ZPRÁVY Z OBCE
Vážení přátelé,
zima, která se, jak se zdá, nehodlá vzdát své vlády, nás
všechny již docela pozlobila. Nové přívaly sněhu prověřují jak techniku, tak naše ruce. Jedinou naší útěchou je
možná to, že veškerý sníh se po oteplení promění ve vodu
a pokud neodteče po zmrzlé zemi, zůstane nám k užitku.
Z kulturních akcí je nutné zmínit ples koburských
hasičů, který se těší již tradičně velké účasti. Navštívilo
ho 240 platících osob. Pro účastníky byla přichystána
hodnotná tombola. Ples se mimořádně vyvedl a většina
návštěvníků proto zářila spokojeností. Děkujeme hasičům
SDH Koburk za uspořádání této kulturní akce. V hasičárně
v Koburku také proběhl maškarní rej dětí. Akci pořádala
A. Jandejsková se svými kamarádkami. Akce se rovněž vydařila.
Z dalšího dění v naší obci je
potřeba zmínit pokračující práce
v suterénu Základní školy Jindřicha Pravečka, které zajišťují
pracovníci naší obce. Bylo dokončeno odstranění starých omítek,
vyškrábání spár mezi cihlami
a šachty pro topení byly zakryty
betonovými deskami.
Pracovníci obce také malovali
některé třídy v době školních
prázdnin, připravili sál KD na
konání plesu apod.
Důvodem, proč se změnil záměr v případě ZŠ, kde se
v suterénu počítalo s obnovou starých šaten v původním
rozsahu, je skutečnost, že děti Základní školy Jindřicha
Pravečka Výprachtice potřebují prostor pro využití volného času. V letních měsících mají k dispozici venkovní
hřiště. V zimě se jim po rekonstrukci nabídne prostor bývalých šaten, kde by mohl být instalován pinpongový stůl,
koš na košíkovou, stolní hokej apod. Část prostoru bude
využita pro cvičení dětí, dětí s rodiči apod. Aby bývalé
šatny mohly sloužit k tomuto účelu, musí zde být provedeny tyto práce: provedení nových štukových omítek,
zakrytí topných kanálů betonovými deskami, zakrytí stoupaček topení a vody sádrokartonem, provedení nových
rozvodů elektroinstalace, podřezání části zdiva s vložením dodatečné vodorovné izolace, vybourání otvoru ve
zdivu pro traverzové překlady, vyzdění příček tl. 7,5 cm,

dodávka a montáž dveří s ocelovou zárubní, položení
dlažby a další práce.
Další akcí, kterou hodláme v letošním roce realizovat,
je výměna parketové podlahy v našem KD Výprachtice.
Kulturní dům U Jana je využíván zejména pro akce pořádané žáky ZŠ Výprachtice pro rodiče a ostatní občany,
konají se zde maškarní dětské karnevaly, školní akademie,
besídky, diskotéky apod. Je zde také pořádán Den matek
a další akce. Parkety na sále KD jsou ve velice špatném
stavu. Nakonec jejich pořízení spadá do období před II.
světovou válkou, tedy do doby, kdy pan Blažek sál k původní stavbě hospody přistavěl.
Konstrukce podlahy je trámová s dřevěným bedněním (lišty). Pokud se nám podaří
získat na uvedenou akci dotaci,
hodláme zde provést tyto práce:
demontáž stávající podlahy, položení nové konstrukce podlahy,
provedení montáže vlysové masivní lepené podlahy s tmelením
a přebroušením, impregnace
a pastování podlahy, lištování
podlahy dřevěnou lištou.
Náklady nutné k realizaci výše
uvedených prací překročí v každém jednotlivém případě 300
tis. Kč. I tak proti kalkulaci, která
byla provedena odborníky, ušetříme až 50 % nákladů.
Důvodem je zejména skutečnost, že většina prací bude
provedena zaměstnanci naší obce.
Obec Výprachtice ve spolupráci se Základní školou
Jindřicha Pravečka připravila žádosti o dotace na výše
uvedené a další akce do POV (program obnovy venkova),
který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Ředitel základní školy s panem Bc. Grossmannem zajeli do Prahy, aby tam naše žádosti důkladně prodiskutovali
s ministerskými úředníky, kteří těmto programům rozumí.
Věříme, že budeme při získávání prostředků prostřednictvím žádostí o dotace úspěšní a podaří se nám v tomto
roce zrealizovat vše, co jsme si naplánovali, a věřte, že
toho není málo.
Přejeme Vám všem, aby Vás i nás zima přestala trápit
a užili jsme si alespoň trošičku teplejšího počasí.
S pozdravem zastupitelstvo obce Výprachtice

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice,
konaného dne 18. 2. 2009 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
ZŠ Jindřicha Pravečka Výprachtice, a to do rezervního
fondu 0 Kč a do fondu odměn 0 Kč.
Schváleno: 9 – 0 – 0
5/ ZO Výprachtice schvaluje podání žádostí o tyto
dotace:
A) Z prostředků Pardubického kraje:
a) Na nákup vozidla pro SDH Výprachtice – vlastní
spoluúčast do 100.000,- Kč
b) Na výměnu oken a zateplení stropní konstrukce zbrojnice SDH Koburk - vlastní spoluúčast
do 100.000,- Kč
Schváleno: 9 – 0 – 0
B) Z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR:
a) na opravu suterénu ZŠ Jindřicha Pravečka Výprachtice – na školní klub spoluúčast obce 98.000,- Kč, na opravu školního hřiště – spoluúčast 87.000,- Kč
b) na opravu parket na sále KD Výprachtice – spoluúčast obce 105.000,- Kč
Schváleno: 9 – 0 – 0
C) Z prostředků regionálního operačního programu ROP
(Pardubický kraj)
a) revitalizace středu obce Výprachtice s tím, že náklady akce činí 12,5 mil. Kč, finanční spoluúčast obce představuje 10 – 12 % z celkových nákladů
Schváleno: 9 – 0 – 0
D) Z prostředků Státního fondu životního prostředí:
Dotace na snížení energetické náročnosti budovy
Obecního úřadu Výprachtice se současně provedenou
změnou způsobu vytápění – z pevných paliv na vytápění
tepelným čerpadlem. Náklady akce dosud nebyly vyčísleny – předpoklad je 2,5 mil Kč s tím, že spoluúčast obce by
činila 15 % uznatelných nákladů akce.
Schváleno: 9 – 0 – 0
E) Z fondů EU - Integrovaný operační program – zavádění
ICT:
Dotace na rozšíření kontaktního místa CzechPOINT.
Celkové způsobilé výdaje budou 68.540,- Kč, s tím, že
z Integrovaného operačního programu - zavádění ICT
bude 58.259,- Kč a z obecního rozpočtu 10.281,- Kč. Zároveň ZO schvaluje „Podmínky rozhodnutí o poskytnutí
dotace“ z Integrovaného operačního programu - zavádění
ICT v územní veřejné správě na realizaci projektu Czech
POINT. Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou
přílohou a nedílnou součástí tohoto usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
F) Dále ZO souhlasí s tím, aby byla podána žádost o dotaci
z prostředků Pardubického kraje o dotaci na zpracování
projektu na připojení nových vrtů ve Vlčím dole a v Zaječíně.
Po zpracování projektových podkladů ZO souhlasí
s podáním žádosti na realizaci připojení nových vrtů ve
Vlčím dole a v Zaječíně s tím, že náklady akce jsou kalkulovány na cca 2,2 mil. Kč.

Přítomni: Jindřich Beran, Ing. Jiří Falta, Marie Hanyšová,
Marie Hejlová, Libor Chaloupek, Věra Jandejsková, Luboš
Merta, Marcela Pfitznerová, JUDr. Miroslav Stejskal
Omluveni: Marie Ingrová
Hosté: Josef Lerch, Marie Bašková
Program:
1) Zahájení
2) Volba členů mandátové a návrhové komise
3) Projednání a schválení rozpočtu na rok 2009
4) Projednání žádostí o poskytnutí dotací
(školní klub, kulturní dům, hasičská zbrojnice
Koburk)
5) Projednání žádosti Římskokatolické církve
o finanční transfer
6) Projednání a schválení smluv o dílo
7) Ostatní
8) Diskuse
9) Návrh usnesení
10) 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: Luboš Merta, Marie Hejlová
Schváleno: 9 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: Věra Jandejsková, Libor
Chaloupek
Schváleno: 9 – 0 – 0
1/ ZO obce Výprachtice schvaluje rozpočet obce Výprachtice na rok 2009 bez výhrad, a to dle předloženého
návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení jako příloha.
Schváleno: 9 – 0 – 0
2/ ZO schvaluje celoroční hospodaření obce Výprachtice za rok 2008, a to bez výhrad, dle předloženého návrhu,
který se zakládá k tomuto usnesení jako příloha.
Schváleno: 9 – 0 – 0
3/ ZO schvaluje výsledek hospodářské činnosti ve výši
979.198,89 Kč za rok 2008 a tento bude celý převeden na
účet 932 – nerozdělený zisk z minulých let.
Schváleno: 9 – 0 – 0
4/ ZO schvaluje převedení zlepšeného hospodářského
výsledku hospodaření příspěvkové organizace Mateřská
škola Výprachtice, představující částku 48.488,92 Kč, do
rezervního fondu této příspěvkové organizace s tím, že rezervní fond bude sloužit pro provozní účely MŠ Výprachtice v roce 2009. Do fondu odměn se přiděluje 0 Kč.
ZO současně schvaluje příděl příspěvkové organizace
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Obec se zavazuje dofinancovat předmětnou akci
ve výši 30 % skutečných nákladů (součástí akce bude
výměna azbestového potrubí u OEZ Letohrad, provoz
Výprachtice). Potřebná částka je obsažena v rozpočtu na
rok 2009.

zámečnictví Luboš Merta, Výprachtice 283 a firmě Radka
Hajzlera, místo podnikání: Výprachtice čp. 296.
ZO, s ohledem na výše uvedené, současně rozhodlo
o tom, že výše uvedené zakázky budou překontrolovány
kontrolním výborem ZO a cena díla bude současně porovnána s ostatními nabídkami jiných firem. Termín: do
31. května 2009.
Schváleno: 8 – 0 – 1
11/ Zastupitelstvo obce Výprachtice, příslušné podle ust. § 6 odst. 5, písm. c) zákona číslo 183/2006 Sb.
„o územním plánování a stavebním řadu (stavební zákon),
v platném znění, (dále jen „stavební zákon“), za použití
ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, ustanovení
§ 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. „o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti, ustanovení
§ 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., „správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává změnu č. 3
územního plánu obce Výprachtice formou opatření obecné povahy, které je přílohou tohoto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 1
12/ ZO souhlasí s napojením domu Výprachtice čp. 8,
na obecní kanalizaci a vodovod. Napojení musí být provedeno odbornou firmou, dle obecně platných zásad.
Schváleno: 9 – 0 – 0
13/ ZO souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou JAFIS
s.r.o., Moravská 786, 570 01 Litomyšl, IČ 25963244.
Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace
pro vydání vodoprávního povolení za cenu 276.080,- Kč.
Neschváleno: 5 – 0 – 4
14/ ZO souhlasí s poskytnutím transferu ZŠ Jindřicha
Pravečka Výprachtice ve výši 3.000,- Kč na částečnou
úhradu nákladů cyklistického kurzu, kterého se zúčastní
žáci 7. a 8. třídy v termínu od 18. 5. – 22. 5. 2009 na chatě
Lesanka v blízkosti přehrady Pastviny.
Schváleno: 9 – 0 – 0
15/ ZO schvaluje bez výhrad závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Pod Bukovou horou za rok 2008.
Schváleno: 9 – 0 – 0
16/ ZO schvaluje bez výhrad zprávu hlavní inventarizační komise předloženou předsedkyní hlavní inventarizační komise paní Marcelou Pfitznerovou.
Schváleno: 9 – 0 – 0
17/ ZO schvaluje návrh na vyřazení majetku obce Výprachtice, a to dle předloženého návrhu, který je přílohou
tohoto usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
18/ ZO obce schvaluje v souladu s ust. zák. číslo 117/
2001 Sb., v platném znění a dle ust. § 1, 3 a 4 cit. zákona
vyhlášení o konání sbírky obcí Výprachtice na opravu
kostela Povýšení svatého Kříže ve Valteřicích. Současně
pověřuje starostu obce, aby oznámil konání sbírky Krajskému úřadu Pardubice. ZO pověřuje paní Věru Jandejskovou, Marii Hanyšovou, pana Stanislava Skalického
a pana faráře ThMgr. Ireneusze Szocinskeho, aby jednali
jménem obce Výprachtice ve věci této sbírky a aby provedli veškeré úkony stanovené zákonem číslo 117/2001
Sb., v platném znění (předložit krajskému úřadu průběžné

Způsob dofinancování obou velkých projektů (revitalizace středu obce a zateplení budovy obecního úřadu)
bude řešen až poté, co bude o přiznání příslušné dotace
rozhodnuto.
Schváleno: 9 – 0 – 0
6/ ZO Výprachtice schvaluje poskytnutí finančního
transferu (daru) ve výši 8.000,- Kč Římskokatolické farnosti Výprachtice na úhradu osvětlení kostela Proměnění
Páně ve Výprachticích. Transfer se poskytuje za podmínek
stanovených smlouvou, která je součástí tohoto usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
7/ ZO souhlasí s finanční spoluúčastí ve výši 20.000,Kč na akci „sanace plísní, nové omítky“ v kostele Povýšení
Svatého kříže ve Valteřicích. Spoluúčast bude poskytnuta
v případě získání dotací z grantu Pardubického kraje
v rámci Programu obnovy venkova. Žadatelem o dotaci je
Římskokatolická farnost Valteřice.
Schváleno: 9 – 0 – 0
8/ ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na rekonstrukci podlahy sálu Kulturního domu Výprachtice - dům
čp. 216 – s firmou Radka Hajzlera, místo podnikání
a bydliště: Výprachtice čp. 296, 561 34 Výprachtice, IČ
60146133. Cena díla dle rozpočtu činí 797 010,- Kč, a to
včetně DPH. Smlouva bude uzavřena za splnění následujících podmínek:
a) dílo bude realizováno za cenu do 364.000,- Kč,
včetně 19 % DPH
b) pokládka parket bude realizována svépomocí obce
Výprachtice s odečtením těchto nákladů z ceny díla
c) realizace dle smlouvy je vázána na podmínku získání
potřebné dotace ve výši až 70 % z ceny díla z prostředků
MMR.
ZO rozhodlo o tom, že zakázka může být, při splnění
výše uvedených podmínek, zadána výše uvedené firmě.
Schváleno: 9 – 0 – 0
9/ ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou
OVAZ zámečnictví Luboš Merta, Výprachtice 283. Cena
díla dle rozpočtu činí 327.000,- Kč.
Dílo bude realizováno pouze při splnění těchto podmínek:
a) dílo bude realizováno nejvýše za cenu do 327.000,Kč, včetně 19 % DPH
b) betonářské a zednické práce budou realizovány
svépomocí obce Výprachtice s odečtením těchto nákladů
z ceny díla
c) realizace dle smlouvy je vázána na podmínku získání
potřebné dotace ve výši až 70 % z ceny díla z prostředků
MMR.
Schváleno: 8 – 0 – 1
10/ ZO rozhodlo o tom, že zakázka může být, při splnění výše uvedených podmínek, zadána firmám OVAZ
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vyúčtování sbírky a schválení celkového vyúčtování sbírky dle ust. § 24/3 zákona o věřejných sbírkách).
Schváleno: 9 – 0 – 0
19/ ZO ukládá předsedům kontrolního a finančního
výboru předložit zprávu o výsledku kontrol za rok 2008
a dále předložit plán kontrol na rok 2009, a to nejpozději
do 28. 2. 2009. Zpráva o výsledku kontrol musí obsahovat
navrhovaná opatření s tím, jak byla tato opatření kontrolovanými subjekty splněna, včetně informace o výsledku
následných kontrol a z toho vyplývajících opatření.
Schváleno: 9 – 0 – 0
20/ ZO schvaluje poskytnutí finančního transferu – daru
– ve výši 20.000,- Kč na opravu zapsané kulturní památky,
kterou je dům čp. 233, rejstř. č. ÚSKP 30200/6-4104.
Schváleno: 9 – 0 – 0
21/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou
ELEX, Majerského 2032/9, Praha 4 – Chodov, PSČ 14900
na výstavbu nové části veřejného osvětlení od čistírny
odpadních vod po pilu Výprachtice, za nabídkovou cenu
85.680,- Kč, včetně 19 % DPH. To vše dle předloženého
návrhu smlouvy.
Schváleno: 9 – 0 – 0
22/ ZO schvaluje dodatek ke smlouvě o zřízení věcného břemene s SDH Koburk, se sídlem: Koburk čp. 2,
563 01 Lanškroun, a to dle předloženého návrhu dodatku, který se týká možnosti krátkodobého pronájmu sálu
a dalších prostor v předmětném domě čp. 2 v Koburku
třetím osobám, a to za úplatu, s tím, že spoluúčast obce
na nákladech na vytápění a osvětlení se snižuje na 15%
celkových provozních nákladů
Schváleno: 9 – 0 – 0
23/ ZO Výprachtice schvaluje dodatek č. 1 ke stanovám svazku obcí Lanškrounsko, a to v textu dle předloženého návrhu
Schváleno: 9 – 0 – 0
24/ ZO na základě žádosti firmy Eldaco s.r.o., Olomoucká 7/9, 656 66 Brno v souladu se zák. zmocněním
uvedeným v § 6 odst. 5, písm. a) stavebního zákona,
souhlasí s pořízením změny ÚP č. 4, lokalita č. 1, z dosavadního stavu nově na stavbu větrné elektrárny. Změna
se týká pozemků evidovaných dle zjednodušené evidence
(PK) 1783/1, 1783/2, 1783/3, 1777, 1791, 3224, 1782 vše
v k.ú. a obci Výprachtice. Pořízení ÚP bude realizováno
na náklady žadatele.
ZO souhlasí, aby změnu č. 4 ÚP obce Výprachtice, která
se týká pozemků zjednodušené evidence (PK) 1783/1, 1783/

2, 1783/3, 1777, 1791, 3224, 1782 vše v k.ú. Výprachtice,
pořídil v souladu s ust. § 6 odst. 6 písm. b) a v souladu
s ust.§ 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona obecní úřad
s rozšířenou působností – Městský úřad Lanškroun.
ZO určuje, aby v souladu s ust. § 6 odst. 5 písm. f) ve
vazbě na § 47 odst. 1 a 4, § 49 odst. 1 a § 53 odst. 1, stavebního zákona spolupracoval a jednal s pořizovatelem ÚP,
změny č. 4 za obec a za zastupitelstvo obce Výprachtice
pan Libor Chaloupek.
Schváleno: 8 – 1 – 0
25/ ZO obce Výprachtice souhlasí s prodejem pozemku, evidovaného ve zjednodušené evidenci, dle stavu PK
1046/1 v k.ú. Koburk o výměře 3456 m2, ve vlastnictví
Pozemkového fondu ČR.
Schváleno: 8 – 1 – 0
26/ ZO schvaluje finanční spoluúčast nájemce obecního bytu na nákup nového elektrického sporáku do obecního bytu, a to ve výši 2.000,- Kč. Nájemce zaplatí tuto
částku obci Výprachtice nejpozději do 31. 12. 2009.
Schváleno: 8 – 0 – 1
27/ ZO schvaluje žádost o příspěvek mladým hasičům
Koburk na dětský karneval, který se bude konat 21. 2.
2009 v hasičárně Koburk. Příspěvek bude poskytnut ve
výši 2.000,- Kč.
Schváleno: 9 – 0 – 0
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

Obecní úřad upozorňuje,
že termín úhrady poplatku
(fyzická osoba 450,- Kč)
za likvidaci
komunálního odpadu
je nejpozději

31. března
2009.

ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGIE

(SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK 8 – 11 HODIN)
pro oblast Letohrad, Žamberk, Lanškroun, Jablonné n. Orl.
7. 3. - 8. 3. 2009

MUDr. Dunglová Stanislava, Letohrad, bud. žel. st. ul. Tyršova, tel.: 972 324 447

14. 3. - 15. 3. 2009

MUDr. Filipová Jitka, Lanškroun, Strážní 151, tel.: 465 325 212

21. 3. - 22. 3. 2009

MUDr. Jáňová Radmila, Mladkov 133, tel.: 465 635 441

28. 3. - 29. 3. 2009

MUDr. Jaslovská Marie, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, tel.: 465 676 818

4. 4. - 5. 4. 2009
11. 4. - 12. 4. 2009

MUDr. Jedličková Zuzana, Bystřec 182, tel.: 465 642 990
MUDr. Ježáková Daniela, Letohrad, U Dvora 815, tel.: 465 620 528
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VÝPRACHTICKÉ KUKÁTKO, O.S.
Vážení spoluobčané, vážení rodiče, milé děti. Rádi bychom vás na tomto místě opět informovali o dění kolem
Výprachtického kukátka.
Pokračujeme ve vybavování svěřených prostor. Manželé Vávrovi darovali Výprachtickému kukátku část starší
kuchyňské linky, kterou nám pomohl trochu opravit pan
Falta a kterou jsme neprodleně instalovali a vybavili ji
základním zařízením tak, aby si především návštěvníci
mateřského centra mohli uvařit čaj nebo kávu. Tímto

malé děti nefoukal chladný vzduch při každém otevření
vstupních dveří. Myslíme si, že Kukátko se stává opravdu
útulným prostorem. Máme v plánu nechat ještě zhotovit
výtvarné stoly a v létě bychom rádi nechali zdi vymalovat
dětskými veselými motivy tak, aby se u nás naši nejmenší
cítili dobře.
V Kukátku funguje již pravidelný provoz mateřského
centra. Rodiče s dětmi mohou docházet každé úterý
a čtvrtek od 8:30 do 11:30. Prozatím přislo na každé
mateřské centrum něco kolem šesti maminek s dětmi,
což považujeme za úspěch. Doufáme, že to všem vydrží a další maminky s dětmi si k nám ještě cestu najdou.
Snažíme se pomalu oživovat program mateřského centra
různými aktivitami, jakými jsou například malování, tancování. Chtěli bychom se s dětmi připravit na vítání jara
tím, že vyrobíme Moranu, kterou pak pustíme po vodě.
Pravidelně se také scházejí naše mažoretky pod vedením paní Medkové. Holčičky jsou opravdu velmi šikovné
a tak věříme, že se ještě před prázdninami dočkáme prvního slavnostního vystoupení. V současné době probíhá
výběr kostýmů. To není radno podcenit, neboť děvčata si
za svou snahu a úsilí jistě zaslouží, aby byla krásná.
Ve fázi příprav se nachází kroužek dramatický a kroužek přípravky judo. Prozatím jsme nesehnali dost zajemců
o dané kroužky. Nicméme pevně doufáme v to, že v době, kdy vyjde toto číslo Výprachtických novin, tomu bude
jinak a oba kroužky se již budou rozjíždět.
Na závěr bychom chtěli jestě jednou poděkovat všem
spoluobčanům, kteří nám v naší činnosti pomáhají, rovněž panu starostovi za vstřícné jednání a pomoc. A v neposlední řadě bychom chtěli poděkovat i všem rodičům
a dětem, kterí našich služeb aktivně využívají, neboť bez
nich by činnost Kukátka neměla smysl.

všem děkujeme za pomoc a ochotu. Pan Falta nám dále
formou věcného sponzorského daru poskytl uložný systém, který následně s panem Vávrou převezli do Kukátka.
Po jeho sestavení jsme museli konstatovat, že na dané
místo padne jako dělaný na míru. Náš dík patří opět panu
Faltovi a jeho truhlářství. Rovněž obec se postarala o další
zvelebení Kukátka, když nám truhlář pan Mařeš zhotovil
krásný botník a dřevěné obložení, na které jsme si přimontovali věšáčky. Komfort při příchodu a převlékání se
tím zvýšil několikanásobně. Svépomocí jsme ještě oddělili
prostor za dveřmi od zbytku místnosti závěsem tak, aby na

Jan Medek
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ZE ZÁPISNÍKU ORNITOLOGA
Rok skončil, a tak je čas na rekapitulaci uplynulého. Ze
zajímavých ptáků se loni objevilo další hnízdiště jeřába
popelavého. Jejich impozantní zjev jsem obdivoval u rybníka Rozhrna na Pardubicku. Na poli za rybníkem se zdržovaly čtyři kusy tohoto velkého ptáka. V posledních letech jsou stále častější zprávy o jejich výskytu v Čechách.
U České společnosti ornitologické byla ustavena skupina
ornitologů sledující jejich rozšíření a zajišťující jejich
ochranu a klid na hnízdištích. Po SPR rybníky Bohdaneč
je to další potencionální hnízdiště jeřába popelavého nedaleko Pardubic. Uvidíme, zda se i v letošním roce vrátí
do nově obsazených hnízdišť. Také jeřábům se dávají na
záda vysílačky a sledují se jejich cesty na zimoviště.
V loňském roce dostalo kroužek na nožku 2413 ptáků v 66 druzích. Nejvíce bylo 441 rákosníků, jak název
napovídá, žijících v rákosinách rybníků. Rákosníkům se
v Čechách věnuje hodně ornitologů. V roce 2007 bylo
v Čechách okroužkováno více než 14 000 kusů rákosníků. Z tohoto počtu přišlo 42 zpráv ze zahraničí o jejich
tahu, případně osudu. Většina zpráv pochází z velkých

Sýkora koňadra
kroužkovatelem po roce od okr. v Polsku ve městě Krapkowice nedaleko Opolskie ve vzdálenosti 173 km. Na
stejných místech při přezimování jsou často kontrolovány stejné sýkory, a to i po několika letech. V roce 2007
byly v Čechách chyceny 2 koňadry s cizím kroužkem.
Jedna s holandským kroužkem byla za dva roky zastižena u Jaroměře, ve vzdálenosti 762 km. Druhá s polským
kroužkem byla chycena u krmítka po 3 letech ve Vysokém
Mýtě, ulétla 501 km. Většina lidí si myslí, že sýkory nikam
netáhnou, ale to je omyl, který stále mezi lidmi přežívá.
I sýkory podnikají často dlouhé zimní cesty. U nás se objevují sýkory ze severských zemí, ale některé naše naopak
u nás zůstávají přes zimu. Proč některé odlétají a naopak
některé zůstávají je stále nezodpovězenou otázkou pro
ornitology. U velkých ptáků se nyní dá vysledovat jejich
cesta pomocí vysílaček, ale tuto metodu nelze uplatnit
u malých ptáků pro hmotnost vysílaček, a tak se stále
uplatňují kroužky.
Nový výzkum probíhá i u zdánlivě vysledovaných
ptáků, jako je např. vlaštovka. Je známou skutečností, že
hnízdišť pro tyto milé ptáčky ubývá. Vliv na to má hlavně
člověk, který na venkově přeměňuje venkovské usedlosti na rodinná sídla bez hospodářských budov. Nyní jim
ke hnízdění zbývají většinou kravíny a zbytky chlívků
pro hospodářské zvířectvo. Proto se evidují hnízdiště,
a pokud to jde, kroužkují se i mladé vlaštovky. Loni ode
mne dostalo kroužky 76 mláďat vlaštovek. Jedno hnízdo si vlaštovky postavily dokonce ve výstupním kanále
jednoho rybníka. Již po dva roky eviduji hnízdění páru
vlaštovek v kotelně domu. Zajímavé je, že se zde již po
dva roky snažily vyvésti mláďata třikrát po sobě. Bohužel
ani jednou se třetí mláďata nevyvedla. Důvod byl jednoduchý – příroda zapracovala. Jelikož by se mladí vyváděli
na konci září, u starých ptáků převládl tažný pud a mladé
vlaštovky prostě opustily a odlétly do teplých krajin. Inu
zachování rodu je přednější a myslím, že kdyby se tak
pozdě vyvedená mláďata vyvedla, jen stěží by vydržela
tak dlouhou cestu do zimoviště. V roce 2007 se v České
republice okroužkovalo 5 000 vlaštovek, z toho bylo přes
2 000 mláďat. Cizí kroužky se evidovaly na nožkách tří

Rákosník zpěvný
odchytových stanovišť v ústích řek a rákosinových porostů na jezerech. Ze zajímavých zpráv uvádím několik.
Rákosník proužkovaný označený 29. 7. byl následující
den (30. 7.) chycen v Maďarsku ve vzdálenosti 401 km.
Rákosník zpěvný okroužkovaný u Náchoda byl chycen
za 4 měsíce ve vzdálenosti 6313 km v Ngulia-Tsavo v Keni. Další zpěvný rákosník byl kontrolován za 2 měsíce
v Belgii. Zajímavé jsou i zprávy o stáří. Rákosník obecný
označený u Písku byl znovu chycen za 9 let. Na tak malého ptáka je to úctyhodný věk. Naši rákosníci jsou často
chytaní u Vranského jezera v Chorvatsku. Dva rákosníci
velcí s chorvatským kroužkem byli chyceni v Čechách
a naopak tři rákosníci velcí byli chyceni na Vranském
jezeře s českým kroužkem.
Další skupinou ptáků, které jsem se loni věnoval, jsou
sýkory. Jejich odchyt není náročný, zvláště u krmítek.
Celkem dostalo kroužky 267 koňader, 111 modřinek, 2
parukářky a 2 uhelníčci. O cestách sýkor nechodí mnoho zpráv. Z ciziny mně přišla zpráva o sýkoře koňadře
kroužkované 4. listopadu (na krmítku) a kontrolované
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vlaštovek. Jedna maďarská nosila kroužek dva roky a byla
chycena ve vzdálenosti 347 km od místa okroužkování.
Druhá sem uletěla 694 km. Třetí označená v Simar Nature
Reserve na Maltě a byla chycena v obci Srbsko u Mladé
Boleslavi, uletěla celkem 1 619 km. S našimi kroužky
bylo zastiženo 15 vlaštovek v Maďarsku a jedna podnikla rekordně dlouhý let až do Afriky do republiky Kongo.
Ulétla celkem 6 590 km. Tuto trasu absolvovala nejméně
dvakrát, protože byla zastižena až po dvou letech.
Letos je zima zdá se celkem mírná, a tak Výprachťákům
přeji, aby se již brzy mohli pokochat krásou rozkvetlých
bledulí v Sázavském, případně i jiném údolí v okolí Výprachtic.

Vlaštovka obecná

František Štancl,
Rohovládova Bělá

INZERCE ZDARMA
Hledáme spolupracovníky
Hledáme několik spolupracovníků do organizační
sféry. Práce je řízená plně z domu. Volná pracovní doba,
HČ i VČ, skvělé ohodnocení. Více na www.pracujzdomova.cz
Jméno a přijmení: Martin Jonáš
URL: http://www.pracujzdomova.cz

ské výšce 500 - 795 m. Veškerá občanská vybavenost
- lékař, školka, škola, pošta, nákupní středisko. Možnost
sportovního vyžití - cyklostezky, tenis, lyžování (lyžařské
středisko Čenkovice 4 km). Anuita splacena a možnost
byt převést do osobního vlastnictví. Volný.
Cena: 550 000Kč
Jméno a přijmení: Skořepová
Mobil: +420 603 818 834
URL: http://www.reality-mozaika.cz

Prostory k podnikání v centru Jablonného n. Orlicí
Pronájem pěkných nebytových prostor pro podnikání
v centru Jablonného nad Orlicí. Zrekonstruované prostory
se nachází 30 m od náměstí. Celková plocha činí 35m2.
K pronájmu jsou dvě místnosti s výlohou a se sociálním
zázemím. Na podlahách je položena dlažba. Možnost
připojení telefonní linky a internetu. Vytápění je řešeno
lokálním topením nebo elektrickým přímotopem. Cena
nájemného 4.500,-Kč + platba energií 1.500,-Kč.Volné
ihned.
Cena: 4500Kč
Jméno a přijmení: Skořepová
Mobil: +420 603 818 834
URL: http://www.reality-mozaika.cz

Zdravá výživa
Moderní uspěchaný životní styl je u mnoha lidí příčinou toho, že se nestravují správně a organismu nedodávají dostatek nezbytných živin. Zpracováním potravin často
dochází ke ztrátě důležitých vitamínů, minerálů a dalších
živin, a proto je třeba si osvojit správné stravovací návyky
a v případě potřeby používat kvalitní nutriční doplňky zdravou výživu.
Udělejte první krok – informujte se.
více: www.hubnete.cz/skvelyzivot
oddíl: váš osobní program
URL: http://www.hubnete.cz/skvelyzivot

Prodej družstevního bytu 3+kk ve Výprachticích
Sleva – Prodej dobře dispozičně řešeného družstevního bytu 3+kk (68m2) v krásné obci Výprachtice 10 km od
Lanškrouna. Byt se nachází v 1.NP zděného dvoupodlažního bytového domu. Dispozice bytu: obývací pokoj
(19,38m2), jídelna s kuchyní (18,33m2), pokoj (14m2),
předsíň s vestavěnou skříní, koupelna, WC, komora.
Podlahy jsou dřevěné - parkety a beton, okna dřevěná
se žaluziemi. Vytápění je ústřední kotlem na tuhá paliva.
Celková plocha je 68m2. K bytu náleží 2 sklepy a je možné užívání společných prostor domu (kolárny a sušárny).
Parkování je bezproblémové a bezplatné u domu. Bytový dům je situován na pěkném místě s výhledem do
okolní krajiny. Obec se nachází v podhůří Orlických
hor při horním toku řeky Moravská Sázava, v nadmoř-

Prostorný byt 2+1 v OV v centru Lanškrouna CP 64m2
Byt 2+1 v OV na ul. Hradební v Lanškrouně. CP bytu
64m2. Byt v původním stavu se nachází v 1. NP cihlového
bytového domu. Prostory lze využít i k podnikatelským
účelům, vzhledem k výhodné poloze domu.
Cena: 600 000Kč
Jméno a přijmení: Zdena Skořepová
Mobil: +420 603 818 834
URL: http://www.reality-mozaika.cz
Hubni s poradcem
Poradíme Vám, jak zhubnout a váhu si navždy udržet.
Více na www.hubnuti.707.cz
Martin Jonáš, telefon: +420 733 605 198
http://www.hubnuti.707.cz
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SPOZ OZNAMUJE

MAŠKARNÍ KARNEVAL V KOBURKU

V březnu oslaví své jubileum
Anna Skalická
Barbora Vondrová

93 let
95 let

Vítejte mezi námi
Štěpánka Lerchová

Rozloučili jsme se
Jan Vogel

V sobotu 21. února se konal v Koburské hasičárně dětský maškarní karneval.
Jako každý rok i letos byla účast masek velká i přesto,
že hodně dětí letos trápí neštovice. Děti měly připravené
hezké a zajímavé masky, proto porota, která vybírala nejhezčí masky k vyhodnocení, měla velmi těžké rozhodování. Byly uděleny vždy 3 hlavní ceny ve dvou kategoriích,
a to děti předškolního věku a školáci. Ale ani ostatní masky nepřišly zkrátka, pro každého se nějaká cena našla.

Josef Fabiánek

Pranostiky na březen
Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé.
V březnu vítr, v dubnu déšť - pak jistě úrodný rok jest.
Březnové slunce má krátké ruce.
Lépe od hada býti uštknut,
než v březnu od slunce ohřát.
Studený marec, mokrý máj - bude humno jako ráj.
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
Sníh v březnu škodí osení i vinné révě.
Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí.
V březnu prach co zlato a stříbro, ale sníh bývá
pro osení jed.

Míra nezaměstnanosti v Lanškrouně

Míra nezaměstnanosti v lednu roku 2008 byla v Lanškrouně 3,7%. V červenci téhož roku dokonce mírně
klesla na úctyhodných 3,5%. Mírný nárůst zaznamenal
listopad s 5,2%. Celosvětová finanční krize se začala
odrážet v prosinci roku 2008, kdy míra nezaměstnanosti
dosáhla 7,1%. V lednu nového roku 2009, i když všichni
doufali ve zlepšení situace, míra nezaměstnanosti vzrostla na 8,8%. Aktuální informace k 23. 02. 2009, které
jsme získali od Úřadu práce v Ústí nad Orlicí, hovoří
o nejvyšší míře nezaměstnanosti za poslední rok. V Lanškrouně je 10,29% a na celém regionu Lanškrounska
je 10,31%. Doufejme, že se tato čísla v nejbližší době
zastaví nebo nejlépe budou opět klesat.

V březnu prach a v dubnu bláto - sedlákovi roste zlato.
V březnu prach - jistý hrách.
Březen bez vody - duben bez trávy.
Suchý březen, studený duben, mokrý máj - bude
v stodole ráj.
Březen suchý, duben mokrý a květen větrný
pytle obilím a sudy vínem naplní.
Mokrý březen od rolníků nenáviděn.

Drahomíra Lišková
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
Předškoláci na návštěvě ve škole

kovou, pro ně připravila plno zajímavých úkolů. Zápisem
je provázely známé pohádky a pohádkové postavičky
a děti musely prokázat plno dovedností a znalostí, se
kterými do školy půjdou. Všechny děti byly velmi šikovné
a za to dostaly od paní učitelky knížku s věnováním a další pozornosti a dárečky.
S nastávajícími prvňáčky se potkáme ještě v červnu při
„Štafetě“, kdy se budou loučit s mateřskou školou a všichni se těšíme, že je přivítáme v září v naší škole.

V pondělí 2. února před zápisem se přišli předškoláci
se svými učitelkami z mateřské školky podívat do první
třídy, aby viděli, co se již naučili jejich starší kamarádi
a aby poznali, co je samotné brzy čeká. V lavicích strávili
příjemnou vyučovací hodinu.

Spaní ve škole –7. třída, 13. 2. 2009

Z pátku na sobotu přespali ve škole žáci z další třídy.
Tentokrát to byli sedmáci s paní učitelkou Jindrovou.

Takovéto setkávání dětí považuji za velice významné
pro snadnější přechod z jednoho školního stupně na druhý a lepší vzájemné poznávání a paní ředitelce a učitelkám MŠ za to velmi děkuji.

Zápis do 1. třídy

Nebyli se ve škole ale jen bavit. Využili tohoto času k vylepšení výzdoby své třídy a všichni se pustili do malování
stěn. Jsem rád, že našim žákům není lhostejné v jakém
prostředí se učí a tráví spoustu času a jsou schopni si toto
„své“ prostředí zlepšovat.

Ve středu 4. února přišlo k zápisu do školy devět budoucích prvňáčků (dva se nemohli dostavit, protože byli
nemocní). Jejich budoucí třídní učitelka Mgr. Hana Katzerová, spolu s vychovatelkou školní družiny Alenou Nož-

Nové stoly a židle ve školní jídelně

O jarních prázdninách nám konečně přivezli dlouho
očekávané nové vybavení školní jídelny. Staré židle již
svým stavem a rozkladem začínaly být zdraví nebezpečné
a stoly také nevypadaly nejlépe.
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schopností – od zkušených lyžařů po dosud nelyžující.
Všichni poctivě pracovali, takže ve středu již jezdili na
vleku a sjezdovce všichni bez větších problémů. Kurz byl
ukončen závěrečným závodem ve slalomu, se kterým si
také všichni v pohodě poradili.

Opět se tedy podařilo vylepšit další „bolavé“ místo
školy, v tomto případě důležitou kulturu stolování žáků,
zaměstnanců školy i ostatních strávníků školní jídelny.

Lyžařský výcvikový kurz

V týdnu od 23. do 27. února proběhl (kvůli špatným
sněhovým podmínkám několikrát odkládaný) lyžařský
výcvik žáků 4. a 5. třídy na sjezdovce OVAZ Výprachtice. Vedoucím instruktorem lyžování byla paní učitelka
Fiebigerová, dalšími instruktory pak pan učitel Grossmann
a Fiebiger. Kurzu se zúčastnilo 20 dětí.

Děkujeme panu Luboši Mertovi, který nám v rámci
sponzorství umožnil jezdit na sjezdovce zdarma, takže
tento výcvikový kurz nestál rodiče dětí ani korunu. Mohli
jsme také zapůjčit dětem vybavení (lyže, boty, přilby), které jsme do školy získali v loňském roce z grantu Krajského
úřadu Pardubického kraje.
4. třída (1. družstvo)
1. David DUŠEK (54,2)
2. Radek STRÁNSKÝ (54,7)
3. Hana CHLÁDKOVÁ (58,3)
5. třída (1. družstvo)
1. Ondřej MERTA (48,5)
2. Petra DUŠKOVÁ (52,2)
3. Radek SKALICKÝ (52,7)
4. třída (2. družstvo)
1. Kristýna KŘIŠŤÁLOVÁ (63,5)
2. Lukáš ZÍTEK (67,5)
3. Tereza HORNÍČKOVÁ (75,2)

Začátek vůbec nebyl lehký, protože v pondělí moc
podmínky na lyžování nebyly. Mokrý, těžký a hluboký
sníh se všem lepil na skluznice a tak to bylo spíše o cvičení na lyžích. Od úterka se již ale poctivě lyžovalo. Děti
byly rozděleny do tří družstev podle svých lyžařských
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5. třída (2. družstvo)
1. Tomáš MAREK (54,0)
2. Zdeněk KAŠPAR (59,5)
3. Sabina VRBOVÁ (83,8)

b. škola učí žáky zejména komunikovat a vyjadřovat
své názory (mluvím a myslím)
c. efektivita výuky je vysoká
d. riziko – nízká spolupráce rodin žáků s učiteli
(projevuje se zejména při výuce cizích jazyků a matematiky)

Autoevaluace školy
Vnitřní hodnocení
školy ukládá § 11 a §
12 školského zákona
a vyhláška č. 15/2005
Sb., kterou se stanoví
náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního
hodnocení
školy.
Vlastní hodnocení se
tak stalo nedílnou součástí našeho školního vzdělávacího
programu.
Vnitřní hodnocení školy má napomoci zkvalitnění
a zefektivnění vzdělávání a výchovy ve škole a přispět tak
k vyhledávání rizik a slabých stránek školy.
V měsíci únoru jsme dostali vyhodnocení šetření „klimatu školy“,
které jsme si nechali zpracovat
firmou DAP Services a.s. Tato společnost se dlouhodobě zaměřuje
na oblast českého školství a vzdělávání. Pomocí psychodiagnostické metody Barvy života měří hravou nedotazníkovou formou vnitřní postoje žáků a učitelů a zpracovává
je do výsledných zpráv o celé škole, jednotlivých třídách,
předmětech a žácích a to zcela nezávisle na hodnocené
škole.
Tato metoda mapuje základní procesy ve škole a zjišťuje stav školy ve třech oblastech:
•
efektivita vyučování
•
atmosféra vztahů
•
profil učitele a učitelského sboru

2. Atmosféra vztahů
a. naše škola je nadprůměrně „BEZPEČNÁ“
b. vnitřní klima školy (vztahy mezi učiteli a žáky) je
vynikající
c. žáci chodí do školy rádi (kladný vztah ke škole
stoupá s věkem (nejhorší výsledky 5. třída, nejlepší 9.)
d. škola se nadprůměrně věnuje (i když jí to ze zákona nepřísluší) také výchově žáků
e. riziko – 5. třída nepracuje jako skupina – zejména
u chlapců je potenciálně možný vznik sociálně patologických jevů jako je agrese a šikana (zatím se neprojevilo díky práci třídní učitelky)
3. Profil učitelského sboru
a. učitelský sbor přispívá k výbornému klimatu školy
b. je složen z individualit, které ale dokáží „táhnout
za jeden provaz“ a spolupracovat
c. zejména služebně starší kolegové ale mají sklon
k potřebě „úkolování“ a být vedeni (pozůstatek bývalého vedení)
d. rizika
Ø někteří učitelé mají pocit neomylnosti a neuvědomují si, že škola je služba
Ø hodnocení učitelů rodiči vychází často z minulosti („rodiče jsou naštvaní na něco, co současní učitelé
nezpůsobili“).
Závěr zprávy:
1. škola je pro děti výjimečně bezpečná
2. vnitřní klima (vztahy) jsou na nadprůměrné úrovni
3. efektivita výuky je vysoká
4. tyto výsledky jsou dány efektivním vedením školy
a prací jednotlivých učitelů (dobře složený učitelský
sbor)
5. vedení školy dává podněty a podporuje pozitivní
změny v práci školy
6. rizikové faktory ve škole jsou, ale jsou spíše výjimečné a jsou odstranitelné (nejsou systémové).

Testy vyplňovali všichni učitelé školy a žáci 5., 6. a 9.
třídy.
VÝSLEDKY NAŠÍ ŠKOLY:
1. Efektivita vyučování
a. žáci jsou obecně „líní“, ale škola je umí nadchnout
a motivovat

Mgr. Petr Fiebiger

REGISTRACE K ODBĚRU SMS ZPRÁV
Registrační SMS zasílejte ve tvaru IK VYPRACHTICE REGISTRUJ JMENO ČÍSLO POPISNÉ.
Kde JMÉNO je Vaše příjmení a ČÍSLO POPISNÉ je číslo domu ve kterém bydlíte. (Příklad: IK VYPRACHTICE
REGISTRUJ NOVAK 568). SMS zasílejte na tel. číslo: 605 733 680. Registrovat se můžete též prostřednictvím
Obecního úřadu, kde tyto údaje nahlásíte osobně.
Obecní úřad
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Omalovánka

OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY
SUDOKU

Spojte čísla od 1 do 42.

Dostanete se letadlem až na exotický ostrov?
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