ZPRÁVY Z OBCE
Vážení přátelé,
dovolte, abychom Vás pozdravili na počátku nového
roku 2009 .
V prosinci proběhla ve Výprachticích celá řada akcí
spojených s ukončením roku 2008. Jednalo se především
o splnění OEZ. Dále pak „Mikuláše“ slavili již tradičně
naši důchodci. Základní školu Jindřicha Pravečka navštívil rovněž Mikuláš a čert. V prostorách tělocvičny pro ten
účel vzniklo peklo.
Dne 13. 12. 2008 se pak uskutečnila již tradiční zabíjačka. Tentokrát se prodej vepřových výrobků uskutečnil
v naší základní škole. Děti vyrobily celou řadu pěkných
vánočních
ozdob
a dalších výrobků.
Kuchařky
základní
školy napekly velice
dobré koláče a cukroví. V 10.00 hod. už
byly veškeré koláče
vyprodány.
Prodej
masných
výrobků
organizovala firma Řeznictví
Rýznar ze Zábřeha
na Moravě.
Určitý nedostatek
spatřujeme v tom,
že nebyla dodržena cena vepřových
půlek. Bylo nám slíbeno, že se vepřové
půlky budou prodávat za 49,- Kč. Tato
cena byla uvedena jednak ve Výprachtických novinách,
a jednak na plakátech. Odpoledne, den před samotným
prodejem, nám bylo sděleno, že cenu není možné dodržet, neboť dodavatel jim nečekaně zvýšil cenu a z uvedeného pohledu by se celý prodej jevil jako prodělečný.
O této změně jsme Vás již nestačili informovat, vše
nám bylo oznámeno skutečně až pozdě odpoledne.
Navrhované zvýšení ceny 1 kg vepřové půlky ze 49,- Kč
na 54,- Kč jsme nehodlali akceptovat. Nakonec jsme se

dohodli, že prodejní cena vepřových půlek bude činit
50,- Kč za 1 kg.
Navzdory těmto problémům si dovolujeme hodnotit
akci jako velice úspěšnou. Základní škola získala určité
prostředky, které může použít na podporu aktivit dětí.
V tomto roce bychom chtěli akci rozšířit o prodej výrobků dalších našich občanů. Výtěžek akce by byl opět
věnován základní škole. Děkujeme pedagogickému sboru, dětem, kuchařkám, panu školníkovi a dalším, kteří se
na této velice úspěšné akci podíleli.
V 15.00 hod. dne 13. 12. 2008 proběhl v našem kostele „Proměnění Páně“ tradiční vánoční koncert. Všichni,
kteří vánoční koncert
navštívili,
mohli
slyšet velice kvalitní
hudbu v podání vokálně instrumentálního souboru SATORI
z Krkonoš.
Děti spolu s pedagogickým sborem
a dalšími zaměstnanci naší školy pro Vás
připravily
tradiční
perníčky,
kterými
byl obdarován každý
účastník koncertu.
V prosinci zaměstnanci obce opravovali
opakovaně
prasklé
vodovodní
potrubí.
Abychom
předešli větším výpadkům dodávek pitné vody, byl nouzově připojen na
vodojem v Zaječíně nově nalezený zdroj pitné vody, který
se nachází poblíž vodojemu v Zaječíně. Mimo běžně realizovaných prací byly dokončeny zednické a topenářské
práce v suterénu Kulturního domu Výprachtice.
Do nového roku Vám přejeme hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti v zaměstnání i v osobním životě.
S pozdravem zastupitelstvo obce Výprachtice

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice,
konaného dne 26. 11. 2008 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomni: Ing. Jiří Falta, Marie Hanyšová, Marie Hejlová,
Libor Chaloupek, Věra Jandejsková, Marcela Pfitznerová,
JUDr. Miroslav Stejskal
Omluveni: Jindřich Beran, Marie Ingrová, Luboš Merta
Hosté: Josef Lerch, Jiří Pfitzner

(studie proveditelnosti a žádost). Náklady nesmí překročit
částku 60.000,- Kč bez DPH. ZO pověřuje starostu obce
k uzavření smlouvy s firmou REDEA Žamberk, případně
s jinou firmou, která bude schopna zpracovat podklady pro
podání žádosti o dotaci do programu SROP nejpozději do
15. ledna 2009.
Schváleno: 7 – 0 – 0
155/ ZO souhlasí s uzavřením smlouvy na zpracování
podkladů pro podání žádosti do programu SFŽP – zateplování veřejných budov. ZO pověřuje starostu obce, aby uzavřel
příslušnou smlouvu se zpracovatelem žádosti o dotaci a zpracovatelem projektu změny způsobu vytápění s tím, že částka
za tyto podklady nesmí překročit 50.000,- Kč. ZO v dané
souvislosti dává souhlas k tomu, aby bylo požádáno o dotaci
na zateplení budovy obecního úřadu Výprachtice, kde se nachází zdrav. středisko, pošta a další zázemí pro veřejnost.
Schváleno: 7 – 0 – 0
156/ ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce
Výprachtice č. 1/2008, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2009. Pro
podnikající fyzické a právnické osoby činí za 1 popelnici
v roce 2009 poplatek 1.412,- Kč. Pro fyzické osoby činí
poplatek 450,- Kč.
Schváleno: 7 – 0 – 0
157/ ZO schvaluje provedení inventarizace ke dni 30. 11.
2008, přičemž stanoví následující inventarizační komise:
hlavní inventarizační komisi ve složení:
předseda: Marcela Pfitznerová
členové: Ing. Jiří Falta, Marie Ingrová
dílčí inventarizační komise:
SDH Výprachtice:
předseda: Jindřich Beran
členové: Marcela Pfitznerová, Luboš Merta
SDH Koburk:
předseda: Libor Chaloupek
členové: Věra Jandejsková, Jiří Katzer
Knihovna Výprachtice:
předseda: Marie Bašková
členové: Marie Hejlová, Jana Beranová
Knihovna Koburk:
předseda: Marie Hanyšová
členové: Václav Lerch, Libor Chaloupek
Pohledávky:
předseda: Hana Havelková
členové: Luděk Skalický
Místní komunikace:
předseda: Ing. Jiří Falta
členové: Marie Ingrová, Marie Hanyšová
Obecní údržba:
předseda: Luboš Merta
členové: Marcela Pfitznerová, Josef Bašek
Vodovod a ČOV:
předseda: Marie Hejlová
členové: Jindřich Beran, Luděk Skalický

Program:
1) Zahájení
2) Volba členů mandátové a návrhové komise
3) Uzavření smlouvy na odkup části splaškové kanalizace
4) Nákup materiálu od VaK Jablonné nad Orlicí
5) Podání žádosti o poskytnutí dotace EU z fondu
ROP – střed obce
6) Žádost na SFŽP – zateplování budovy obecního
úřadu – změna způsobu vytápění
7) Schválení OZV č. 1/2008 „O místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů“ pro rok 2009
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: 6 – 0 – 0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: V. Jandejsková, Ing. J. Falta
Schváleno: 6 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: M. Hejlová, M. Hanyšová
Schváleno: 6 – 0 – 0
151/ ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy na odkoupení splaškové kanalizace na Malé Straně ve Výprachticích,
a to od prodávajícího HKP Form. s.r.o., Smilova 335 Pardubice, IČ 47451131. Výkup se realizuje za kupní cenu
72.698,- Kč. Převod vlastnických práv bude navazovat na
řešení ostatních právních vztahů k této stavbě.
Na zasedání se dostavil pan Libor Chaloupek.
Schváleno: 6 – 0 – 1
152/ ZO schvaluje nákup materiálu od firmy VaK Jablonné nad Orlicí, se sídlem: Slezská 350, 561 64 Jablonné nad
Orlicí, IČ 48173398, za cenu 99.980,- Kč.
Schváleno: 7 – 0 – 0
153/ ZO souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace
EU z fondu ROP na projekt Výprachtice, centrum aktivního
a komunitního života. ZO v dané souvislosti souhlasí s vypsáním výběrového řízení na dodavatele projektu, který
bude sloužit jako podklad pro žádost. K provedení výběrového řízení se stanoví komise ve složení: p. Jindřich Beran,
p. Hana Havelková, p. Libor Chaloupek
Schváleno: 7 – 0 – 0
154/ ZO souhlasí s úhradou nákladů, které budou
vynaloženy na zpracování podkladů pro podání žádosti
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Obecní úřad:
předseda: Věra Jandejsková
členové: Marie Bašková, Hana Havelková
Hostinec U Jana:
předseda: Marie Ingrová
členové: Ing. Jiří Falta, Věra Jandejsková
V souvislosti s provedením inventarizace zastupitelstvo
obce nařizuje: Předsedové dílčích inventarizačních komisí
předloží zprávu o výsledku inventarizace, včetně výkazu
schodků a přebytků předsedovi hlavní inventarizační komise do 12. 12. 2008.
Předseda hlavní inventarizační komise předloží zprávu
o výsledku inventarizace, včetně výkazu schodků a přebytků s návrhem na opatření, jakož i návrh na řešení vzniklých
škod, případně návrh na jiná opatření v dané souvislosti
starostovi obce do 19.12. 2008
Starosta obce předloží ZO zprávu o způsobu řešení
nedostatků zjištěných při inventarizaci, jakož i návrh na
řešení škod a návrh na provedení inventarizačních a jiných
opatření ke zlepšení stavu na úseku správy majetku obce
nejpozději do 31. 1. 2009.
Schváleno: 7 – 0 – 0
158/ ZO schvaluje změnu systému informování občanů
obecním rozhlasem, a to systémem informování pomocí
SMS zpráv, službou poskytovanou firmou Qbizm technologies, a.s., se sídlem Radlická 608/2, 150 00 Praha 5, IČO:
25596004, a to vše dle závazné objednávky, která tvoří
přílohu tohoto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
159/ ZO schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 4.000,Kč Chrámovému sboru Výprachtice, paní Mileně Csillagové, na činnost tohoto souboru.
Schváleno: 7 – 0 – 0
160/ ZO souhlasí s napojením domu Koburk čp. 12 na
obecní vodovod. Náklady spojené s připojením na obecní
vodovod zaplatí žadatelé o připojení na obecní vodovod.
Schváleno: 7 – 0 – 0
161/ ZO se seznámilo se žádostí o poskytnutí příspěvku
TJ Sokol Výprachtice, s tím, že o žádosti bude rozhodnuto
až po předložení dokladů a potřebných informací.
Schváleno: 7 – 0 – 0
162/ ZO souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy o zřízení věcného břemene na umístění splaškové kanalizace na
pozemku KN ppč. 453 s Pozemkovým fondem ČR.
Schváleno: 7 – 0 – 0
163/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene, kde předmětem věcného břemene bude umístění
splaškové kanalizace na níže uvedených pozemcích, a to
s vlastníky těchto pozemků:
KN ppč. 491/1, 489/1, 452, 465,
st. pč. 521 vše v k.ú. a obci Výprachtice.
Obsahem práva věcného břemene bude mimo právo
umístění stavby na pozemcích i právo vstupu, vjezdu na
výše uvedené pozemky za účelem kontroly, údržby a oprav
splaškové kanalizace.
Věcné břemeno se zřídí za náhradu, která bude stanovena dohodou, a to do částky 500,- Kč za jeden pozemek
nebo znaleckým posudkem.
Schváleno: 7 – 0 – 0
164/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o umístění stavby
kanalizace na pozemku ppč. 3303/2 – potok v k.ú. a obci

Výprachtice s vlastníkem Česká republika, právo hospodařit - Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, Brno.
Obsahem smlouvy bude jednak právo umístit stavbu splaškové kanalizace a dále právo vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem kontroly, údržby a oprav stavby.
Schváleno: 7 – 0 – 0
165/ ZO mění a doplňuje své usnesení číslo 89 ze dne
25. 6. 2008 tak, že akci bude realizovat firma Ekomonitor,
spol. s.r.o. společně s firmou Jasfis s.r.o., se sídlem: Moravská 786, 570 01 Litomyšl s tím, že smlouva o dílo se
uzavírá s firmou Jasfis s.r.o.
Schváleno: 7 – 0 – 0
166/ Starosta seznámil ZO obce se společenskými akcemi, které se budou konat v roce 2009. Konkrétně se jedná
o oslavy 100. výročí narození Jindřicha Pravečka dne 6. 6.
2009 a setkání občanů Čech a Moravy ve Valteřicích dne
28. 6. 2009.
Schváleno: 7 – 0 – 0
167/ ZO schvaluje rozpočtové provizorium na leden,
únor 2009 ve výši čerpání rozpočtu roku 2008.
Schváleno: 7 – 0 – 0
168/ ZO schvaluje rozpočtové změny, a to dle předloženého návrhu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
169/ ZO schvaluje splátkový kalendář, dle kterého bude
paní A. K. platit dluh ve výši 6.615,- Kč za vyúčtování tepla
za roční období 2007 – 2008. Dluh bude hrazen v měsíčních splátkách. První splátka ve výši 1.000,- Kč bude zaplacena 20. 1. 2009 a následně pak každý další kalendářní
měsíc budou ve stejné výši zaplaceny ostatní splátky dluhu.
Poslední splátka ve výši 615,- Kč bude zaplacena nejpozději do 20. 7. 2009.
Schváleno: 7 – 0 – 0
170/ ZO schvaluje na žádost pana P. Š. odložení splátky
dluhu ve výši 3.574,- Kč tak, že dluh bude zaplacen nejpozději do konce dubna 2009.
Schváleno: 7 – 0 – 0
171/ ZO schvaluje obnovení kontokorentního úvěru od
České spořitelny a.s. pobočka Ústí nad Orlicí, a to ve výši
1.000.000,- Kč s dobou splatnosti jeden rok. Úvěr bude zajištěn budoucími rozpočtovými příjmy obce a bude sloužit
k zajištění plynulého financování obce v roce 2009 a v lednu 2010. Kontokorentní úvěr se schvaluje za předpokladu,
že roční úrok nepřesáhne 6 %.
Schváleno: 7 – 0 – 0
Diskuse:
Paní Hanyšová - 13. 12. 2008 se v 15.00 hodin v kostele
ve Výprachticích koná vánoční koncert. Účinkovat bude
soubor SATORI.
JUDr. Stejskal - 13. 12. 2008 se bude konat výstava prací
dětí základní školy. Výstava bude v Základní škole ve Výprachticích.
Paní Hanyšová - Zvýšit počet kusů Výprachtických novin pro část obce Koburk.
Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 7 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
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SPOZ OZNAMUJE

V lednu oslaví své jubileum
Josef Matěj

60 let

Marie Lerchová
Marie Skalická

65 let
65 let

Vladimír Marek

70 let

Josef Pfeifer

75 let

Vlasta Vacková

80 let

Emílie Langerová

90 let

Anna Stejskalová

92 let

Božena Mrázková

95 let

Vítejte mezi námi
Josef Skalický
Lilien Krejčová
Daniel Kašpar

Obecní úřad upozorňuje,

Rozloučili jsme se

že termín úhrady poplatku

Jiří Helbich

(fyzická osoba 450,- Kč)
za likvidaci

UPOZORNĚNÍ

V případě potřeby se mohou pacienti objednat
k ošetření u praktického lékaře telefonicky, ev. přímo
v ordinacích na určitý čas v rámci ordinačních hodin
místní ordinace.
Tel.: Bystřec – 465 642 612
Výprachtice – 465 391 138
Mobil – 603 998 307

komunálního odpadu
je nejpozději

31. března
2009.

MUDr. Karel Červinka

ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGIE (SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK 8 – 11 HODIN)
pro oblast Letohrad, Žamberk, Lanškroun, Jablonné n. Orl.
10. 1. - 11. 1. 2009

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

17. 1. - 18. 1. 2009

MUDr. Vebrová Zdeňka, Žamberk, Raisova 841, tel.: 465 613 441

17. 1. - 18. 1. 2009

MUDr. Vebrová Zdeňka, Žamberk, Raisova 814, tel.: 465613441

24. 1. - 25. 1. 2009

MUDr. Vítková Eva, Červená Voda, 333, tel.: 465626460

31. 1. - 1. 2. 2009

MUDr. Vlasatá Lenka, Jablonné n.O., Na Dílech 622, tel.: 465642765

7. 2. - 8. 2. 2009

MUDr. Vojtová Eliška, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, tel.: 465676821
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ADVENTNÍ ČAS V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Prosinec byl v naší MŠ provoněn kouzlem Vánoc
a doslova nabytý předvánoční atmosférou. Ustrojili jsme
vánoční stromeček, abychom čekání na Ježíška ještě
umocnili. Děti nazpívaly spoustu nových koled, vyrobily
si přáníčka a dárečky pro rodiče.

5. prosince se do školky přišel podívat Mikuláš, který si
ani letos nezapomněl svou kouzelnou knihu hříchů. Doprovázelo ho několik hrůzostrašných čertů, ti ale zůstali
za dveřmi pro nejodvážnější. Děti se rozloučily s Mikulášem písničkou a ten je odměnil balíčkem dobrot.

Vánoční setkání s rodiči

Na svátek svaté Barbory se děti představily v Čenkovicích.
Na Mikulášské besídce zahrály hudební pohádku „Sněhurka a sedm trpaslíků“, přednesly básničky a rozloučily
se vánočními koledami.

5

INZERCE ZDARMA
Poptávám jakýkoliv starší, spíše menší, funkční barevný televizor. Může někdo nabídnout? Děkuji.
Telefon: +420 602 436 658
Sportujete? Naše produkty-vynikající výživa pro sportovce. www.hubnete.cz/yarema
Pociťte ten rozdíl! Produkty s obsahem proteinu
Vám pomohou ovládnout pocity hladu a získat energii.
www.hubnete.cz/yarema
Prodám svářečku na plast, 7 nadstavců, nůžky na plast,
rukavice, klíče. Cena 2500 Kč tel.: 777 085 677
Hledáme spolupracovníky pro práci řízenou z domu.
Volná pracovní doba, zaškolení. Více www.pracujzdomova.cz. Telefon: +420 605 148 282
Sportovní kočárek - JOGGER. Prodám NOVÝ sportovní
kočárek - JOGGER. Velká nafukovací kola vzadu, jedno
menší vpředu, které je otočné nebo se dá zaaretovat. Další
rádi zodpovíme. Cena: 3499 Kč. Mobil: +420 603 786
108
Inzerci ZDARMA můžete zadávat na webových stránkách obce Výprachtice http://inzerce.obec-vyprachtice.cz a následně bude text inzerce otištěn ve Výprachtic-

Obecní úřad
upozorňuje,
že termín úhrady
poplatku ze psa je

Poslední den adventu ve školce jsme ukončili návštěvou místního kostela. Děti měly možnost prohlédnout si
pro ně neznámý hudební nástroj - varhany a zaposlouchat
se do jejich tónů. Touto cestou bychom chtěli poděkovat
paní Janě Štefanové, která nás doprovodila při zpěvu vánočních koled.

15. února
2009.

Kolektiv MŠ

ZASÍLÁNÍ SMS ZPRÁV
MÍSTO VYSÍLÁNÍ OBECNÍHO ROZHLASU

Z důvodů nedostatečného ozvučení obecním rozhlasem se obec Výprachtice rozhodla využít nový
způsob informování občanů pomocí SMS zpráv. Kdo
bude mít zájem o tuto službu, může se zaregistrovat
zasláním SMS na tel. číslo: 605 733 680 ve tvaru: IK
VYPRACHTICE REGISTRUJ. Do databáze systému
bude zaregistrováno číslo mobilního telefonu, ze kterého je tato SMS odeslána. Je možno se i odregistrovat
- Odregistrační SMS je vždy ve tvaru: IK VYPRACHTICE
ODREGISTRUJ.
Číslo mobilního telefonu můžete případně nahlásit
na Obecním úřadě ve Výprachticích.
Obec Výprachtice
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
Workshop, 1. - 3. 12. 2008

Během tří dnů pracovali všichni žáci školy se svými
učiteli na výrobcích, které byly určeny pro školní Vánoční
jarmark. Třídní učitelé připravili pro svou třídu „výrobní“

za to patří hlavně deváťákům a jejich třídnímu učiteli Jiřímu Formánkovi a také učitelkám nejnižších tříd, které si
své žáčky řádně před čerty ohlídaly.
program a činnosti, při nichž pak vznikaly různé dárečky,
předměty a výrobky.

Spaní ve škole, 6. třída, 09. 12. 2008

Oblíbené spaní ve své třídě letos jako první absolvovala
6. třída se svou učitelkou Michaelou Chládkovou.

Tento projekt pracovních činností byl pro všechny příjemnou změnou v zajetém režimu rozvrhu hodin a žáci se
během něho naučili a poznali plno zajímavých činností
– výrobu keramiky, pletení proutí, šití, výrobu svíček, korálkových náhrdelníků, náramků a prstýnků, adventních
věnců a dekorativních lahví, batikování bavlny apod.

Toto „nocování“ má podle mého mínění velký význam
pro utváření vztahů mezi dětmi ve třídě a také mezi žáky
a učiteli, protože učitel je tady v úplně jiné roli než v
hodině před tabulí. Společné netradiční činnosti – vaření
večeře a příprava snídaně, společné stolování a v čase
Vánoc také posezení a obdarovávání u stromečku a společné využití volného času je při vytváření těchto vztahů
nezastupitelné.

Mikulášská nadílka, 5. 12. 2008

Stejně jako každý rok si žáci 9. třídy připravili Mikulášskou nadílku pro své mladší spolužáky. Svatý Mikuláš
s čerty (anděl bohužel ochuravěl, takže letos chyběl) obešli postupně všechny třídy školy, kde pochválili ty hodné
a pokárali ty, kteří občas zazlobí, ale všichni nakonec
dostali sladkou odměnu. Pravda ale také je, že někteří
„nenapravitelní“ výtečníci skončili v pekle u důrazné
domluvy Lucifera. Podle zkřivených úsměvů těch, kteří
odtud odcházeli, snad byly tyto domluvy alespoň na chvíli účinné.
Jsem rád, že i letos měl „Mikuláš“ klidný a důstojný
průběh, jak se na tento církevní svátek sluší. Poděkování

Školní jarmark, 13. 12. 2008

V sobotu 13. prosince se konal v přístavbě naší školy
Vánoční jarmark, na kterém se prodávaly žákovské výrobky z workshopu.
Při této příležitosti jsme také otevřeli všechny prostory
školy, aby návštěvníci mohli vidět, že se na estetickém prostředí neustále pracuje a škola se uvnitř mění – doufáme, že
k lepšímu. Velkou zásluhu na tom mají zejména vystavené
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Vánoční besídka, 18. 12. 2008

výtvory žáků, které vznikají v hodinách výtvarné výchovy.
Dalším zpestřením prosluněné soboty byl také prodej
zabíjačkových masných výrobků a vepřového masa, který
zajistil pan starosta Stejskal.

Předposlední školní den proběhla ve školní tělocvičně
tradiční vánoční besídka. Je to poslední společné setkání
žáků a učitelů před vánočními prázdninami a koncem
kalendářního roku. Všechny třídy si vždy připraví krátký

Každou celou hodinu zazpíval nad schodištěm u jídelny školní sbor, který vede paní Jana Štefanová, v tělocvičně se hrál florbal, žákyně SOŠ ze Žamberka (Alice Uhrová a Aneta Kaplanová) míchaly výborné nealkoholické
kokteily, žáci prodávali své výrobky a celkově bylo celé
dopoledne ve škole i před školou pořádně živo.
K příjemné atmosféře přispělo také občerstvení, které
připravily naše kuchařky ve školní jídelně. Výborné koláče upekly samy a čerstvé zákusky byly od paní Ludmily
Beranové. Stánek s občerstvením venku zajistil pan Milan
Nastoupil z Lanškrouna.
Děkuji všem, kteří se na přípravě a průběhu této akce podíleli a přírodě za sluníčko, které vykouklo v pravou chvíli.

program, který předvedou ostatním. Letos také ukázali, co
se v kroužcích naučili břišní tanečnice, tanečníci breaku
a krátkou sestavu zacvičily dívky z aerobiku. Na závěr
zazpíval školní sbor vánoční koledy.

Spaní ve škole - 1., 2. a 4. třída, 19. 12. 2008

Také děti z prvního stupně si ještě těsně před prázdninami naplánovaly přespání ve škole. Z pátku na sobotu
zůstali ve škole žáci 1. třídy s paní učitelkou Fiebigerovou
a žáci 2. a 4. třídy s paní učitelkou Obručovou.
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nečný výsledek tak byl opět 1:1. Po dvou zápasech jsme
měli dva body a pěkně jsme zamíchali tabulkou.
Tak jako minulý rok rozhodoval poslední zápas. Pokud
vyhrajeme, jsme první a postupujeme do okresního finále. Pokud prohrajme, budeme jako loni čtvrtí. Remíza 1:
1 nebo 2:2 nám zaručuje třetí místo, pokud bude skóre
vyšší, budeme druzí.
Posledním soupeřem bylo dosud neporažené družstvo
Gymnázia Žamberk. První poločas byl velmi vyrovnaný.
Naše hráčky se snažily soupeře nepouštět do blízkosti naší
branky. Naše obrana odolávala až do samotného závěru
poločasu. Bohužel po rychlém protiútoku nám soupeř těsně
před koncem poločasu vstřelil branku. Je nutno podotknout,
že nás velmi podržela naše brankářka Jana Koubková.
V druhém poločase se naše hráčky více osmělily a snažily
se více ohrozit soupeřovu branku. Po otevření naší obrany
jsme ze sporného trestného úderu znovu inkasovali. V závěru jsme ještě vystřídali brankáře, tak aby si zahrály všechny
členky našeho družstva. Konečný výsledek 3:0 neodpovídal
průběhu utkání. No, někomu to tam padalo, někomu ne.
Po konečném hvizdu bylo jasné, že jsme zase čtvrtí.
Musím však naše hráčky pochválit za bojovnost a popřát
jim více střeleckého štěstí do příštích zápasů.

Děti se sešly v 17 hodin ve svých třídách, pak společně
ve školní jídelně povečeřely a po večeři opět každý ve své
třídě usedl k vánočnímu stromečku, kde byly připraveny
malé dárečky. Každý přinesl nějaké to cukroví od maminky, takže Vánoce byly i cítit.
Před spaním se opět všichni setkali v první třídě u pohádky na DVD a pak hupli do spacáků a snažili se usnout.

Florbal dívek, Jablonné nad Orlicí, 28. 11. 2008

Okrskové kolo se jako již tradičně konalo v Jablonném
nad Orlicí. Účast přislíbilo pět družstev okolních základních škol. Družstvo Letohradu se v den konání nedostavilo. Okrsek tak probíhal za účasti čtyř družstev.
Prvním soupeřem našich děvčat byla Základní škola
Králíky, Moravská. Zápas byl hodně bojovný, a více než
vyrovnaný. Po závaru před soupeřovou brankou se naše
družstvo ujalo vedení. Šťastnou střelkyní se stala Monika
Injajevová. Snaha o vyrovnání byla ze strany Králík obrovská. Naše družstvo se postupně stáhlo a snažilo se ubránit
těsný výsledek. To se nepodařilo. V poslední sekundě nás
zpoza branky překvapila nejlepší hráčka Králík a srovnala
na konečných 1:1. Škoda.
Druhý zápas byl o něčem jiném. Soupeřem nám bylo
družstvo domácích, tedy ZŠ Jablonné nad Orlicí. Soupeř
nás hned o úvodního hvizdu zatlačil a museli jsme se
úporně bránit. Po jednom povedeném útoku domácích
jsme inkasovali. Tělocvična školy se pod návalem radosti
domácích fanoušků otřásala v základech. Radost domácích byla obrovská. Tu jsme ale rychle utnuli vyrovnávacím gólem Martiny Rybkové. Krásnou nahrávku před
branku ji poslala výborně hrající Monika Injajevová. Ko-

Florbal chlapců, Jablonné nad Orlicí, 5. 12. 2008

Na mikulášský pátek se konalo okrskové kolo ve florbalu chlapců. Místo konání bylo stejné jako před týdnem,
tedy ZŠ Jablonné nad Orlicí. Okrskového kola se zúčastnila čtyři družstva.
Prvním soupeřem našeho týmu bylo družstvo Gymnázia
Žamberk. Veškerá slovní napomínání nenahrávat křižně
před naší brankou se ukázala lichá. Hned po úvodním
hvizdu přišla tato přihrávka od našeho zadáka. Jak to asi
dopadlo, si můžete domyslet. Uběhlo asi 10 sekund zápasu
a už jsme prohrávali 1:0. Naši hráči se evidentně nemohli
vyrovnat s velkým hřištěm a ztráceli jeden míček za druhým. Po celý první poločas se našim chlapcům nepodařila
ani jedna dobrá přihrávka. Po mírně zlepšeném druhém
poločase se skóre zastavilo na stavu 1:7. Druhý zápas byl
veden ze strany našeho družstva ve stejném duchu. Minimální pohyb po hřišti nevěštil nic dobrého. Soupeř byl
u všech míčků dříve. Lehce kombinoval a naše obránce
uváděl velmi často do rozpaků. Výsledek byl velmi drtivý
3:12. Do posledního zápasu naše družstvo udělalo několik
změn. Vystřídali jsme brankáře a přestavěli jsme jednotlivé řady. Výsledek byl překvapivý. Velmi běhavý Honza
Holcmann hned v prvních okamžicích zápasu nastřelil tyč.
Ukázal všem ostatním, že pokud se budou po hřišti více
pohybovat, dostanou se k více míčkům a tedy i šancím.
Honza hru našeho družstva výrazně oživil. Petr Vychytil se
také nenechal zahanbit a po střele zápěstím trefil břevno.
Konečně vyrovnaný průběh zápasu. Až v polovině poločasu se změnilo skóre. Nejprve jsme inkasovali a následně
srovnali na 1:1. Po sérii nepřesností obou družstev se ujala
střela Petra Vychytila a rázem jsme vedli 2:1. Bohužel
naše obrana se stala opět velmi průchodnou. Po několika
zaváháních skončil poločas 3:2 pro ZŠ Jablonné nad Orlicí.
Úvod druhého poločasu nám přinesl mnoho infarktových
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Florbal „žáci vs. učitelé“, přátelské utkání, 18. 12. 2008

Odpoledne po vánoční besídce došlo k dlouho očekávanému přátelskému utkání mezi žáky a učiteli ve florbale.
Z utkání byl nakonec turnaj, protože hráčů bylo plno. Zúčastnila se ho čtyři družstva – dívky, mladší žáci, starší žáci
a učitelé. Výsledky nejsou v tomto případě důležité, protože
hlavní je, že jsme se pobavili a u toho se i trochu zapotili.

Bruslení, Hala Bóži Modrého v Lanškrouně, 19. 12. 2008

chvil. Skóre se rychle měnilo. Ze stavu 4:2 jsme stáhli na 4:
3, následně inkasovali na 5:3, abychom následně snížili na
4:5. Několikrát nás podržel Tomáš Hejl, který se na poslední zápas postavil do branky. Pochytal mnoho vyložených
šancí soupeře. Ale i on po sérii drtivých útoků inkasoval ještě několikrát. Ze hřiště jsme odcházeli s pěknou nadílkou
5:12. Musím ale říci, že zápas proti Jablonnému byl velmi
vyrovnaný. Družstvo Jablonného postoupilo do okresního
finále bez ztráty bodu.
Hra našeho družstva postrádala pohyb a agresivitu.
Možná to bylo tím, že žáci deváté třídy dali raději přednost Mikuláši ve škole.
Mladší žáci si musí uvědomit, že je nutné brát přípravu
vážně. To, co se říká na kroužcích a v tělocviku, je třeba
dodržovat. Pak budeme moci hrát mnohem vyrovnanější
zápasy i s lepšími soupeři. Doufejme, že další sportovní
klání bude příjemnějším zážitkem.

Poslední školní den roku 2008 jsme pojali sportovně.
Celá škola vyrazila bruslit na zimní stadion do Lanškrouna.
První stupeň odjížděl o půl osmé a bruslení bylo od 8 do
10 hodin. O hodinu déle pak následoval druhý stupeň,
který měl na bruslení také dvě hodiny. Někteří se bruslit
teprve učili, někteří kroužili kolem mantinelů s přehledem
krasobruslařů. Na závěr, když se led poněkud uvolnil,
došlo i na malý hokejový zápas.

(Bc. Petr Grossmann)

Aerobik, Ústí nad Orlicí, 11. 12. 2008

Ve čtvrtek 11. prosince vyrazilo 6 našich reprezentantek spolu se svojí vedoucí Michaelou Chládkovou na
okresní kolo soutěže v aerobiku do tělocvičny Gymnázia

Nikdo se nezranil a téměř všichni se hned na místě ptali, kdy pojedeme zase...

Vandalismus

V pátek 19. prosince jeden místní „chudák“ zničil
osvětlení našeho vánočního stromu před školou. Oslava
v místní restauraci ho zřejmě posílila k tomuto „velkému
činu“ a za fandění kumpánů ze silnice vytrhal všechny přívody ke světelným hadům, které na stromě byly.
O tom, že se jednalo pouze o touhu ničit a ukázat svou
hloupost veřejnosti, svědčí to, že drahé napájecí zařízení
zůstalo netknuté na místě.

v Ústí nad Orlicí. Této soutěže se naše žákyně zúčastnily
již podruhé a letos s finálovou účastí Kamily Kašparové
v první dvacítce soutěžících.

Mgr. Petr Fiebiger
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KLUB DŮCHODCŮ
Přátelské setkání v Horním Třešňovci
Dozvuky Benátské noci v Bystřeci
Tradiční přátelské setkání na sále hostince „U Jana”
Dozvuky Martinského posvícení v Dolní Čermné
Celoobecní beseda s důchodci na sále „U Jana”

Činnost v roce 2008
Každoročně představujeme čtenářům Výprachtických
novin naši činnost. Poslední besedu roku jsme měli v pondělí 29. prosince v hasičské zbrojnici v Koburku. Stejně

Poděkování
Děkujeme sponzorům Společného setkání důchodců na
sále „U Jana”, pořádaného 8. října 2008, kterého se zúčastnili i důchodci z okolních vesnic i za veškerou pomoc
během roku 2008.
Děkujeme Agrospolu Výprachtice s.r.o., Ing. Jiřímu Olivovi, OEZ s.r.o. SIEMENS provoz Výprachtice, Ovaz - zámečnictví Luboši Mertovi, Zednické práce Radku Hajzlerovi, Kovovýroba Jindřichu Beranovi, Česká pojišťovna Luboši
Duškovi, KJK Jiřímu Katzerovi, prodejna Potraviny Magdě
Vaníčkové, hostinec „U Jana” Evženii Uhrové, Dřevařská výroba Davidu Petrovi, Obecnímu úřadu Výprachtice, obchod
Ivy Marii Beranové, JUDr. Miroslavu Stejskalovi - starostovi
obce, manželům Pfitznerovým a Romanu Besperátovi.
Věříme, že nám budete nápomocni i v roce 2009.

jako v předešlých letech jsme rok ukončili slavnostně.
Během příjemného posezení u vánočního stromečku jsme
vzpomínali a hodnotili uplynulých dvanáct měsíců. V roce 2008 jsme se sešli na besedách 26 krát a mimo besedy
10 krát. Uskutečnili jsme jeden zájezd do Véřovic, kde
jsme si prohlédli město a okolí a zatancovali jsme si společně s místními důchodci v kulturním domě. Sedmkrát
jsme si zatancovali při hudbě Svatebčance z Jamného nad
Orlicí se seniory z okolních klubů. Doufáme, že i v roce
2009 se našemu klubu bude dařit a bude na úrovni jako
dosud, protože nám pomáhají dobří přátelé a sponzoři.
Všem moc děkujeme za stálou přízeň a podporu.

Novoroční
Starý rok už dokonává brzy bude po něm veta,
rok nový radost a naději dává
všem lidem do celého světa.
Se smutkem nechceme vzpomínat,
před námi je rok nový chceme ho přivítat s jásotem,
ať naše přání splní.

Besedy:
V hostinci „U Jana” – 10 krát
V hasičské zbrojnici v Koburku – 9 krát
V jídelně firmy Agrospol s.r.o. – 2 krát
V hostinci v Horních Heřmanicích – 4 krát
V areálu TJ Sokol – 1 krát
Akce mimo besedy:
Důchodcovský ples v Bystřeci
Ostatkový ples v Horní Čermné
Jarní setkání v Jablonném nad Orlicí
Zájezd do Véřovic
- společná beseda s místními důchodci
Pokládka věnců u pomníku padlých

Jen vejdi, roku nový už nadešel Tvůj čas,
s otevřenou náručí Tě čekáme,
směle pojď mezi nás.
Budeme se s Tebou radovat dávat si předsevzetí,
optimisté jsme, proto věříme,
že vzneseš do všech domovů
lásku, spokojenost a štěstí.

Klub důchodců
Výprachtice - Koburk

Pranostiky na leden

SDH Výprachtice
Vás zve 17. ledna 2009
na

V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná škoda.
Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší.

HASIČSKÝ

Leden studený, duben zelený.

PLES

Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
Když roste tráva v lednu, roste špatně v červnu.

v neděli 18. ledna 2009

Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější.

DĚTSKÝ
KARNEVAL

Jak vysoko v lednu leží sníh, tak vysoko tráva poroste.
Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu.
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ZDRAVÉ STÁRNUTÍ ANEB KAŽDÝ POTŘEBUJEME DOVOLENOU
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
dovoluji si Vás oslovit jménem Hotelu MAS *** Sezimovo Ústí a Oblastního spolku Českého červeného kříže
Hradec Králové.
Už třetím rokem společně nabízíme v rámci národního
projektu Zdravé stárnutí navazující sociální službu rekondičních pobytů pro seniory s chronickými obtížemi pohybového aparátu. Jedná se o rekondiční pobyty určené pro
spoluobčany ve věku od 55 let. Cílem pobytů je celkové
zlepšení zdravotního stavu, úleva obtíží, podpora pozitivních sociálních vazeb a podpora duševní pohody. Projekt
je pořádán za podpory ministerstva zdravotnictví.
Rekondiční pobyty, jejichž pořadatelem je Hotel
MAS*** Sezimovo Ústí a odborným garantem Oblastní
spolek Českého červeného kříže Hradec Králové, zahrnují
rekondičně-rehabilitační a aktivizační procedury, jako jsou
masáže, termozábaly, cvičení v bazénu, rehabilitační cvičení, společenské programy, besedy s tematikou zdravého
životního stylu nebo fakultativní výlety. Program byl sestaven odbornými lékaři a fyzioterapeuty a je individuálně
přizpůsobován potřebám a schopnostem klientů.

Pokud budete mít jakékoli dotazy, rádi Vám je zodpovíme na níže uvedených kontaktech. Informace o rekondičních pobytech pro seniory Vám zašleme i poštou.
Děkuji Vám srdečně za pomoc!

Ať už máte pocit nudy a ztráty kontaktu s okolím nebo
se naopak ani v důchodu celé dny nezastavíte, existuje
příjemné a zdravé řešení. Nabízíme vám Rekondiční
pobyty, které s trochou nadsázky nazýváme „dovolenou
pro seniory“. Pořádá je Hotel MAS*** Sezimovo Ústí
a odborným garantem rekondičního programu je Oblastní
spolek Českého červeného kříže Hradec Králové, který má
s rekondičními pobyty několikaleté zkušenosti.
Program rekondičních pobytů připravili čeští lékaři a rehabilitační pracovníci tak, aby pomohl zmírnit
chronické pohybové obtíže a zlepšil celkový zdravotní
i duševní stav seniorů. Náplní jsou proto masáže, cvičení v bazénu, rehabilitace, ale i besedy se zdravotní
tematikou, společenské večery nebo fakultativní výlety.
Samozřejmostí jsou služby delegáta a stálý zdravotní
dohled. Pro skupiny zajišťujeme autobusovou dopravu
z blízkosti bydliště, jinak je odjezd z Hradce Králové.
Kromě věku od 55 let (včetně) je podmínkou účasti na
dotovaném pobytu také doporučení lékaře (součást přihlášky).

Díky příspěvkům státu a řady partnerů se snažíme nabízet ceny, které si může dovolit každý. Zkuste se ale ještě
zeptat své zdravotní pojišťovny, některé z nich na rekondiční pobyty přispívají.

Vladislava Dufková, v.r.
ředitelka Hotelu MAS

Hotel MAS***
náměstí Tomáše Bati 417
391 02 Sezimovo Ústí II.
Tel.: 381 276 022
Web: www.hotelmas.cz
Email: recepce@hotelmas.cz
Oblastní spolek ČČK Hradec Králové
Mostecká 290
500 03 Hradec Králové
Tel.: 495 516 127
Web: www.rekondicnipobyty.cz
Email: cckhk-pobyty@seznam.cz

Termíny rekondičních pobytů

cena za týden
senioři

dárci krve

1. 3. - 8. 3. 2009 (sauna zdarma) 3 100,- Kč

3 600,- Kč

12. 4. - 19. 4. 2009

3 500,- Kč

4 000,- Kč

19. 4. - 26. 4. 2009

3 500,- Kč

4 000,- Kč

26. 4. - 3. 5. 2009

3 800,- Kč

4 300,- Kč

3. 5. - 10. 5. 2009

3 800,- Kč

4 300,- Kč

10. 5. - 17. 5. 2009

3 800,- Kč

4 300,- Kč

17. 5. - 24. 5. 2009

3 800,- Kč

4 300,- Kč

24. 5. - 29. 5. 2009 (6 dní)

3 500,- Kč

4 000,- Kč

6. 9. - 13. 9. 2009

3 800,- Kč

4 300,- Kč

13. 9. - 20. 9. 2009

3 800,- Kč

4 300,- Kč

20. 9. - 27. 9. 2009

3 800,- Kč

4 300,- Kč

27. 9. - 4. 10. 2009

3 500,- Kč

4 000,- Kč

4. 10. - 11. 10. 2009

3 500,- Kč

4 000,- Kč

11. 10. - 18. 10. 2009

3 300,- Kč

3 800,- Kč

18. 10. - 25. 10. 2009

3 300,- Kč

3 800,- Kč

25. 10. - 1. 11. 2009

3 100,- Kč

3 600,- Kč

V ceně pobytů jsou: ubytování s polopenzí, autobusová
doprava z HK a zpět, stálý zdravotní dohled, informační
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SETKÁNÍ KLUBU DŮCHODCŮ.
Dne 29. prosince se konalo v hasičské zbrojnici v Koburku poslední setkání klubu důchodců v roce 2008. Je
obdivuhodné, jak se naši starší občané dokáží scházet
v tak velkém počtu po celý rok.

schůzky, rekondiční program (1x masáž, 1x celkový zábal, 3x cvičení v bazénu, muzikoterapie, 5x rehabilitační
cvičení, besedy se zdravotní tematikou, 2x společenský
večer, bazén, pojištění, pobytová taxa, půldenní výlet,
služby delegáty a internetové připojení.
Dárek hotelu – 1 x káva, zmrzlinový pohár a utkání
v bowlingu.

Na tomto setkání si připomněli, co pěkného prožili během celého roku ti, co se scházeli.
Přišli se mezi ně podívat jako každý rok Tři králové,
kteří jim zazpívali písničku.

Dále nabízíme:
Rekondiční pobyt pro rodiče s dětmi do 6 let věku
Termín: 23. 2. – 1. 3. 2009
Cena: dospělý 3 100,- Kč, děti do 2 let zdarma,
3 – 6 let 990,- Kč
Rekondiční pobyt pro rodiče s dětmi do 11 let věku
Termín: 8. 3. – 14. 3. 2009
Cena: dospělý 3 200,- Kč, děti do 2 let zdarma,
3 – 6 let 990,- Kč, 7 – 11 let 1 590,- Kč
V ceně pobytů jsou: ubytování s plnou penzí, autobusová doprava z HK a zpět, plavecká škola pro děti, zábavný aktivizační program pro děti i rodiče, představení
loutkového divadla, stálý zdravotní dohled, informační
schůzky, besedy se zdravotní tematikou, bazén, pojištění,
půldenní výlet, služby delegáta a internetové připojení.
Odborným garantem programu je Oblastní spolek Českého červeného kříže Hradec Králové.

Potom si také všichni společně zazpívali vánoční koledy a písničky. Nechyběly ani vtipy a také povídání o
životě Jana Jakuba Ryby skladatele vánočních koled, které
nám přednesla p. Besperátová.
Setkání bylo velmi pěkné.
Děkujeme za milé přijetí, pohoštění a za hezky strávené odpoledne mezi našimi spoluobčany.

Veškeré informace i přihlášky naleznete na našich
webových stránkách www.rekondicnipobyty.cz, ale rádi
Vám je poskytneme i emailem na adrese cckhk-pobyty@seznam.cz, poštou na adrese OS ČČK HK, Mostecká 290,
Hradec Králové, PSČ 500 03 nebo telefonicky na čísle
495 516 127.

Věra Jandejsková
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Zkuste najít celou abecedu.
Jednotlivá písmenka si můžete vybarvit.

OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY
SUDOKU

Pomozte Berušce dokreslit kapříkovy šupiny. Malý obrázek vám napoví.
Hotového kapříka si můžete vybarvit, aby mu to více slušelo.
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