Vážení přátelé,
nastaly krásné jarní dny, které nám přinášejí konečně
více radosti nežli zima. Ta se zřejmě líbila dětem, lyžařům
a provozovatelům zimních atrakcí, nás ostatní však v lednu i únoru pořádně potrápila.
Obec se musela vypořádat se zamrzlým vodojemem,
opakovaně porouchaným traktorem a dalšími problémy
a závadami, např. zamrzlým a prasklým topením, poruchami na rozvodech vody a topení v bytech apod. S těmito
opravami pomáhal Josef Krátký, Petr Skalický, Jirka Pfeifer
a další. Následně se ve škole v době největších mrazů porouchal kotel Variamatik. S ohledem na uplynulé záruky a rozsah opravy bylo nutné provést
takřka generálku. Vyměněn byl
pohyblivý rošt kotle za 60 tis.
Kč a další navazující součásti
a příslušenství, přičemž celková cena opravy se vyšplhala
na více než 100 tis. Kč. Kladem je, že se panu školníkovi
podařilo zprovoznit odstavený
starší kotel, a tak mohla výuka
ve škole mohla být (možná ne
k velké radosti dětí) dále probíhat.
Pokud se týká dalších havárií, je za tím někdy i určité lajdáctví některých lidí užívajících obecní byty. Není přece
možné v době mrazů byt nevytápět, nechávat otevřené
venkovní dveře na chodbu apod. Některé byty, které se
nám vracejí po nájemcích (neplatičích), bývají často takřka vybydlené. Pro obec, tj. pro nás všechny, to znamená
značné náklady a hodně zbytečné práce. Ukazuje se, že
bude nutné daleko tvrději postupovat proti praktikám některých nájemníků. Byty rozhodně nejsou levnou záležitostí. Pokud v domě někdo bydlí, měl by se starat o úklid
společných prostor a o úklid před domem. Argument, já
platím nájem, nechť se stará obec, určitě není na místě.
Nakonec řada z Vás ví, kolik ho stojí práce i peněz, bydlet
ve svém domě, případně vlastním bytě, kolik vynakládá
na údržbu, provoz a opravy. Nikdo za Vás přitom nic neudělá ani nezplatí.
Pokud se ptáte na to, co ještě se dělo v této době na
obci, je nutné uvést, že se pracovalo na žádostech o dota-

ce. Jednalo se o žádosti o nový obecní rozhlas, který se
bude realizovat prostřednictvím Dobrovolného svazku
obcí pod Bukovou horou, dále pak o dotaci na obecní
vodovod, dotace pro SDH Výprachtice a další dotace, které jsou potřebné pro další rozvoj a udržitelnost některých
základních činností a služeb v naší obci.
Obec bohužel ke konci února již neměla téměř žádné
zaměstnance prostřednictvím úřadu práce. Zaměstnanci,
kteří zde na základě dotací úřadu práce pracovali od jara
minulého roku, v únoru končili, případně si vybírali před
ukončením práce dovolenou. Úkoly ohledně úklidu a údržby obce byly zabezpečovány tedy převážně jedním zaměstnancem, starostou a stavebním
úřadem, případně na základě
dohody o provedení práce.
Udržet obec ve stavu, aby
nebyla plná odpadků, se zničenými zastávkami apod.,
dá spoustu úsilí. Mimochodem někdy čteme na internetu dotazy, proč je čekárna na
autobus plná odpadků. Naši
zaměstanci přece tyto odpadky
do čekáren nevyhazují, rovněž
nerozbíjejí okna, nešpiní zdi,
nestříkají barvu po čekárnách
ani nevyhazují odpadky po
vesnici. Tyto věci se stávají ze dne na den. Jeden den uklidíte a druhý den můžete pokračovat, je to stejné. Nejsou
za tím náhodou něčí děti, případně jiní konkrétní lidé???
Ještě jsme zatím nezaznamenali, že by se někdo zajímal
o to, kdo vlastně tyto věci dělá, kdo vyhazuje potraviny
v igelitových taškách k popelnicím na tříděný odpad, kdo
ničí zastávky a poškozuje další majetek nás všech. Domníváme se, že od toho bychom měli začít. Víte, počátek všeho je v drobnostech a končí to jednáním, které mnohdy
spadá do agendy policie a justice. Pokud si přestaneme
všímat toho, kdo vyhrnuje sníh, ale naopak upozorníme na
ty, kteří ničí majetek, znečišťují obec, kradou naftu apod.,
možná, že se nám zde bude žít mnohem lépe.
Na druhé straně je potřebné zmínit se o věcech pozitivních a ty tato obec jednoznačně také má. Pěkné bylo
koncertní vystoupení dětí ZŠ Výprachtice, velkou pochvalu zaslouží paní Míša Košťálová, paní ředitelka školy

Hana Chládková a rovněž pak učinkující děti. Děti nejenom vystoupily, ale uklidily si sál před vystoupením i po
něm. Chválíme také organizátory pytliády, kterou pořádali
výprachtičtí hasiči pro naše děti.
Velkým úspěchem se mohou pochlubit hasiči z Koburku. Ples byl nejenže již tradičně velmi dobře organizován, ale byly zde zajímavé soutěže a další program, který má opakovaně schopnost přitáhnout dostatek zájemců
o pěknou kulturní akci. Na koburský ples SDH přišlo
více než 300 platících, zejména mladých lidí. Tito lidé,
a z toho máme největší radost, byli nejenom pěkně oblečeni
a uměli krásně tancovat (přestože, vzhledem k vysoké
účasti, bylo málo prostoru), ale vůbec se chovali způsobně. A tento pohled na úspěšný “vesnický ples” máme od
lidí zvenku, kteří se plesu zúčastnili. Tito lidé nám opakovaně děkují za pěkný zážitek a o organizátorech se vyjad-

řují velice pochvalně. Řada měst by mohla údajně, co do
organizace akce, koburským závidět. To jsou věci, které
nás těší, ze kterých máme radost a pro které má cenu v naší
obci žít a být tady rád. Děkujeme také našim muzikantům,
kteří udělali radost všem výprachtickým Pepíkům. Určitě
se jim jejich “rozdávání radosti” vrací formou poděkování
od nás všech.
To, že věci nejsou jenom špatné nebo dobré, je nakonec
jenom dobře, život je zajímavý možná proto, že obsahuje
spoustu situací, zvratů, štěstí, smutku i radosti, je prostě
“vícebarevný”. Stále se máme na co těšit a možná i na co
se netěšit. Přejeme Vám, aby těch dobrých chvil a radosti
bylo ve Vašem životě co nejvíce. Jarní sluníčko je možná
právě jednou z radostí, na kterou se můžeme spolehlivě
těšit a užívat si ji.
S pozdravem Zastupitelstvo obce Výprachtice.

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝPRACHTICE,
KONANÉHO DNE 24. 1. 2012 V 18.00 HOD.
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU.
výše investice cca 17,0 mil. Kč
TDI, administrace: 0,5 - 1,0 mil. Kč
přípravné činnosti, žádost. 0,2 mil. Kč
Předpoklad cca 80% dotace, konkrétní číslo bude známé z FEA - finanční ekonomická analýza projektu, jež je
součástí zpracování žádosti v rámci plánu výzvy. Spoluúčast obce tak činí maximálně cca 4 mil. Kč. Prostředky
ve výši 4 mil. Kč se obec zavazuje zaplatit z úvěru, který
bude předmětem samostatného usnesení až po obdržení
dotace. O část prostředků - dotaci - bude požádán i Pardubický kraj.
Schváleno: 7 – 0 – 0
2) ZO schvaluje žádost o dotaci prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR na výstavbu čtyř podporovaných
bytů. Nové podporované byty vzniknou přestavbou nebytových prostor. Zpracovatelem žádosti o dotaci je firma Hudeček
s.r.o., se sídlem Husova 888, Ústí nad Orlicí. Celková dotace
může činit max. 2,2 mil. Kč. Zastupitelstvo obce Výprachtice
dále schvaluje závazek obce Výprachtice dofinancovat předmětnou akci, a to až do výše rozdílu mezi poskytnutou dotací
a vysoutěženou cenou této veřejné zakázky.
Schváleno: 7 – 0 – 0
3/ ZO schvaluje doplnění svého usnesení číslo ZO 100,
ze dne 7. 10. 2011, které se týká žádosti o dotaci na „ Protipovodňová opatření – varování obyvatelstva“, a to následovně: obec Výprachtice se zavazuje dofinancovat dotaci
na protipovodňová opatření – varování obyvatelstva v rámci kterých bude financován i obecní rozhlas, a to až
do výše rozdílu mezi poskytnutou dotací a vysoutěženou
cenou díla. Jedná se o částku cca 300 tis. Kč.
Schváleno: 7 – 0 – 0
4/ ZO schvaluje poskytnutí finančního transferu (dotace) ve výši 3 000,- Kč na úhradu nákladů v souvislosti
se zajištěním dětského karnevalu SDH Koburk. Finanční
transfer se schvaluje pro SDH Koburk. Karneval se bude
konat dne 18. 2. 2012.
Schváleno: 7 – 0 – 0

Přítomni: Ing. J. Falta, Ing. V. Indrová, V. Jandejsková, Mgr.
H. Katzerová, J. Kulhánek, J. Pfeifer, JUDr. M. Stejskal
Omluveni: J. Koubek, L. Merta
Hosté: M. Bašková, J. Lerch
Program:
1) Zahájení
2) Projednání žádosti o dotaci na dostavbu vodovodu
Výprachtice
3) Projednání žádosti o dotaci na výstavbu 4 podporovaných bytů v domě čp. 13
4) Různé
5) Diskuse
6) Návrh usnesení
7) Závěr
Veřejné zasedání zahájil starosta obce pan Miroslav
Stejskal, který přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání.
Předložený program jednání byl schválen.
Schváleno: 7 – 0 – 0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: Mgr. H. Katzerová, J. Kulhánek
Schváleno: 7 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: Ing. V. Indrová, Ing. J. Falta
Schváleno: 7 – 0 – 0
1) ZO schvaluje žádost o dotaci do připravované výzvy
OPŽP pro individuální projekty, jedná se o oblast podpory 1.2. Ukončení příjmu žádostí je konec února 2012.
Jedná se o OPŽP a finanční prostředky z EU. Žádost musí
obsahovat FEA (finanční a ekonomickou analýzu). Cena
díla pro zpracovatele žádosti Union Tech Concept s.r.o.,
Donská 176/13, 101 00 Praha 10 IČ.: 24663786, DIČ.: CZ
24663786 činí 130 tis. Kč. ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou UTC s.r.o., Donská 176/13, 101 00 Praha 10 IČ.: 24663786, DIČ.: CZ 24663786.
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10/ ZO ruší obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010
o místním poplatku za provozovaný VHP nebo jiné THZ
povolené MF ČR. (K zrušení dochází na základě novely
č. 300/2011 Sb., zákona č. 202/1990 SB., o loteriích
a jiných podobných hrách).
Schváleno: 7 – 0 – 0
11/ Na základě žádosti pana Drahoše Nýdeckého ZO
mění své usnesení č. 122 ze dne 2. 11. 2011 tak, že termín
na zaplacení dlužné částky za odebrané teplo a teplou
vodu v bytě č. 6, původně stanovený do 15. 12. 2011, se
tímto usnesením prodlužuje do 31. 5. 2012. V ostatním se
usnesení č. 122 ze dne 2. 11. 2011 nemění.
Schváleno: 5 – 0 – 2
12/ ZO schvaluje poskytnutí finančního transferu (dotace) ve výši 1 500,- Kč na úhradu nákladů v souvislosti
s částečnou úhradou nákladů našich žáků, kteří navštěvují Základní uměleckou školu Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, Jablonné nad Orlicí. Transfer je určen
pro Základní uměleckou školu Jablonné nad Orlicí, a to
k zajištění části nákladů vynakládaných na zajištění výuky
pro děti z Výprachtic.
Schváleno: 7 – 0 – 0
13/ ZO souhlasí, na základě žádosti firmy Onduroof
s.r.o., Argentinská 38, Praha 7, 170 00, s výstavbou min. 6
venkovních celoročních cvičících strojů pro 8-12 cvičících
pro větší nabídku trávení volného času v obci Výprachtice (penzion Patriot na Haldě), dále se skluzavkou pro děti
(převážně kvůli ubytovaným rodinám). Každý z těchto strojů bude stát kolem 100 tis Kč a pomůže zatraktivnit naše
společné okolí. Areál bude volně přístupný. Celková investice = stroje + speciální dopadové plochy + stojany na kola
+ informační tabule + malé štěrkové parkoviště pro několik
aut k areálu je rozpočtováno celkem na 1,19 mil Kč.
Schváleno: 7 – 0 – 0
14/ ZO souhlasí se snížením nájmu Kulturního domu
ve Výprachticích č.p. 216 o 1.000,- Kč, a to od 1. 2. 2012
do 30. 4. 2012. Snížení nájmu je podmíněno zvýšením
pořádku a kvality poskytovaných služeb.
Schváleno: 7 – 0 – 0
Zpráva návrhové komise: všechny body jednání byly projednány a jednotlivě schváleny.
Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 7
zastupitelů, zasedání je usnášeníschopné.
Závěr: Starosta obce poděkoval přítomným zastupitelům
a hostům za účast a veřejné zasedání ukončil.

5/ ZO schvaluje převod zlepšeného hospodářského
výsledku ve výši 27.033,43 Kč v případě MŠ Výprachtice, a to do rezervního fondu této příspěvkové organizace. Rezervní fond bude použit pro provozní účely MŠ
Výprachtice v roce 2012. Do fondu odměn se přiděluje 0.
Schváleno: 7 – 0 – 0
6/ ZO schvaluje výkup pozemku ppč. 155/5 v k.ú.
a obci Výprachtice - uzavření kupní smlouvy - s prodávající paní Zdeňkou Klímovou. Pozemek tvoří autobusovou zastávku „Halda – hájovna“. Pozemek se vykupuje
za úřední cenu 11.000,- Kč, náklady spojené s převodem
hradí obec Výprachtice. Smlouva se uzavírá za podmínek
uvedených v návrhu, který je přílohou tohoto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
7/ ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí s panem
Ing. Josefem Fajtem na výkup pozemků v k.ú. Výprachtice.
Jedná se o tyto pozemky evidované dle stavu PK jako ppč.
2008/2 a ppč. 2008/6 v k.ú. a obci Výprachtice. Přesná
výměra pozemků, jakož i ostatní specifikace budou určeny geometrickým plánem. Přibližná výměra pozemků činí
8.000 m2. Ohledně výkupu pozemků bude zpracován
geometrický plán na náklady obce Výprachtice. V dané
souvislosti se schvaluje kupní cena, která bude činit 60,Kč za 1 m2 vykoupeného pozemku. Výkup se schvaluje
za podmínek dle smlouvy o smlouvě budoucí kupní v textu dle návrhu, který tvoří přílohu tohoto usnesení. Vše za
podmínek, že se podaří získat dotaci z OPŽP na dostavbu
vodovodu Výprachtice.
Schváleno: 7 – 0 – 0
8/ ZO bere na vědomí zprávu hlavní inventarizační
komise o výsledku inventarizace v roce 2010 a zároveň
souhlasí s vyřazením majetku dle návrhu hlavní inventarizační komise.
Schváleno: 7 – 0 – 0
9/ ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí
na zřízení věcného břemene na umístění stavby „Odkanalizování části obce Výprachtice“ na část pozemku 3303/1
v k.ú. Výprachtice. Smlouva se uzavírá s budoucím
povinným – společností Povodí Moravy, s.p., se sídlem
v Brně, Dřevařská 11, PSČ 601 75, IČ: 70890013, zapsané
v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl
A, vložka 13565, statutární zástupce Ing. Radim Světlík,
generální ředitel, zastoupený Ing. Davidem Fínou, ředitelem závodu Horní Morava, se sídlem závodu v Olomouci,
U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc.
Schváleno: 7 – 0 – 0

Zapsala: Věra jandejsková

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝPRACHTICE,
KONANÉHO DNE 29. 2. 2012 V 18.00 HOD.
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU.
Program:
1) Zahájení
2) Schválení rozpočtu obce Výprachtice na rok 2012
3) Schválení výsledku hospodaření obce Výprachtice
za rok 2011
4) Schválení záměrů obce na prodej a pronájem
nemovitého majetku

Přítomni: Ing. J. Falta, Ing. V. Indrová, V. Jandejsková,
Mgr. H. Katzerová, J. Koubek, J. Kulhánek, L. Merta, J. Pfeifer, JUDr. M. Stejskal
Hosté: L. Kaplan, J. Lerch, L. Kašparová, D. Kopecká,
M. Bašková, L. Skalický, K. Medková
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Do fondu odměn se přiděluje 0.

5) Schválení vodného a stočného na rok 2012
6) Schválení převodu zlepšeného hospodářského
výsledku hospodaření ZŠ Výprachtice
7) Ostatní
8) Diskuse
9) Návrh usnesení
10) Závěr

Schváleno: 9 – 0 – 0
22) ZO schvaluje prominutí nájmu nebytových prostor
v přízemí domu čp. 175 ve Výprachticích (pedikúra) za
měsíc únor 2012 ve výši 500,- Kč paní Lence Kašparové.
Důvodem je potřeba stavebních úprav těchto prostor.
Schváleno: 9 – 0 – 0
23) ZO dále schvaluje záměr pronájmu části pozemku
ppč. 1779/1 v k.ú. Koburk, a to za účelem uložení materiálu (na „Rynku“ v Koburku).
Schváleno: 9 – 0 – 0
24) ZO schvaluje plán činnosti finančního výboru obce
Výprachtice pro rok 2012 dle návrhu, který se zakládá
k tomuto usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
25) ZO schvaluje plán činnosti kontrolního výboru obce
Výprachtice pro rok 2012 dle návrhu, který se zakládá
k tomuto usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
26/ ZO projednalo nabídku prodeje pozemků od pana
Matějky, konkrétně ppč. 1994, ppč. 1995/1, ppč. 1997/1,
ppč. 1998/1 a dále ppč. dle stavu PK jako ppč. 1997/1, vše
v k.ú. a obci Výprachtice. Případné odkoupení pozemků
bude řešeno v návaznosti na změny územního plánu a na
zajištění dostatku pitné vody pro tuto lokalitu.
Schváleno: 9 – 0 – 0
27/ ZO projednalo záměr pronájmu nebytových prostor
v přízemí domu čp. 175 ve Výprachticích – kadeřnictví
a masáže - s tímto závěrem:
Pro výběr nájemce se stanoví komise ve složení:
předseda komise: Jiří Falta
členové komise: Jan Koubek, Jiří Kulhánek
Současně se schvaluje záměr pronájmu předmětných
nebytových prostor v domě čp. 175, který bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Poté komise z přihlášených
účastníků vybere zájemce, který předloží nejvhodnější
podnikatelský záměr pro provozování předmětných nebytových prostor.
Vybraný zájemce bude následně schválen zastupitelstvem obce Výprachtice - schválení pronájmu předmětných nebytových prostor.
Přílohu tvoří záměr pronájmu nebytových prostor.
Schváleno: 9 – 0 – 0
28/ ZO schvaluje na základě § 29 odst. 1, písm. o)
zákona číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 a 84 odst. 2 písm.
i) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních) ve
znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku
číslo 1/ 2012, kterou se vydává požární řád obce Výprachtice, a to v textu dle předloženého návrhu.
Schváleno: 9 – 0 – 0
29/ ZO souhlasí s provedením technického zhodnocení nemovitosti ve vlastnictví obce, označené jako čp. 3
ve Výprachticích – jedná se o montáž žaluzií v prostorách pošty. Technické zhodnocení provede Česká pošta, s.p. Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, IČ
47114983.
Schváleno: 9 – 0 – 0

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: Ing. V. Indrová, Ing. J. Falta
Schváleno: 9 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: L. Merta, J. Pfeifer
Schváleno: 9 – 0 – 0
15) ZO obce schvaluje rozpočet obce Výprachtice na
rok 2012 bez výhrad, a to dle předloženého návrhu, který
se zakládá k tomuto usnesení jako příloha.
Schváleno: 9 – 0 – 0
16) ZO schvaluje čerpání rozpočtu obce Výprachtice
za rok 2011 bez výhrad, a to dle předloženého návrhu,
který se zakládá k tomuto usnesení jako příloha.
Schváleno: 9 – 0 – 0
17) ZO schvaluje výsledek hospodaření z hospodářské
činnosti ve výši 1.050.687,15 Kč a výsledek hospodaření z hlavní činnosti ve výši 2.258.605,08 Kč a oba tyto
výsledky budou převedeny na účet 432 – nerozdělený
zisk z minulých let.
Schváleno: 9 – 0 – 0
18) ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku
ppč. 3553/1, dle GP č. 654-94/2011, který vznikl oddělením z pozemku ppč. 3553 v k.ú. a obci Výprachtice, dále
pak se zveřejňuje záměr prodeje dvou garáží pro osobní
automobil, stojících na stpč. 102/2 v k.ú. Výprachtice vedle budovy čp. 175 (stará pošta) ve Výprachticích.
Schváleno: 9 – 0 – 0
19) ZO schvaluje cenu vodného pro rok 2012 ve výši
19,- Kč za 1 m3 a cenu stočného pro rok 2012 ve výši
28,- Kč za 1 m3. Ceny jsou stanoveny včetně DPH 14 %
dle skutečných nákladů roku 2011. ZO schvaluje výjimku pro odběratele bydlící v úseku Halda od vodojemu po
hájovnu, a to tak, že pro tyto odběratele se stanoví vodné
ve výši 15,- Kč 1 m3, včetně DPH v zákonné výši.
Schváleno: 9 – 0 – 0
20) ZO schvaluje usnesení, dle kterého se manželství uzavírá v obřadní síni Obecního úřadu ve Výprachticích s tím,
že den uzavření manželství pro obřady je pátek a sobota.
Schváleno: 9 – 0 – 0
21) ZO schvaluje převedení zlepšeného hospodářského
výsledku hospodaření příspěvkové organizace Základní
škola Jindřicha Pravečka Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí, představující částku 562,15 Kč, do rezervního fondu
této příspěvkové organizace s tím, že rezervní fond bude
sloužit pro provozní účely ZŠ Výprachtice v roce 2012.
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30/ ZO projednalo žádost Ladislava Kaplana o výsadbu
nepůvodních rostlin (japonský topol) na pozemcích ppč.
74, 75/2 a 75/1 v k.ú. a obci Výprachtice. ZO Výprachtice s uvedeným souhlasí s tím, že doporučuje, aby výsadbu jmenovaný projednal se svými sousedy, případně se
správcem komunikace – SÚS Lanškroun.
Schváleno: 9 – 0 – 0
31/ ZO souhlasí se splátkovým kalendářem na zaplacení pohledávky za vytápění bytu panu Petru Pfeiferovi ml.,
a to následovně: březen, duben, květen, červen, červenec
- splátka 900,- Kč, srpen - poslední splátka 890,- Kč.

Splátky budou zaplaceny vždy k poslednímu dni
v měsíci. Poslední splátka bude uhrazena nejdéle 31. 8.
2012.
Schváleno: 9 – 0 – 0
Zpráva návrhové komise: všechny body jednání byly projednány a jednotlivě schváleny.
Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 9
zastupitelů, zasedání je usnášeníschopné.
Závěr: Starosta obce poděkoval přítomným zastupitelům
a hostům za účast a veřejné zasedání ukončil.
Zapsala: Věra Jandejsková

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝPRACHTICE,
KONANÉHO DNE 16. 3. 2012 V 18.00 HOD.
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU.
Přítomni: Ing. J. Falta, Ing. V. Indrová, V. Jandejsková,
Mgr. H. Katzerová, J. Koubek, J. Kulhánek, J. Pfeifer, JUDr.
M. Stejskal
Omluveni: L. Merta
Hosté: J. Lerch, M. Bašková
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Program:
1) Zahájení
2) Schválení financování akce „Rozšíření vodovodu
Výprachtice“
3) Vyhlášení obecního referenda
4) Ostatní
5) Diskuse
6) Návrh usnesení
7) Závěr

9

6
7a
8

10
11
12
13

Veřejné zasedání zahájil starosta obce pan Miroslav
Stejskal, který přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání.
Předložený program jednání byl schválen.
Schváleno: 7 – 0 – 0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: J. Pfeifer, J. Kulhánek
Schváleno: 7 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: Mgr. H. Katzerová, Ing. J.
Falta
Schváleno: 7 – 0 – 0

a
b
c
d
e
f
g
h

32/ ZO obce Výprachtice na základě konkrétní ekonomické analýzy investiční akce „Rozšíření obecního vodovodu Výprachtice“ mění své usnesení číslo 1 ze dne 24.
1. 2012 následovně:
Celá část předmětného usnesení týkající se financování
celé akce s výjimkou výběru zpracovatele žádosti, tj. firmy
Union Tech Concept. s.r.o., a současně mimo schválené
ceny díla za zpracování žádosti o dotaci, se ruší a nahrazuje těmito údaji o financování celé akce.
1
Celkové výdaje na projekt
19 628 467
2
Celkové nezpůsobilé výdaje
3 443 449
3
Celkové způsobilé výdaje
16 185 019
3a Způsobilé výdaje – připadající na příjmy 3 738 739

Celkové způsobilé veřejné výdaje
– připadající na finanční mezeru
12 446 279
Podpora OPŽP celkem
11 201 651
Podpora (příspěvek) z ERDF/FS
10 579 337
Spolufinancování - národní
veřejné výdaje
1 866 942
Spolufinancování ze zdrojů SR
- kap. 315 / SFŽP
622 314
Spolufinancování ze SFŽP
- půjčka na doplnění VZ
Spolufinancování ze zdrojů
krajských rozpočtů
Spolufinancování ze zdrojů
obecních rozpočtů
1 244 628
Ostatní národní veřejné financování (ONVZ)
Zdroje žadatele vzhledem k celkovým
výdajům na projekt
Žadatel - vlastní zdroje (rozpočet,
bank. účet apod.)
2 949 574
Žadatel - ostatní zdroje vratné (b = c+d) 3 477 242
Bankovní úvěr / půjčka
3 477 242
Půjčka od veřejného subjektu
(např. návratná fin. výpomoc od SFŽP)
Žadatel - ostatní zdroje nevratné (e= f+g) 2 000 000
Dotace od soukromého subjektu
Dotace od veřejného subjektu
2 000 000
Zdroje žadatele na realizaci projektu
celkem
8 426 816

Obec se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi poskytnutou dotací a celkovými náklady akce.
V ostatním se usnesení číslo 1 ze dne 24. 1. 2012
nemění.
Schváleno: 7 – 0 – 0
Na zasedání se dostavil p. J. Koubek
33/ Zastupitelstvo obce Výprachtice vyhlašuje místní
referendum, jež se bude konat na území obce Výprachtice, a to na návrh přípravného výboru :
1. Čas a místo konání
Místní referendum se bude konat dne 19. května 2012
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v době od 8.00 hod. do 20.00 hod. v budově Obecního
úřadu Výprachtice, zasedací místnost v 1. NP
2. Znění otázky
o níž bude v místním referendu rozhodováno je následující:
„ Souhlasíte s výstavbou větrných elektráren na k.ú.
Výprachtic, Koburku a Valteřic ?“.
3. Odůvodnění vyhlášení referenda
Místní referendum je vyhlašováno za tím účelem, aby
se obyvatelstvo obce Výprachtice mohlo vyjádřit k otázce výstavby větrné elektrárny na území obce Výprachtice,
které je tvořeno katastrálním územím Výprachtice, Koburk
a Valteřice.
4. Odhad nákladů
Odhad nákladů je následující:
Odměny členů místní komise – předseda, členové komise a zapisovatel obdrží částku 1.100,- Kč, tj. celkem 5.500,Kč. Zdravotní pojištění předsedy a členů komise činí 500,Kč, tisk volebních lístků 1.100,- Kč, úřední obálky 800,- Kč,
5 x 96,- Kč obědy pro komisi a zapisovatele, celkem 480,Kč, náklady na jízdy vozidlem k nemocným 400,- Kč,
pohoštění 400,- Kč. Celkové náklady činí 9.180,- Kč.
Schváleno: 8 – 0 – 0
34/ ZO schvaluje neinvestiční transfer 20 000,- Kč
pro Myslivecké sdružení Výprachtice, který bude využit
výhradně na rekonstrukci vodovodu a novou podlahu
v prostorách kuchyně myslivecké chalupy, jakož i na
krmivo pro lovecky upotřebitelné psy.
Schváleno: 8 – 0 – 0
35/ ZO projednalo dotační podmínky nájemního bydlení v obecních bytech pro příjmově vymezené osoby. Dle
nových podmínek, které se týkají výhradně případné dotace na rekonstrukci domu čp. 13 (bývalý obchod, zmrzlina)
je nutné přednostně umístit osoby romské národnosti, osoby vracející se z výkonu trestu, týrané osoby apod. S ohledem na uvedené ZO nedoporučuje trvat dále na žádosti
o přidělení dotace.
Schváleno: 8 – 0 – 0
36/ ZO souhlasí s navýšením tabulkových míst zaměstnanců obce Výprachtice o jedno místo obsluhy ČOV, zařazení dle kat. prací (Nař. vlády číslo 222/2010 Sb.), ve třídě
4. Důvodem jsou nové podmínky stanovené ministerstvem
práce a soc. věcí pro zaměstnávání osob evidovaných na
úřadech práce. Dle těchto podmínek obec může zaměstnávat výhradně osoby, které jsou dlouhodobě nezaměstnané,
bez potřebné profese, se zdravotním omezením apod. Tyto
osoby však není možné následně plně využít na celou řadu
odborných činností, které obec zajišťuje (čistírna odpadních
vod, údržba budov, údržba obecního zařízení a majetku
apod.). Pracovní místo se zřizuje od 1. 10. 2012.
Schváleno: 8 – 0 – 0
37/ Zo schvaluje změnu rozpočtového výhledu na
roky 2011 – 2015, a to dle předloženého návrhu, který se
zakládá k tomuto usnesení jako příloha.
Schváleno: 8 – 0 – 0
38/ ZO schvaluje jako kronikářku obce Mgr. Hanu

Katzerovou, která tuto činnost bude vykonávat na základě
uzavřené smlouvy.
Schváleno: 8 – 0 – 0
39/ ZO souhlasí s pověřením p. Mgr. J. Formánka správcem fitcentra v prostoru školního klubu v budově ZŠ Jindřicha Pravečka, Výprachtice č.p. 319.
Schváleno: 8 – 0 – 0
Zpráva návrhové komise: všechny body jednání byly projednány a jednotlivě schváleny.
Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 8
zastupitelů, zasedání je usnášeníschopné.
Závěr: Starosta obce poděkoval přítomným zastupitelům
a hostům za účast a veřejné zasedání ukončil.
Zapsala:Věra Jandejsková

PŘIJĎTE K REFERENDU – ŘEKNĚTE
ZNOVU ANO!!
Vážení občané obce Výprachtice,
dne 19. 5. 2012 se uskuteční referendum k větrné elektrárně ve Vaší obci. Otázka, k níž se budete v referendu
vyjadřovat, zní: „Souhlasíte s výstavbou větrných elektráren na kat. území Výprachtice, Koburk a Valteřice?” Tato
otázka je velmi zkreslená a zavádějící, stejně jako informace, které prezentuje Občanské sdružení Naše Výprachtice. V katastrálním území Koburk a Valteřice jsme NIKDY
žádné větrné elektrárny neplánovali a v katastrálním území Výprachtice plánujeme výstavbu POUZE JEDNÉ větrné
elektrárny. Ve smlouvě o spolupráci mezi Obcí Výprachtice a společností ELDACO a.s. je dohodnuta rovněž pouze
jedna elektrárna. Otázku tohoto znění schválně navrhlo
Občanské sdružení, aby vyvolalo dojem strachu a paniky
mezi občany s jediným cílem – abyste se vyjádřili NE. Jak
už bylo řečeno, plánuje se pouze jedna, více elektráren
není možné realizovat z mnoha důvodů, namátkou jen
některé: není na to smlouva s obcí, nejsou na to pozemky, nelze to z důvodu ochrany přírody, blízkosti domů
a nepovolí to společnost ČEZ. Vyjádříte-li se v referendu
ANO, souhlasíte tak prakticky s přípravou stavby jedné
větrné elektrárny. Souhlas v referendu neznamená, že se
bude větrná elektrárna stavět, k tomu je zapotřebí mnoha
souhlasů úřadů a stavební povolení. Pokud by elektrárna
škodila životnímu prostředí a zdraví obyvatel, NIKDY by
ji úřady nepovolily!! Ještě v průběhu přípravy budete mít
možnost všichni se vyjádřit k elektrárně v rámci posuzování vlivu stavby na životní prostředí.

Rádi bychom vám připomněli, že v roce 2006 již
jedna anketa v obci Výprachtice k souhlasu s výstavbou větrné elektrárny proběhla. S výstavbou tehdy
souhlasilo 506 občanů, což bylo 79,18 % Vašich
obyvatel! Proto jsme dnes tady - protože jste nám
dali k tomu souhlas.
Je pouze na Vás, jak se v referendu vyjádříte, určitě
ale přijďte a svobodně vyjádřete svůj názor, ať už jste pro
nebo proti – nenechte za sebe rozhodovat druhé.
Děkujeme za Vaši účast
ELDACO a.s.
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SPOZ OZNAMUJE

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

V lednu a únoru má své jubileum
Anežka Bednářová
Věra Neradová
Antonín Skalický

60 let
60 let
60 let

Miroslav Brandl

70 let

Bedřich Beran

75 let

PROVEDE V NAŠÍ OBCI FIRMA KOS s.r.o.
JABLONNÉ NAD ORLICÍ

V SOBOTU 5. KVĚTNA 2012
Tím Vám vzniká možnost zajistit správným způsobem likvidaci nebezpečných odpadů, které se mohou
vyskytovat v domácnosti.
Firma KOS provádí sběr následujících komodit:
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

Rozloučili jsme se
Antonín Chládek
František Hejkrlík
Věra Křenková

Všechno ostatní je velkoobjemový odpad!

Václav Chládek

Velkoobjemový odpad nebude svážen!!!!!!
Bude likvidován přistavěním kontejnerů
v objektu ČOV (čistírna odpadních vod)
a to v sobotu dne 5. května 2012
od 8.00 do 11.00 hod.

Berta Bašková

ZAHRADNICTVÍ Jindřich Helekal
Horní Čermná

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.

nabízí za příznivé ceny:
- macešky
- sadbu zeleniny a květin všeho druhu do skleníků
a na záhony
- květiny do truhlíků - petunie, převislé petunie,
surfinie, muškáty aj.
- květiny na hrob - voskovky, lobelky, kapradí aj.

Ve svozový den bude technika stát na těchto stanovištích:
sídliště Mertov
od 7.00 hodin
vedle řad. garáží za O.Ú.
od 7.30 hodin
Valteřice - zastávka
od 8.00 hodin
na „Malé straně“ u Skalických
od 8.30 hodin
točna U kovárny
od 9.00 hodin
na Haldě u kravína
od 9.30 hodin
sídliště Koburk
od 10.00 hodin
u hasičárny v Koburku
od 10.30 hodin

Pracovní doba: Po - So 8.00 - 19.00 hod.
tel.: 465 393 703

Obecní úřad
upozorňuje,
že termín úhrady poplatku
(fyzická osoba 400,- Kč)
za likvidaci komunálního odpadu
je nejpozději

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.
Svážený odpad předávejte osobně!
Děkujeme.
Svoz není určen podnikatelům, jejich odpad firma
zlikviduje po dohodě.

30. dubna
2012.

Obecní úřad Výprachtice
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Zimní olympiáda

Návštěva v 1. třídě

Jako každý rok v zimním období si povídáme o zimních
sportech, a proto jsme letos uspořádali školkovskou zimní
olympiádu. Nejdříve jsme
si vysvětlili, jak se takový
sportovec chová, potom
následovalo složení slibu,
který si každý podepsal.
Děti malovaly olympijskou vlajku a paní učitelka
jim vysvětlila symboliku
daných barev. Nezapomněli jsme také na vytvoření olympijského ohně. V
pátek 27. ledna proběhlo
sportování na hřišti. Ani
štípavý mráz nás neodradil od plného nasazení. Skákalo
se do dálky, sjíždělo na lopatách a běhalo ve sněhovém
labyrintu. Za sportovní výkony byli všichni odměněni
diplomem, medailí a malou sladkostí.

Před blížícím se zápisem do základní školy jsme navštívili kamarády v 1. třídě. Přivítala nás paní učitelka Mgr.
Ž. Fibigerová a připravila budoucím školákům příjemné
překvapení. Děti ze školky si mohly poprvé vyzkoušet

interaktivní tabuli. Prvňáčci četli slova a děti ze
školky přiřazovaly správné
obrázky. Také jsme mohli
nahlédnout do písanek a
posoudit, kolik práce již
za půl roku školáci zvládli.
Na závěr jsme si společně
zazpívali a školkové děti
předaly kamarádům vyrobené dárečky - prasátka
pro štěstí. Paní učitelce
tímto děkujeme.

Zápis do MŠ

Pohádka Hrnečku, vař

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok
2012 - 2013 proběhne ve čtvrtek 3. května 2012
v době od 15.00 - 17.00 hodin. Přiveďte své dítě
s rodným listem. Formuláře k vyplnění je možné
vyzvednout od 23. dubna v mateřské škole.

Nebylo by pohádky, kdybychom si z ní neodnesli alespoň nějaké poučení. Divadélko Jójo nám ukázalo, že jen
poctiví lidé si mohou navzájem pomáhat a lakotné zloděje nemá nikdo rád. Zkrátka to bylo o dobrých a zlých
vlastnostech. Celou pohádku provázely veselé písničky.

kolektiv MŠ
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ZŠ JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
Zimní ohlédnutí

Byli bychom rádi,
kdyby zájem o judo na
naší škole byl co největší. V současné době
kroužek stabilně navštěvuje asi 14 dětí. Jsme přístupni všem zájemcům
bez ohledu na předchozí sportovní zkušenosti
a dovednosti. Rádi uvítáme chlapce i dívky. Rozhodující je pouze jejich
zájem a nadšení pro věc
a také určitá dávka sebekázně, která je nezbytná
ve sportu i životě.
Turnaj se konal dne
30. 1. 2012 od 15 hodin
v tělocvičně Základní školy ve Výprachticích.
Zúčastnilo se jej 11 závodníků z řad dětí, kteří navštěvují pravidelně kroužek juda. Závodníci byli rozděleni
do tří skupin tak, aby byly jejich šance vyrovnané. Rozhodující byla jejich hmotnost a schopnosti jednotlivých
závodníků.
Skupiny a následné pořadí umístění jednotlivých závodníků v soutěži vypadaly takto:

Jarní počasí posledních dní nám již dalo zapomenout
na letošní přívaly sněhu, které zasypaly celý kraj. Děti
– obzvláště ty menší – se radovaly, řidiči občas do cíle své
cesty ani nedojeli, ten, kdo sníh odklízel, měl stále plné
„ruce“ práce, a my ve škole jsme řešili, kterým vchodem
můžeme děti pustit do školy i ze školy, aby vrstva ledu
a sněhu, pomalu se šinoucí k okraji střechy, na nikoho

nespadla. Povětšinou jsme
situaci zvládali vlastními
silami (tj. silami pana školníka), ale když začal led
a sníh ohrožovat chodce
i auta, byli jsme nuceni
na pomoc zavolat hasiče.
Obrázky jsou z jejich zásahu.

Ohlédnutí za zimní soutěží - školní turnaj
v judu
Poslední lednové pondělí se v rámci kroužku juda při
ZŠ Jindřicha Pravečka ve Výprachticích konala v prostorách školní tělocvičny sportovní soutěž v judu. Jednalo se
o úvodní první ročník této soutěže.
Na naší škole vznikl kroužek juda již před 4 lety. Teprve nyní, po pravidelných trénincích probíhajících každé v pondělí mezi 14 a 16 hodinou, jsme dospěli svými
znalostmi, schopnostmi a dovednostmi k tomu, abychom
mohli své umění předvést před širší veřejností.

I. skupina
Jméno
Skala Ondřej
Lochman Daniel
Pánik Lukáš
Štefan Tadeáš

Umístění v soutěži
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo

II. skupina
Jméno
Moravec Daniel
Jaroš Milan
Kristek Vít
Mondek Dominik

Umístění v soutěži
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo

III. skupina – nováčci
Jméno
Fajt Štěpán
Lerch Michal
Fiebiger Matyáš

Umístění v soutěži
1. místo
2. místo
3. místo

Všichni zúčastnění šli do „boje“ srdcem a odhodláním
zvítězit nad svým soupeřem. Snažili se bezpochyby vydat
ze sebe to nejlepší.
V rámci jednotlivých skupin se soutěžilo stylem „každý
s každým“. Cílem bylo dostat svého soupeře za pomocí
vhodných chvatů juda na zem. Zde pak zaujmout k dané
situaci optimální a vhodné držení, které povolují pravidla
sportovního juda, a tím fixovat svého protivníka po určitý
časový limit (v našem případě to bylo 15 vteřin). Celková délka každého zápasu byla 1,5 minuty. Laikovi se to
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může zdát jako zanedbatelná chvíle a každý ze závodníků
by vám potvrdil, že někdy je tato doba dlouhá až příliš.
Vyžaduje totiž nemalé úsilí k dosažení vítězství.
Z tohoto snažení a zápolení a následného příslušného
bodového hodnocení vyplynulo pořadí umístění jednotlivých závodníků v soutěži.
Celý turnaj se odvíjel celkem plynule za bohaté účasti,
povzbuzování a morální podpory ze strany rodičů a příbuzných dětí i dalších diváků. Celková atmosféra byla příjemná a všichni si zápolení dosyta užili.
Každý závodník obdržel, dle svého umístění, odpovídající medaili, diplom, drobnou cenu. První místa byla
odměněna putovními poháry.
Zároveň bych touto cestou rád vyjádřil velké poděkování p. starostovi naší obce, JUDr. Miroslavu Stejskalovi.
Díky jeho zásluze se nám podařilo získat dotaci na naši
sportovní činnost z Fondu Pardubického kraje pro kulturu.
Z této finanční podpory jsme měli možnost pro náš turnaj
zakoupit věcné ceny, diplomy, poháry i medaile a pořídit
navíc i nějaké drobné sportovní náčiní a pomůcky k posilování a relaxaci dětí v kroužku juda.
Pokud budou i do budoucna příznivé podmínky a okolnosti, rádi bychom v příštím školním roce opět uspořádali
podobný turnaj. Z tohoto sportovního turnaje by se mohla vytvořit tradice, která by umožňovala setkávání našich
občanů a podporovala děti v jejich sportovní činnosti
a smysluplném trávení volného času.
Byli bychom proto rádi, kdyby se naše řady, coby
judistů a potencionálních závodníků, postupně rozrůstaly a společná setkávání nám přinášela vzájemný přínos
a radost z příjemně strávených chvil.

a nikdo se nenudil. Malé děti zpívaly s nadšením, ty větší si již uvědomovaly důležitost okamžiku, a tak srdnatě
překonávaly trému. A talenty tu rozhodně máme – všichni sólisté si zaslouží uznání. Často při jejich zpěvu běhal
divákům až mráz po zádech, jak byl úžasný . Své hudební
umění předvedli i hráči na hudební nástroje. Kytara zněla
sólově i jako doprovod, na klarinet skvěle zahrála Míša
Holubářová a pořádný odpich mělo vystoupení Jonatana
Košťála na elektrickou kytaru.
Zpestřením a oživením večera bylo jistě i moderování,
kterého se ujali Ondra Merta a Zdeněk Kašpar z 8. třídy.
Chci na tomto místě všem moc a moc poděkovat. Paní
učitelce za velké nasazení při přípravě koncertu, všem
účinkujícím za odvahu při vystoupení, v neposlední řadě
i rodičům za podporu při rozvíjení talentu jejich dětí.
Mgr. Hana Chládková, ředitelka školy

Exkurze
do firem působících v našem regionu nám v uplynulých letech umožnila spolupráce školy s Krajskou hospo-

Jaromír Jan Pokorný, vedoucí kroužku judo

dářskou komorou. Projekt letos končí, a tak návštěva dvou
firem v Moravské Třebové, která se uskutečnila 22. března, byla zřejmě na nějakou dobu poslední.

Koncert talentů
Když přišla počátkem roku paní učitelka Míša Košťálová
s nápadem uspořádat na jaře koncert, na kterém by předvedli chlapci a děvčata všechno to, co nacvičili v zájmových kroužcích sborového zpěvu a hry na kytaru, brala
jsem to jako výborný nápad. Také jsem ocenila velkou
odvahu paní učitelky, které bylo k sestavení a nacvičení
programu v nepříliš dlouhé době zapotřebí.
Koncert se konal ve čtvrtek 8. března na sále hostince
U Jana. Venku panovala zima, z nebe se sypal sníh, ale
na sále vládla vřelá atmosféra. Program byl velmi pestrý

Obě firmy – ATEK i REHAU – mají podobný výrobní program – zabývají se lisováním plastových dílů pro
automobilový průmysl. Bylo tedy zajímavé sledovat nejen
samotnou výrobu, ale také i to, jak se liší podmínky lidí
v těchto firmách zaměstnaných.
Žáci se během exkurze získali informace o zpracování plastů, o výrobním programu firem a navštívili výrobu.
Byla jim také nabídnuta možnost přihlásit se ke studiu nově
otevřeného oboru pro provozy zpracovávající plasty.
Mgr. Hana Chládková
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SUDOKU

Festival vědy a techniky mládeže - AMAVET

Dne 2. 3. 2012 se uskutečnila soutěž SUDOKU ve Vysokém Mýtě. Účastníků bylo mnoho, soutěže se zúčastnilo
11 žáků z naší školy: Veronika Pouková, Sabina Vrbová,
Petra Dušková, Lenka Stránská, Anna Hejnáková, Daniel
Šítek, Kristýna Křišťálová, Natálie Chládková, Adéla Seidelmannová, Daniela Horáková a Romana Vaníčková.
Nejlepší výsledky měly: Veronika Pouková, Adéla Seidelmannová. Naše škola se umístila na krásném 10. místě
z 15 zúčastněných škol. Všem děkujeme za reprezentaci
školy s tak krásnými výsledky.

Žákyně naší školy se zúčastnily Festivalu vědy a techniky mládeže. Reprezentovaly nás: Natálie Chládková (7. tř.)
s projektem Stanovení teploty tuhnutí roztoku kuchyňské

Za účastníky z naší školy sepsala Kristýna Křišťálová.

Karneval – „Učíme se v maskách“
29. února se konal ve škole karneval. První stupeň se
hned ráno proměnil v rej čarodějnic, pirátů, víl, indiánů,
čertic a dalších fantastických stvoření. Po prvních třech
vyučovacích hodinách následovalo všemi očekávané
vyhodnocení těch nejdokonalejších převleků. S napjetím

soli v závislosti na hmotnostním zlomku a Daniela Horáková (7. tř.) s projektem Stanovení klíčivosti semen v závislosti na stáří a moření. Obě úspěšně postoupily z místního
a okresního kola, která se konala v Lanškrouně, do krajského kola, kterého jsme se zúčastnili 22. a 23. března Pardubicích. Konkurence byla vysoká. V kategorii Junior, ve které
soutěžily i naše žákyně, bylo více jak sto projektů. I když
v tomto kole naše projekty nepatřily mezi oceněné, přivezli
jsme si řadu zkušeností, které určitě zúročíme v dalším ročníku této soutěže.
Mgr. Jiří Formánek

se všichni přesunuli do tělocvičny, která se náhle změnila
v jeden velký taneční parket. Děti v maskách se předháněly v tanečních kreacích, zatímco porota se jimi kochala
a rozmýšlela se, které z nich dnes zvítězí. Rozhodování
však nebylo vůbec snadné. Nakonec byly po dlouhém
uvažování z každé třídy zvoleny tři vítězné převleky,
jejichž nositelé byli odměněni sladkostmi. Touto cestou
děkujeme všem rodičům, kteří si dali opravdu záležet, aby
to dětem slušelo a vypadaly co nejpřesvědčivěji.

Ing. Rudolf LÁNSKÝ GEODÉZIE
Staré nám.45, 516 01 Rychnov n. Kn.,
tel.: 494 535 076, mob.: 602 950 841,
e-mail: geolansky@iol.cz
-----------------------------------------------------------------pro oblast ŽAMBERECKA
Ing. Jana Ponocná, Těchonín 179
mob.: 603 739 482,
e-mail: geolansky@seznam.cz
jana.ponocna@email.cz

Nabídka geodetických prací
pro obce a občany
Nabízíme geodetické práce v těchto oblastech:
• Geometrický plán - od 3000,-Kč včetně DPH
• Vytyčení vlastnické hranice pozemku
• Vytyčení stavby (rodinné domy apod.)
• Polohopis a výškopis (mapový podklad pro projekt)
• Zaměření skutečného provedení stavby
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Spoj čísla od 1 do 25 a vykoukne na tebe zvířátko. Velikonoční
obrázek si vybarvi.

OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY
SUDOKU

Spočítejte příklady a vybarvěte kuřátko podle návodu:
1 - červená, 2 - modrá, 3 - fialová, 4 - oranžová, 5 - zelená, 6 - žlutá, 7 - růžová

Omalovánka.
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