chybí především dílna, šatny apod.
Akce si vyžádá další náklady. Útěchou nám budiž to, že
při opravách KD budeme, po
ukončení této etapy, z toho
nejhoršího venku.
Na závěr nám dovolte, abychom Vás požádali
o dodržování pořádku ve
vesnici. Zejména z posledních informací některých
z Vás vyplývá, že se stavem
pořádku např. u nádob na
vytříděný odpad, nemůžeme
být spokojeni. Opakovaně
zdůrazňujeme, že svoz plastů a skla se koná vždy každé
první pondělí v měsíci. Není
tedy možné, aby dva dny po
svozu byly nádoby opět plné.
Prosíme Vás, abyste vytříděný
odpad uložili na svozová místa až těsně před svozem, tj.
v sobotu nebo v neděli.
Věřte, že udržet pořádek kolem popelnic, nádob na
vytříděný opad a kolem komunikace je téměř nadlidský
úkol. Situace v zastávce „U kovárny“ je taková, že si řada
lidí plete tuto zastávku se skládkou komunálního odpadu.
Děkujeme všem, kteří upozorní každého, kdo se nechová na území obce jako člověk.
S pozdravem zastupitelstvo obce Výprachtice

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice,
konaného dne 11. 9. 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: Mgr. Petr Fiebiger. Josef Lerch

počtu žáků na třídu, a to o 4 žáky méně, než je stanoveno
tímto zákonem. ZO se současně zavazuje hradit zvýšené
výdaje na vzdělávací činnost Základní školy Jindřicha Pravečka Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí.
Schváleno: 9 – 0 – 0
99/ ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků
evidovaných dle stavu PK jako 3211/3 a 3197/10 v k.ú.
a obci Výprachtice.
Schváleno: 9 – 0 – 0
100/ ZO pověřuje starostu obce, aby uzavřel smlouvu
o nákupu a dopravě kamene frakce 0 – 63. Kamenivo je
určeno na opravu polních a lesních cest, které jsou užívány pro účely těžby dřeva a údržbu travnatých ploch.
Na uvedenou akci ZO uvolňuje částku do 100.000,- Kč.
Cena jedné tuny kamene nesmí přesáhnout částku 180,Kč za 1 tunu materiálu.
Schváleno: 9 – 0 – 0
101/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemek, evidovaný
dle stavu PK jako ppč. 3224 v k.ú. a obci Výprachtice.
Účelem zřízení VB je právo chůze a jízdy přes předmětný
pozemek. VB se zřizuje za částku 1,- Kč. Smlouva bude
uzavřena s firmou Eldaco s.r.o., se sídlem v Rousínově,
Olšany 212, PSČ 683 01, IČ 63476860.
Schváleno: 8 – 0 – 1
102/ ZO schvaluje vyasfaltování těchto úseků cest:
- zatáčka u čp. 58 ve Výprachticích
- průjezd u čp. 6 v Koburku
- část komunikace u čp. 185 ve Výprachticích
práce provede firma Radka Hajzlera, se sídlem Výprachtice čp. 296, IČ: 60146133.
Celková cena díla, včetně materiálu, nesmí překročit
částku 60.000,- Kč. Cena jedné tuny balené asfaltové
směsi nesmí překročit částku 2.200,- Kč, včetně DPH.
ZO pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy o dílo.
Schváleno: 9 – 0 – 0
103/ ZO souhlasí s poskytnutím finančního transferu ve
výši 10.000,- Kč SDH Výprachtice, se sídlem Výprachtice
čp. 7, 561 34 Výprachtice. Částka je určená na nákup odměn pro zasloužilé členy a k úhradě dalších nezbytných
nákladů u příležitosti konání oslav 125. výročí založení
SDH Výprachtice.
Schváleno: 9 – 0 – 0
104/ ZO schvaluje rozpočtové změny dle návrhu rozpočtových změn, které se zakládají k tomuto usnesení
a tvoří jeho nedílnou součást.
Schváleno: 9 – 0 – 0
105/ ZO schvaluje prodej pozemku ppč. 361 o výměře
370 m2 za 1,4 násobek úřední ceny. Snížení ceny je odůvodněno přístupem na pozemek a jeho údržbou.
Schváleno: 9 – 0 – 0

Program:
1) Zahájení
2) Volba členů mandátové a návrhové komise
3) Návrh smlouvy o dílo na výměnu oken v tělocvičně
ZŠ Výprachtice - schválení
4) Schválení smlouvy o dílo na podřezání zdiva
sklepení KD Výprachtice
5) Udělení výjimky z počtu žáků ZŠ Jindřicha
Pravečka, Výprachtice
6) Zveřejnění záměru prodeje obecních pozemků
7) Nákup materiálu na opravu cest – uzavření kupní
smlouvy
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: 9 – 0 – 0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: Marie Ingrová, Marie Hejlová
Schváleno: 9 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: Marie Hanyšová, Jindřich
Beran
Schváleno: 9 – 0 – 0
96/ ZO schvaluje uzavření smlouvy s firmou DOLS
– výroba Dveří, Oken, Listovních schránek, a.s., se sídlem
Nemocniční 734/13, 787 01 Šumperk, IČ: 25391941.
Předmětem smlouvy je dodání plastových oken, překrytek
parapetů a klikových ovladačů do nebytových prostor.
Celková cena díla včetně DPH činí 157.280,- Kč. Termín
dodání díla je do 31. 10. 2008.
Schváleno: 9 – 0 – 0
97/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na podřezání zdiva ve sklepení budovy kulturního domu s firmou
František Hróz, Přerov, Komenského 34, 750 02 Přerov,
IČ 73949965. ZO pověřuje starostu obce uzavřením
smlouvy. Nejvýše přípustná cena díla činí 40.000,- Kč.
Schváleno: 9 – 0 – 0
98/ ZO uděluje v souladu s ustanovením § 23 zákona
číslo 561/2004, v platném znění, výjimku ze stanoveného
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106/ ZO schvaluje jednostranné zvýšení nájemného
v souladu se zákonem číslo 107/2007 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného, ve znění pozdějších předpisů,
částka se zvyšuje na 22,40 Kč/m2/měsíc podlahové plochy
bytu a měsíc.
Schváleno: 9 – 0 – 0
107/ ZO zveřejňuje záměr pronájmu nebytových prostor OU - garáž v budově čp. 3.
Schváleno: 9 – 0 – 0
108/ ZO souhlasí s připojením kanalizační přípojky
rodinného domu č.p. 247 ve Výprachticích na čističku
odpadních vod. Připojení bude realizováno na základě
projektu odbornou firmou.
Schváleno: 9 – 0 – 0
109/ ZO souhlasí s připojením domu čp. 267 ve Výprachticích na obecní vodovod.
Schváleno: 9 – 0 – 0
110/ ZO souhlasí s prominutím poloviny platby z částky 1.554,- Kč, tj. pohledávky ve výši 777,- Kč, která vznikla v souvislosti s nezaplacením spotřebované vody v bytě
č. 4, který se nachází v domě čp. 304 ve Výprachticích.
Schváleno: 7 – 0 – 2
111/ ZO souhlasí s nákupem dopravních značek od
Správy a údržby silnic PK za částku 50.000,- Kč
Schváleno: 9 – 0 – 0
112/ ZO souhlasí s uzavřením smlouvy na zhotovení
zateplené fasády šaten tělocvičny ZŠ Výprachtice, a to za
nejvýše přípustnou cenu 50.000,- Kč bez DPH
Schváleno: 9 – 0 – 0
113/ ZO souhlasí s provedením zednických prací spočívajících v dokončení rekonstrukce nebytových prostor v části, nad kterou se nachází kuchyň kulturního domu „U Jana“,
a to za nejvýše přípustnou cenu 80.000,- Kč bez DPH.
Schváleno: 9 – 0 – 0
114/ ZO schvaluje prominutí pohledávek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu pro rok 2007
paní D. R. a panu R. M.
Schváleno: 9 – 0 – 0
115/ ZO schvaluje přijetí dotace od PK na pořízení
projektové dokumentace na výměnu azbestového vodovodního potrubí Výprachtice ve výši 190.000,- Kč.
Schváleno: 9 – 0 – 0
116/ ZO schvaluje přijetí dotace od PK na pořízení
projektové dokumentace pro územní řízení na část Kanalizace v obci Výprachtice (kanalizace v délce cca 1,5 km)

směr Hoblovna, Malá Strana ve výši 350.000,- Kč.
Schváleno: 9 – 0 – 0
117/ ZO schvaluje do ZŠ Výprachtice zakoupení osmnácti židlí a devíti lavic v ceně 40.000 – 50.000,- Kč, dle
schváleného rozpočtu.
Schváleno: 9 – 0 – 0
118/ ZO schvaluje smlouvu o poskytování služeb
v oblasti životního prostředí s firmou SITA CZ a.s., se
sídlem: Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2 Vinohrady,
IČ 25638955, vše v textu dle předloženého návrhu smlouvy, který se zakládá jako příloha usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
119/ ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou
OVAZ zámečnictví s.r.o., se sídlem OVAZ zámečnictví s.r.o., 561 34 Výprachtice, IČ 25988859 na výrobu
a montáž konstrukce na terase u hostince U Jana za cenu
93.624,- Kč včetně DPH, vše dle předložené cenové nabídky, která se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 1
120/ ZO projednalo zprávu starosty obce ohledně situace v zásobování obyvatelstva pitnou vodou a vyslovilo
souhlas s návrhem opatření.
Diskuse:
p. Hanyšová – opravit veřejné osvětlení na sídlišti Koburk
odpověděl starosta: osvětlení bude do konce
týdne opraveno.
Mgr. Fiebiger – oprava příjezdové cesty k rampě u ZŠ
odpověděl starosta: s opravou je počítáno
do konce roku.
– špatné osvětlení na pódiu v KD Výprachtice
odpověděl starosta: bude se postupně realizovat,
ale až v dalším roce.
p. Lerch – opravit rozhlas v části Koburk
odpověděl starosta: bude opraveno
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

Na Obecním úřadě Výprachtice si můžete zakoupit knihu

Pomníky 1. a 2. světové války a odboj v regionu Lanškrounska.
Knihu sepsal dle dochovaných dokumentů a vzpomínek
pan Jan Ježek z Horní Čermné v letech 2007 - 2008.
V knize popisuje napjaté období 2. světové války
včetně odbojové činnosti na Lanškrounsku.
Týká se obcí Výprachtice, Koburk, Bystřec, Nepomuky, Dolní a Horní Čermná,
Dolní a Horní Heřmanice, Petrovice, Třešňovec, Cotkytle,
Herbortice, Čenkovice, Orličky, Jamné.

3

SPOZ INFORMUJE
Poslední červnovou
sobotu 28. 6. 2008 jsme
přivítali nové občánky
naší obce. Se svými rodiči se vítání zúčastnili:
Patrik Pfeifer, Nikola
Dreslerová, Petr Daneš
a Šimon Heger.
Zpívala Jana Koubková, hudební doprovod
Jana Štefanová, fotografoval Jan Skalický, dále
účinkovaly Eva Kulhánková, Sára Šedivá, Liliana Nýdecká
a děti z mateřské školky, tentokrát
naposledy za doprovodu paní učitelky Macháčkové.

pan starosta a rodiče dětí. Po programu také SPOZ předal
dětem při této příležitosti malé dárečky: malým školákům
barvičky do školy a těm starším malý album. Druhý den
zvonek „deváťákům“ definitivně ukončil povinnou školní
docházku, prázdniny začaly a dnes už z nich jsou studenti středních škol a učilišť. Přejeme jim, aby je zvolený obor
bavil, získali mnoho nových znalostí a informací a bez
problémů absolvovali školní rok 2008/2009.
V pondělí 1. září 2008 zasedlo poprvé do školních lavic
ve vyzdobené třídě 17 prvňáčků: Petr Donát, Tereza Faltová, Lucie Chládková, Nela Junková, Dominik Klement,
Veronika Krobotová, Nicolas Mareš, Natálie Matějková,
Ondřej Skala, Eva Skalická, Michaela Skalická, Michal
Skalický, Nikola Sládková, Nikola Šebrlová, Bára Šeflová,
Tadeáš Štefan a Michaela Vávrová.
Tento jejich první školní den je zaznamenán také
v obecní kronice, kam každý z nich namaloval malý obrázek, pan Skalický je vyfotografoval (možno prohlédnout
na internetových stránkách obce), odměnou byl balíček
s ovocem a cukrovinkami. Pěkné zážitky, úspěchy a radost ať provází celý školní rok nejen prvňáčky, ale také
všechny žáky, učitele a zaměstnance školy.

Milé děti – přejeme Vám, Vašim
rodičům a rodinám spokojený a radostný život, který je
provázen láskou, pohodou, trpělivostí, vzájemným porozuměním a tolerancí.

Za SPOZ: Hanyšová M.

Každý z nás do školky chodil rád,
vždyť tam si můžete stále hrát
a po obědě se musí povinně spát,
což si teď můžeme už jen přát.
Víte, kdo však chodí do „maláků“ stále?
A pak do „velčáků“ pokračuje dále?
Kdo je ve školce, i když je už velká?
To je přece jasné – paní učitelka.
S úsměvem děti vítá každé ráno
panenka, auto, hry – vše je přichystáno,
hraje si s dětmi, odpovídá na otázky,
maluje, cvičí, chodí na procházky.
Ve čtvrtek 26. 6. 2008 se v zasedací síni Obecního
úřadu ve Výprachticích sešli žáci 9. třídy, kteří ukončili
základní školu s nastávajícími prvňáčky, které od prvního
školního dne dělily už jen prázdniny. Setkání se zúčastnil
pan ředitel a učitelé ze ZŠ Jindřicha Pravečka, učitelky MŠ,

Přejde zima, přejde léto – a je tu školáček,
jež dál už to musí zvládnout bez hraček.
Radostí a potěšením jsou pro nás malé dětičky,
které paní učitelky naučily básničky a písničky.

ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGIE (SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK 8 – 11 HODIN)
pro oblast Letohrad, Žamberk, Lanškroun, Jablonné n. Orl.
4. 10. - 5. 10. 2008

MUDr. Applová Hedvika, Dolní Čermná 222, tel.: 465 393 266

11. 10. - 12. 10. 2008

MUDr. Beranová Renata, Jablonné nad Orlicí, U koupaliště 149, tel.: 465 642 267

18. 10. - 19. 10. 2008

MUDr. Bílý Aleš, Lanškroun, Opletalova 567, tel.: 465 324 829

25. 10. - 26. 10. 2008

MUDr. Dunglová Stanislava, Letohrad, budova žel. stanice ul. Tyršova, tel.: 972 324 447

28. 10. 2008
1. 11. - 2. 11. 2008

MUDr. Filipová Jitka, Lanškroun, Strážní 151, tel.: 465 325 212
MUDr. Jáňová Radmila, Mladkov 133, tel.: 465 635 441
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SPOZ OZNAMUJE

SVOZ ODPADU
Vážení občané!
Dovolujeme si Vás upozornit, že

V říjnu oslaví své jubileum
Evženie Uhrová

v sobotu 11. října 2008

50 let

provede v naší obci firma KOS s.r.o. Jablonné nad Orlicí

Miroslav Chládek
Jana Dušková

60 let
60 let

Irena Skalická

65 let

Jan Chládek

75 let

svoz nebezpečných odpadů.

Tím Vám vzniká možnost zajistit správným způsobem
likvidaci nebezpečných odpadů, které se mohou vyskytovat v domácnosti.
Sbírány budou tyto nebezpečné odpady:
- olej, tuk, filtry, znečištěné hadry, barvy, lepidla
- léky
- galvanický článek suchý nebo mokrý (akumulátor)
- zářivky, výbojky
Zpětný odběr elektrozařízení
- ledničky, televize, rádia, kuchyňské spotřebiče,
výpočetní technika, mobilní telefony

Vítej mezi námi

Odpady v žádném případě nemíchejte. V patřičných
obalech od Vás odpad převezme zaměstnanec firmy KOS
s.r.o. Jablonné nad Orlicí. Na obecním úřadě si můžete
vyzvednout plastový pytel, do kterého můžete některé
druhy nebezpečných odpadů nashromáždit.
Ve svozový den bude technika stát na těchto stanovištích:
sídliště Mertov
od 7.00 hodin
vedle řad. garáží za OÚ
od 7.30 hodin
Valteřice - zastávka
od 8.00 hodin
na „Malé Straně“ u Skalických
od 8.30 hodin
točna U Kovárny
od 9.15 hodin
na Haldě u kravína
od 10.00 hodin
sídliště Koburk
od 10.30 hodin
u hasičárny v Koburku
od 11.00 hodin
na Chudobě u kravína
od 13.00 hodin

Radim Skala
Denisa Vávrová
Filip Helbich
Sára Hochová

Pokud budete mít k likvidaci odpad, který nelze rukama
zvládnout, prováděcí firma bude mít k dispozici drobnou
techniku, kterou může na Vaše vyžádání odpad naložit.
Odpad předávejte pouze osobně!!
Svoz není určen podnikatelům, jejich odpad firma zlikviduje po dohodě.

KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY,

pohledy, obálky, bankovky, tuzex. bony,
celé sbírky,
větší množství i pozůstalost po sběrateli.
Platím v hotovosti, nejvyšší možné ceny.
Informace na tel.: 724 229 292

současně na ČOV ve Výprachticích proběhne sběr

velkoobjemového odpadu

Česká Pošta, s.p. oznamuje

v době od 8.00 do 12.00 hod. zde mohou občané shromažďovat velkoobjemový odpad (odpad který se nevejde do
kontejneru a současně se nejedná o nebezpečný odpad,
tj. odpad výše specifikovaný).

změnu hodin pro veřejnost na poště
ve Výprachticích z provozních důvodů.
Po

8.00 – 10.00

13.30 – 15.30

Út
St

8.00 – 10.00
8.00 – 10.00

–––
13.30 – 16.30

Čt

8.00 – 10.00

13.30 – 15.30

Pá

8.00 – 10.00

13.30 – 15.30

Obecní úřad Výprachtice

KUKA spol.
oznamuje, že zimní svoz
začíná 20. října 2008
a poté každý týden.

Děkujeme za pochopení
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
PRVŇÁČCI 2008/2009

Prvního září mělo svůj velký den 17 nových žáčků naší
školy. V doprovodu svých rodičů se usadili na svá místa
v první třídě, kde je přivítala jejich třídní učitelka a vyučující všech předmětů Mgr. Žaneta Fiebigerová, pan ředitel
a paní zástupkyně Jana Langerová.
Na lavicích měli všichni přichystáno plno dárečků od
školy a sponzorů, třída byla nově vymalovaná a nazdobe-

ná. S prvňáčky se přišly přivítat také všechny pohádkové
bytosti (žáci II. stupně v krásných kostýmech), které je
provázely již zápisem v únoru.
Za obec Výprachtice přišel děti a jejich rodiče pozdravit
pan starosta Stejskal a za SPOZ paní Hanyšová, která přines-

Veronika Krobotová

Nicolas Mareš

Natálie Matějková

Ondřej Skala

Petr Donát

Lucie Chládková

Eva Skalická

Michaela Skalická

Nela Junková

Dominik Klement

Michal Skalický

Nikola Sládková
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PRVŇÁCI NA LANŠKROUNSKÉ KOPĚ

Druhou zářijovou sobotu (13. 9.) vyrazili prvňáci v doprovodu své třídní učitelky a několika rodičů ranním autobusem do Lanškrouna na 40. ročník pochodu Lanškrounská kopa. Svou sestřičku doprovázel také současný šesťák
Šimon Falta, který pamatuje tento „pochod prvňáčků“
z roku 2003, Radek Skalický z 5. třídy.

Nikola Šebrlová

Tadeáš Štefan

Bára Šeflová

Paní učitelka pro děti zvolila nejkratší trasu kolem
Dlouhého rybníka přímo do Pohádkového lesa. Stejně
jako všichni účastníci jsme se na chvíli zastavili u Zimního stadionu Bóži Modrého, kde členové hokejového klubu připravili pro děti zajímavé soutěže a odtud po břehu
Dlouhého a po hrázi Olšového rybníka dorazili do kempu

Michaela Vávrová

la obecní kroniku, do níž pak každý z prvňáčků namaloval
ke svému jménu nějaký obrázek a další praktické dárečky.
Na závěr se všichni šli podívat do školní družiny za jejich
vychovatelkou Alenou Nožkovou a paní učitelka seznámila rodiče se „školními“ pravidly, řádem a chodem školy.

„U Hurta“, kde byl cíl naší cesty – Pohádkový les. Tady
paní učitelka rozdělila děti do několika skupinek a ty pak
postupně prošli všechny soutěže a atrakce a seznámili se
s místními pohádkovými bytostmi.
Po svačině jsme pak vyšlápli kolem Krátkého rybníku
zpět na lanškrounské náměstí pro zasloužené medaile a
diplomy.
Ve 14 hodin už na nás u Penny čekala Avie výprachtických hasičů, s kterou pan Josef Skalický rozvezl děti domů.

Příjemnou tečkou za prvním školním dnem se stalo
dovádění na skákacím hradě, který před školou nafoukl a
provozoval pan Dubský. Děkujeme za všechny děti sponzoru této atrakce panu Petrovi z výprachtické pily, který
pronájem skákacího hradu zafinancoval a udělal jim tím
plno radosti.
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Strávil s dětmi povídáním o včelách téměř hodinu a byl
rád, že je jeho povídání zajímá. Jen si na závěr posteskl,
že starší žáci o chovatelství včel už takový zájem nemají.

KURZ PLAVÁNÍ 2008

Díky všem rodičům, kteří nás doprovodili a pomohli
s hlídáním dětiček v mumraji Pohádkového lesa a výprachtickým hasičům za odvoz zpět do Výprachtic.

BESEDA O VČELÁCH

V pátek 19. září přišel mezi prvňáčky pan starosta
– tentokrát v roli zasvěceného a zkušeného včelaře. Přijal
pozvání paní učitelky Fiebigerové, aby doplnil povídání o
včelách z učebnice o praktické ukázky různých pomůcek
a vlastní zkušenosti z chovu včel.

Od 25. 9. do 27. 11. budou děti z celého I. stupně dojíždět každý čtvrtek do Plaveckého bazénu v České Třebové, kde pod vedením instruktorů plavecké školy absolvují
základní plavecký výcvik. Do bazénu žáky doprovázejí
jejich třídní učitelky a vozí je autobus pana Mačáta z Dolní Čermné.
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Po celé období plavání dochází ke změnám v rozvrhu
hodin jednotlivých tříd, které jsou vyvěšeny v internetovém informačním systému i-Skola (vstup možný přes
webové stránky Obce Výprachtice).

kuchyni. Použitý přípravek obsahuje směs přírodních bakterií a enzymů, které rozkládají organické látky, výrazně
omezují zápach a zbavují aplikovaná místa zdraví škodlivých patogenních látek, bacilů a virů.
Pro žáky byla otevřena nová počítačová herna a studovna v 1. patře vedle sborovny, kam mohou chodit
během přestávek mezi vyučovacími hodinami. Zájem je
velký, proto budeme usilovat o rozšíření počtu počítačů
s internetem pro tyto účely.
Po „nastěhování“ mateřské školky přišla škola o prostornou výukovou a cvičnou kuchyň, a proto hledáme pro
tuto výuku nové prostory. Jako přechodné a prostorově
nevyhovující řešení je bývalý kabinet mezi dílnami, kam
můžeme umístit 2 sporáky, které máme v současnosti
k dispozici. Musí se zde ještě vymalovat a provést úpravy
rozvodů elektřiny a vody.

ÚPRAVY A OPRAVY VE ŠKOLE

V měsíci srpnu a září se ve škole pilně pracovalo.

Pan školník s uklízečkami a příslušnými pedagogy vymaloval třídy I. stupně a školní družinu. Pracovníci obce
omítli a nabarvili venkovní zdi šaten u tělocvičny a na
konci září byla vyměněna stará a nevyhovující dřevěná
okna v tělocvičně za plastová, která by měla zlepšit vnitřní
tepelnou pohodu.
Vzhledem k rostoucímu nebezpečí šíření infekčních
chorob a zejména žloutenky jsme provedli biologické
čištění všech toalet a odpadů v základní škole a školní

Mgr. Petr Fiebiger

TEST – ZNÁTE „HLÁŠKY“ Z ČESKÝCH FILMŮ?
Některé české filmy můžeme vidět třeba stokrát, a přesto nás
stále baví. Některé známe dokonce tak dobře, že je dokážeme
i citovat. Tak schválně – nabízíme vám některé slavné filmové
„hlášky“ a vaším úkolem je správně určit jejich původ.

c) Mladé víno.
7. „Noci jsou chladné - to abych si vzal teplé prádlo!“,
prohlásil:
a) Dobrý voják Švejk.
b) Limonádový Joe.
c) Plavčík Důra v Rozmarném létě.

1. Profesora věta „Nepotěšil jste mě – a ani já vás nepotěším!“ neodmyslitelně patří k filmu:
a) Světáci.
b) Marečku, podejte mi pero.
c) Škola – základ života.

8. Ve kterém filmu zaznělo poněkud jadrné zhodnocení
deštivého počasí: „Chčije a chčije“?
a) Dovolená s Andělem.
b) Adéla ještě nevečeřela.
c) Na samotě u lesa.

2. Ve kterém českém filmu „Stěrače stírají, ostřikovače
stříkají“?
a) Dědeček automobil.
b) Vrchní, prchni.
c) Smrt stopařek.

9. Slavnou větu: „Máš místo mozku z piva kostku…“
v podání Heleny Růžičkové alias Maruš Škopkové z Hoštic asi všichni známe. V kterém dílu slavné trilogie ji však
pronesla?
a) Slunce, seno, jahody.
b) Slunce, seno a pár facek.
c) Slunce, seno, erotika.

3. Něžný pokyn „Zavři oči ,brouku!“ zazněl hned několikrát ve filmu:
a) Jak utopit doktora Mráčka aneb konec vodníků
v Čechách.
b) Což takhle dát si špenát?
c) Pane, vy jste vdova!

10. Slavné hlášky najdeme i v oblíbených českých pohádkách. Víte, ze které pochází věta: „Spadlo ti to, Máchale
– asi vítr…“?
a) Popelka.
b) S čerty nejsou žerty.
c) O statečném kováři.

4. Víte, ve které české komedii jsou všichni „Gogo“?
a) Zítra to roztočíme, drahoušku.
b) Co je doma, to se počítá, pánové.
c) Čtyři vraždy stačí, drahoušku.
5. Dobrá rada „Neber úplatky, zblázníš se z toho...“ pochází z filmu:
a) Holka na zabití.
b) Jáchyme, hoď ho do stroje!
c) Svatba jako řemen.

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

Oznamujeme občanům,
že v letošním roce vypršela
platnost smluv o nájmu hrobového místa.
Prosíme občany, kteří tak ještě neučinili,
aby se dostavili na Obecní úřad
k podpisu smluv na další období.

6. Ve kterém filmu doporučuje lékař neodbytnému pacientovi: „Jeď do Pelhřimova a prohlídni si krematorium, ať
víš, do čeho jdeš.“?
a) Vesničko má, středisková.
b) Kulový blesk.

Děkujeme.
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Omalovánka

OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY
SUDOKU

Spojte písmena od A do S a vybarvěte vzniklý obrázek.

Najděte cestu od jednoho kaštanu k druhému.
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