Vážení přátelé,
v prosinci jsme vždy v novinách přicházeli s tématem
Vánoc. Letos jsme se rozhodli, že úvahu o radostném čase
vánočním přenecháme našim dětem, které se na Vánoce
nejvíce těší a jejichž pohled nás určitě potěší.
Končící rok 2012 je důvodem k určité bilanci. Byl to rok
určitě náročný. Nejen pro obec, ale i pro její obyvatele.
Všechny nás zasáhlo uzavření provozu OEZ ve Výprachticích. Rovněž počet našich zaměstnanců se výrazně snížil.
Důvodem byly změny v organizaci veřejně prospěšných
prací, stanovené MPSV a realizované úřady práce.
Obec
Výprachtice
měla v době největší sněhové kalamity na počátku roku 2012 pouze jednoho zaměstnance. Až
v jarních měsících jsme
mohli přijmout další dva
a později ještě jednoho. Ke konci roku obec
měla 4 zaměstnance.
Netrpělivě čekáme na
to, zda se nám podaří
jejich pracovní poměr,
v návaznosti na možnou
finanční podporu, prodloužit.
Obec v tomto roce
investovala cca 400 tis. Kč do údržby a oprav vodovodu a určité prostředky pak do provozu čistírny odpadních
vod. Z větších akcí je možné jmenovat generální opravu
vodovodu na Haldě. Počítáme s tím, že výměnu potrubí
u zbývajícího úseku vodovodu na Haldě, který se sestává z litinových trubek, dokončíme v příštím roce. Však
již to bylo potřebné, protože trubky byly hodně zarostlé. Otvor v trubkách odpovídal spíše poddimenzované
domovní přípojce. Značné prostředky byly investovány do
oprav komunikací. Některé cesty byly opatřeny srážkami
na vodu, některé úseky byly odkanalizovány apod. Oprava komunikací byla z větší části realizována za pomoci
obalové směsi. Takovéto opravy mají delší dobu životnosti oproti asfaltovému potěru, či postřiku. V nastoupeném
trendu oprav komunikací určitě budeme pokračovat.

Zaměstnanci se i v malém počtu snažili udržovat obecní majetek, a to jak budovy, tak ostatní inventář. Pokračovali jsme v rekonstrukci podkroví hospody, kde byly zhotoveny rozvody vody a vytápění, podkroví bylo zatepleno
a byly prováděny i další práce. V příštím roce by měla být
rekonstrukce podkroví hospody dokončena. Náš záměr
dokončit rekonstrukci ještě v tomto roce nevyšel zejména
z důvodů nutných investic do oprav (výměna vodovodu
Halda a opravy některých střech).
V tomto roce se podařila generální oprava všech kontejnerů. Náklady na kontejner překračují 70 tis. Kč. Máme
radost z toho, že za
pomoci místních schopných lidí se podařilo
kontejnery opravit tak,
že mohou další roky
spolehlivě sloužit. Prosíme Vás všechny, kteří
kontejnery používáte,
dbejte prosím na to, aby
do nich nebyl sypán
žhavý popel. Několikrát
bylo nutné kontejnery
hasit. Případný požár
a jeho hašení má pak
za následek výrazné
snížení doby životnosti.
Náklady na opravy pak
znemožňují použít peníze tam, kde jsou potřebné.
Výrazné prostředky jsme investovali do údržby budov.
Zmíněna již byla střecha na budově základní školy, opravena byla také střecha na bývalé mateřské školce. Tento
objekt byl také zateplen (některé chodby v objektu, které
byly ochlazovány otevíráním vstupních dveří), nákladem
cca 100 tis. Kč byla vyměněna okna ve vikýřích. Vikýře bylo nutné nově olištovat a oplechovat a provést další
práce.
V budově základní školy byla opravena, mimo již zmiňované opravy střechy (hromosvody a sněhové zábrany),
rovněž vzduchotechnika a byla zaplacena oprava kotle,
která proběhla koncem minulého roku. Na budově bývalé
“Staré pošty” bylo nutné nahradit některé žlaby a svody
pozinkovanými výrobky. Ty původní byly totiž z mědi

a proto neodolaly nájezdu zlodějů. V této budově bylo
nutné rovněž opravit odvětrávání kuchyní.
Opravu v hodnotě cca 250 tis. Kč absolvovalo i schodiště před obecním úřadem. Dopravní značení na komunikacích v obci, včetně tabulí s označením obce Výprachtice, bylo opraveno nebo vyměněno. Ke konci roku pak
dobíhala výroba palivového dřeva, byly ošetřeny některé stromy na hřbitově a jinde. Koncem listopadu došlo
k položení dešťové kanalizace na louce pod Hálovými.
Potřebujeme ještě do konce roku vyrobit další palivové
dřevo a vyčistit prostupy pod některými mostky.
V tomto roce také výprachtičtí hasiči získali nové terénní vozidlo NISSAN Navara, které bude sloužit při odklízení stromů spadlých na vozovku, při povodních a při dalších živelných pohromách.
Zaměstnanci obce opět několikát opravovali zničenou zastávku naproti faře, sál kulturního domu, oplocení
vodojemu v Koburku a vůbec odvedli spoustu užitečné
práce. Opravena byla také kaplička na Haldě a vodojem
v Koburku.
Pokud se nám nepodařilo posekat dobře veškeré plochy,
bylo to právě pro množství úkolů, které zaměstnanci obce
museli plnit. Doufáme, že v příštím roce se nám podaří neméně dobře udělat to, co již nemůžeme dále odkládat (opravit sál a pódium kulturního domu, pokračovat
v opravách vodovodu, získat nové zdroje vody, vyměnit
část veřejného osvětlení, dokončit výstavbu zázemí nad
kulturním domem, snažit se získat dotace na veřejné osvětlení a na rekonstrukci domu čp. 13 – bývalá zmrzlina, podat
opakovanou žádost o dotaci na místní rozhlas apod.).
Výprachtičtí také v listopadu přivítali zasloužilé hasiče
z celého Pardubického kraje. Akci organizovalo Okresní sdružení hasičů Ústí nad Orlicí a většinu nákladů
pak zaplatilo Krajské sdružení hasičů. Pozvánky a další
záležitosti pak byly věcí okresního sdružení a obec, až na
výjimky, nemohla seznam pozvaných zásadně ovlivnit.
Naši hasiči (SDH Výprachtice a SDH Koburk) pomáhali

setkání organizovat, případně pak předváděli staré hasicí
stříkačky v akci. Rovněž zaměstnanci, některé zastupitelky
i další lidé v obci odvedli v dané souvislosti dobrou práci, za kterou jim patří poděkování. Poděkování patří rovněž všem vystupujícím (Výprachtická dechovka, Kukátko,
děti ze Základní školy Výprachtice a další). Věříme, že na
setkání hasičů budou všichni přítomní dlouho v dobrém
vzpomínat. Je to především velmi dobrá reprezentace
obce, její kultury, tradic a pohostinnosti.
V neposlední řadě bychom zmínili ještě nákup traktoru
od OEZ v hodnotě 230.000,- Kč, přičemž polovinu kupní
ceny jsme již zaplatili.
Vážení přátelé, je toho ještě spousta, co bylo uděláno,
měli bychom pochválit celou řadu z Vás, kteří nám nezištně pomáháte. Možná bychom při tom spěchu ale na někoho zapomněli, případně se dopustili jiné nepředloženosti.
Přijměte od nás proto raději poděkování Vám všem, kteří
jste dokázali přiložit ruku k dílu.
Je dobré vědět, že zde máme řadu schopných lidí, na
které se můžeme spolehnout, že zde je spousta lidí, které
rádi vídáme, a mnoho těch, se kterými si rozumíme.
Dovolte nám, vážení přátelé, abychom Vám popřáli, abyste kolem sebe měli v příštím roce právě dost těch,
kteří Vás budou chápat, budou Vám pomáhat a budou
s Vámi snášet vše, co život přichystá. Dovolte nám, abychom Vám popřáli pevné zdraví, štěstí, spokojenost v rodině a také Vám přejeme, abyste neztratili práci a pokud žádnou nemáte, abyste nějakou dobrou práci našli.
Děkujeme organizátorům Vánočního jarmarku a Mikulášské nadílky, spojené s rozsvícením Vánočního stromu,
konkrétně pak děkujeme kolektivu ZŠ Výprachtice, výprachtickému Kukátku, MŠ Výprachtice a SDH Výprachtice. Určitě nám dáte za pravdu, pokud jste měli čas se těchto akcí
zůčastnit, že se jednalo o příjemně strávenou sobotu.
Přejeme Vám krásné a pohodové Vánoce, pevné zdraví
a vše dobré v novém roce 2013.
S pozdravem ZO obce Výprachtice

VÁNOCE OČIMA DĚTÍ
Vánoční čas

Přinesou neustále pracujícího tátu přes práh domu do
náručí těch, kteří ho milují. A přemění i ten nejhrubší zvoneček v toho stále mrzutého, ale na božské svátky citlivého
komorníka, který ohlašuje příchod očekávaného hosta.

Čisto, bílo, všude jen ta krásná barva. Zarostla louky,
posela pole, natřela střechy, zavěsila malované záclony
na okna, zatopila celé vesnice a nenechala nic náhodě. Ze střech visí její zuby, její len se splétá na silnicích
a zahaluje stromy do chlupatých kožichů.
Připravuje všechny na ten den, kdy se rodina shledá
v přítmí teplého krbu a zachumlá se pod tu bezstarostnou přikrývku Vánoc. Vánoce umí věci, které jsou jinak
nemožné. Zabalí i ten nejobyčejnější strom do toho nejhezčími barvami zdobeného plátna a na samou špici přidá krásně zlatý klobouk.
Dokáží přesvědčit děti, aby nepozřely ani kousek sladkého, a to jen pro vidění toho malého prasátka z chlíva,
které se silou Vánoc spustí do zlaté vany a na ten slavnostní večer si její barvu půjčí. Přemění i toho nejmenšího
kapra na posvátné zvíře, které je připravováno s tou největší láskou a péčí.

Adéla Seidelmannová

Co pro mě znamenají Vánoce?
Vánoce pro mě vlastně začínají už v den, kdy nám končí před tímto významným svátkem škola. Takový malý
předvánoční dárek. Jasně, že to nemá se Štědrým dnem
nic společného, ale není celý ten vánoční čas - čas klidu
a pohody?
Chápu, že to není až tak pravda. Dodělávání cukroví
na poslední chvíli, úklid celého domu, vánoční výzdoba,
nákup dárků… No, prostě jeden velký uspěchaný chaos. K Vánocům neodmyslitelně patří zdobení stromečku.
S tím většinou začínám den předem, pro ty méně chápavé
23. prosince. Stejně to vždycky dopadá tak, že ho musím
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dozdobit na Štědrý den ráno, protože večer musím nutně dokoukat
nějaký film. A ruku na srdce o Vánocích jich není v televizi
málo. Jsou to spíš pohádky, ale
nejsou snad vzácnější, když je má
člověk spojené s nadělením dárků? Třeba taková Popelka, klasická vánoční pohádka, a je česká!
Můj názor na zlaté prasátko?
Kdysi jsem to zkoušela. Celý den jsem nejedla - samozřejmě až na večeři. A odměnou mně bylo co? Že jsem toho
akorát večer víc snědla, protože jsem byla po celém dlouhém dni pořádně hladová. V tom věku jsem si myslela, že
je to kvůli tomu, že jsem si ráno vzala čokoládku z adventního kalendáře. Rozhodně jsem to víckrát neopakovala.
A teď k tomu nejmagičtějšímu okamžiku dne. Když si to
tak uvědomuji, dřív jsem raději dárky dostávala, ale časy
se mění. Není lepší vidět rozzářený výraz v obličeji toho,
komu je dárek určen. Pozorovat to napětí, když „trhá“
balicí papír? Nádhera! A kdo si to nemyslí, třeba na to
taky jednou přijde.
Co pro mě tedy znamenají Vánoce? Krásné chvíle,
kdy se všichni sejdou, ať už je to na Štědrý den, 1. nebo
2. svátek vánoční, a jsou pohromadě.

svítí až do Tří králů. Spousta lidí peče na Vánoce cukroví, perníčky, košíčky atd... V den D se vše už připravuje
na večer a na příchod Ježíška. Celý den v televizi dávají
pohádky. Dům provoní ty nejkrásnější vůně. Smaží se kapr
k bramborovému salátu. K večeru se připraví štědrovečerní tabule, u které se sejde celá rodina. Po večeři zazvoní
zvoneček a my si jdeme rozbalit dárky. Někteří lidé chodí
o půlnoci do kostela na půlnoční mši.
Den po Vánocích se slaví Boží hod vánoční. Tento den
se schází celá naše rodina. Na Tři krále odstrojíme stromeček a už se těšíme na další VÁNOCE. ☺
Romana Vaníčková

Vánoce
Nejšťastnější doba roku. Každý chodí od obchodu
k obchodu a hledá na poslední chvíli ten nejkrásnější
dárek nebo kupuje poslední přísady do slavnostní večeře.
A děti? Čekají, co dostanou od Ježíška. Bohužel, jak čas
plyne, Ježíšek je pořád chudší a chudší.
Vánoce jsou svátky, kdy se má celá rodina sejít u slavnostně prostřeného stolu. Být pěkně pohromadě, šťastně
naladěni a s úsměvem na tváři. Vychutnat si slavnostní večeři a hned potom jít a rozdat si dárky nemusí být
účelem Vánoc. Vánoce jsou o tom, že se členové rodiny
setkají. Užijí si spolu večer a i bez nějakých velkých darů
šťastně ulehají do postele.
V tento slavnostní den se probudíte do krásného rána
- klidného, bílého, zimního. Všichni jsou napjatí a těší se
na večer. Celý dům je provoněn vánoční atmosférou. Připravuje se cukroví, řízky, ryby, bramborový salát a jiné
pochoutky pro slavnostní večeři.
Po večerním překvapení všichni šťastni ulehají…

Veronika Pouková

Moje Vánoce
Když se blíží Vánoce, všichni už jsou napnuti jak struny. Jsou zvědaví, co dostanou pod stromeček.
Den před Štědrým dnem zdobíme stromeček. Věšíme
veliké barevné bambule na větvičky, vršek ozdobíme
krásnou špičkou a vše rozzáří světýlka, která každý večer

Hana Chládková

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝPRACHTICE,
KONANÉHO DNE 8. 10. 2012 V 18.00 HOD.
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU.
Přítomni: Ing. J. Falta, V. Jandejsková, Mgr. H. Katzerová,
J. Koubek, J. Kulhánek, K. Medková, L. Merta, J. Pfeifer,
JUDr. M. Stejskal
Hosté: L. Bárta, H. Marešová, P. Kosek, E. Šebrlová, M.
Totůšek, J. Totůšková, M. Bašková, J. Lerch

10) Návrh usnesení
11) Závěr
Veřejné zasedání zahájil starosta obce pan Miroslav
Stejskal, který přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání.
Předložený program jednání byl schválen.
Schváleno: 8 – 0 – 0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: K. Medková, J. Pfeifer
Schváleno: 8 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: J. Falta, J. Kulhánek
Schváleno: 8 – 0 – 0
Na zasedání se dostavila paní Věra Jandejsková.
97/ ZO schvaluje přijetí dotace od Pardubického kraje ve výši 120.000,- Kč. Dotace je určená na pořízení
automobilu pro SDH Výprachtice. ZO schvaluje smlouvu
o poskytnutí dotace a dodatek ke smlouvě o poskytnutí
dotace. Dotaci je možné čerpat nejpozději do 31. 3. 2013.

Program:
1) Zahájení
2) Schválení přijetí dotace od PK na automobil pro SDH
Výprachtice
3) Schválení prodeje pozemků
4) Schválení záměrů prodeje pozemků
5) Schválení splátkových kalendářů
6) Schválení smlouvy na posouzení vlivů SEA a NATURA
k novému ÚP
7) Projednání stavby Sjezdová a lanová dráha
Heroltická
8) Ostatní
9) Diskuse
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Smlouva i dodatek se schvalují ve znění dle předložených
listin, které se v kopii zakládají k tomuto usnesení a tvoří
nedílnou součást tohoto usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
98/ ZO Výprachtice schvaluje nákup osobního automobilu NISSAN NAVARA PICK UP, DOUBLE-CAB 2,5 TDI,
VIN: JN1CPUD22U0781472, SPZ 3AB6049. Vozidlo se
kupuje od prodávajícího LB AUTOMOBILLE s.r.o., Vápencová 569/13, Praha. Vozidlo se kupuje za cenu 215.000,Kč. Vozidlo bude předáno do užívání SDH Výprachtice.
Vozidlu byla přidělena nová SPZ 4E66759.
Schváleno: 9 – 0 – 0
99/ ZO schvaluje prodej pozemků 3148/4 a 3148/72
v k.ú. a obci Výprachtice paní M. N., a to za cenu stanovenou znalcem. Pozemky 3148/4 a 3148/72 byly zaměřeny geometrickým plánem číslo 664-15/2012 pro k.ú.
Výprachtice, a to oddělením z pozemku ppč. 3148/1 pro
k.ú. a obec Výprachtice. Náklady na znalecký posudek
a návrh na vklad hradí kupující.
Schváleno: 9 – 0 – 0
100/ ZO schvaluje prodej pozemků KN: ppč. 1835,
ppč. 3225/2, ppč. 1833/1, ppč. 3225/3 a PK: č. 1828/1,
č. 1831 a č. 1832 v k.ú. a obci Výprachtice panu T. C.
Pozemky se prodávají za cenu stanovenou znalcem.
Náklady znaleckého posudku, jakož i další náklady spojené s převodem hradí kupující.
Schváleno: 9 – 0 – 0
101/ ZO vyhlašuje výběrové řízení na prodej pozemku
č. dle stavu PK 1830/4 v k.ú a obci Výprachtice. Pozemek
bude prodán zájemci, který učiní nejvyšší nabídku. Nabídky budou předloženy nejpozději 30. 11. 2012. K tomuto
se schvaluje komise pro výběr nejvyšší nabídky ve složení:
J. Koubek, K. Medková, J. Kulhánek.
Schváleno: 9 – 0 – 0
102/ ZO schvaluje záměr prodeje ppč. ppč. 2855/4
a 2855/5 v k.ú Výprachtice. Pozemky vznikly dělením
původní ppč. 2855/1, a to na základě GP číslo 660231/2011 pro k.ú. a obec Výprachtice. Pozemky budou
prodány za cenu znaleckého posudku.
Schváleno: 9 – 0 – 0
103/ ZO schvaluje záměr prodeje pozemku stpč. 602 v
k.ú. a obci Výprachtice.
Schváleno: 9 – 0 – 0
104/ ZO schvaluje splátkový kalendář k pohledávce za
teplo a teplou vodu, vzniklou v souvislosti s užíváním bytu
číslo 5 v domě čp. 287 ve Výprachticích nájemci bytu V.
M. Splátky se stanoví následovně: říjen 2012 ve výši 690,Kč a dále každý další následující měsíc až do července
2013 včetně, ve výši 500,- Kč, splátka bude uhrazena do
posledního dne příslušného kalendářního měsíce.
Schváleno: 9 – 0 – 0
105/ ZO schvaluje uzavření smlouvy na zpracování
posouzení vlivů koncepce na životní prostředí dle ust. §
45i odst. 2 zákona číslo 100/2001 Sb., v platném znění.
Smlouva se uzavírá s paní Ing. Marií Skýbovou, Ph.D.,
Zahradní 241, 747 91 Štítina. Smlouva se uzavírá za cenu
66 000,- Kč s DPH dle předloženého návrhu smlouvy, který tvoří nedílnou součást tohoto usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
106/ ZO vzalo na vědomí informaci starosty ohledně

e-mailu o.s. Naše Výprachtice, ve kterém vyjadřují obavy
z kácení na druhé straně Bukové hory (lokalita Heroltická). K uvedenému bylo doloženo vyjádření hydrogeologa
RNDr. Šedy, který možnost ovlivnění vydatnosti zdrojů
pitné vody v lokalitě Vlčí důl vylučuje.
107/ ZO schvaluje kupní smlouvu na odkoupení traktoru 7245, výrobní číslo 40568, rok výroby 1988. Uvedené se kupuje od prodávajícího OEZ Letohrad, Šedivská
339, 561 51 Letohrad, IČO: 49810146, a to za kupní cenu
192.400,- Kč bez DPH. Smlouva se uzavírá dle předloženého návrhu kupní smlouvy, který se zakládá k tomuto usnesení. Polovina kupní ceny bude zaplacena do konce roku 2012, druhá polovina pak počátkem roku 2013.
Schváleno: 9 – 0 – 0
108/ ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene
na splaškovou kanalizaci, a to dle předloženého návrhu
smlouvy.
Schváleno: 9 – 0 – 0
109/ ZO schvaluje neinvestiční transfer ve výši 5 000,Kč občanskému sdružení Kukátko, IČO: 26572915, se sídlem Výprachtice 199, zastoupené panem Janem Medkem,
na činnost v roce 2012.
Schváleno: 9 – 0 – 0
110/ ZO schvaluje neinvestiční transfer ve výši 5 000,Kč Okresnímu sdružení hasičů Ústí nad Orlicí, se sídlem
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČO: 61239348.
Schváleno: 9 – 0 – 0
111/ ZO projednalo opětovně parkování u domu čp.
287 s tímto výsledkem:
Parkování bude prováděno na základě parkovací smlouvy za úplatu 200,- Kč; budou vytvořena 4 parkovací místa.
Komunikace bude opatřena dopravní značkou zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabulkou. Nájemníci, kteří
budou mít smlouvu, provedou usazení dopravní značky.
Obec dopravní značku objedná a zaplatí.
Schváleno: 9 – 0 – 0
112/ ZO schvaluje rozpočtové změny dle předloženého
návrhu, který tvoří nedílnou součást tohoto usnesení ZO.
Schváleno: 9 – 0 – 0
113/ ZO schvaluje složení inventarizačních komisí:
Hlavní inventarizační komise: předseda: Věra Jandejsková; členové: Hana Katzerová, Hana Havelková
Dílčí inventarizační komise:
SDH Výprachtice: předseda - Ing. Jiří Falta; členové: Jiří
Pfeifer, Luděk Skalický
SDH Koburk: předseda - Hana Katzerová; členové: Věra
Jandejsková, Jiří Katzer
Knihovna Výprachtice: předseda - Hana Havelková; členové: Jan Koubek, Kateřina Medková
Knihovna Koburk: předseda - Věra Jandejsková; členové:
Václav Lerch, Luboš Merta
Dokladová inventura: předseda - Jiří Pfeifer; členové: Jiří
Kulhánek, Marie Bašková
Místní komunikace: předseda - Miroslav Stejskal; členové:
Luboš Merta, Luděk Skalický
Obecní údržba: předseda - Ing. Jiří Falta; členové: Miroslav Stejskal, Josef Bašek
Vodovod a ČOV: předseda - Luboš Merta; členové: Hana
Havelková, Jiří Kulhánek
Obecní úřad: předseda - Miroslav Stejskal; členové: Marie
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Bašková, Hana Havelková
Hostinec U Jana: předseda - Jan Koubek; členové: Jiří Pfeifer, Kateřina Medková
Schváleno: 9 – 0 – 0
114/ ZO schvaluje uzavření smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene na umístění stavby
vodovodu na Haldě, a to následovně:
č. parcely
Vlastník
KN 1164
KN 1168/2
KN 1177, 1179
KN 3197/18
Dle předloženého návrhu smluv.
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.
Diskuze:
p. Luboš Merta měl dotaz, kdy se opraví místní osvětlení.
Odpověď: pan statrosta odpověděl, že oprava proběhne
po 15. říjnu.
Závěr: Starosta obce poděkoval přítomným zastupitelům
a hostům za účast a veřejné zasedání ukončil.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 20. října 2012 jsme se sešli, abychom naše nejmenší občánky přivítali do života v naší obci. K slavnostnímu
uvítání se sešlo společně se svými rodiči (někteří také se
svými sourozenci) 6 dětí, Martina Chládková, Martin Netušil, Veronika Skalická, Eliška Foglová, Veronika Hanzlíčková a Lucie Skalická. Všem těmto dětem přejeme šťastný a spokojený život a hodně lásky od svých nejbližších.
Šťastným rodičům zase přejeme, aby měli ze svých dětí
jen samou radost a potěšení.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili tohoto setkání. Také
bychom chtěli poděkovat všem, co věnovali svůj čas přípravě velmi pěkného programu při této akci.
SPOZ obce Výprachtice

Zapsala: Mgr. Hana Katzerová

Obecní úřad
upozorňuje
odběratele vody
z obecního vodovodu,
že termín úhrady
vodného a stočného
je nejpozději

15. prosince 2012
Ordinační hodiny MUDr. Roberta Novotného
o vánočních svátcích
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27. 12.

volno - zastupuje MUDr. Krivda
v Jablonném nad Orlicí

28. 12.

8-10 Bystřec
10:30 až 13:00 Výprachtice

31. 12.

9 - 11 Výprachtice

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Příjemné podzimní dny jsme využili k návštěvě lanškrounského zámku, kde děti zhlédly humorně laděnou pohádku
„Budulínek Mandelinka”. Měly možnost zjistit, jak to dopadne, když malý nezbedný Budulínek dělá takové vylomeniny,
že i zkušená kmotra liška je s rozumem v koncích.
Představení je nejen pobavilo, ale i naučilo, že „jak se do
lesa volá, tak se z lesa ozývá” a že doma je zkrátka nejlépe.
Kulturní zážitek nám pravidelně poskytuje putovní divadlo „ JÓJO”. Naši školku navštěvuje téměř každý měsíc.
Letošní podzim nám obohatili pohádkou O dvanácti
měsíčkách. V příběhu vystupovala hodná Maruška a dvanáct kouzelných bratrů, kteří dobře věděli, kdo si jejich
pomoc zaslouží.
Předvánoční jarmark
První prosincovou sobotu proběhl jarmark, kde si každý
mohl zakoupit výrobky zhotovené v MŠ. Letos nám nabídly
pomoc i některé maminky, a za to jim moc děkujeme. Prodávaly se obrázky ze špachtlí, perníčky, papírové baňky,
dortíčky, háčkované ozdoby, pečený čaj a jiné výrobky.
Kuchyňka připravila sváteční řezy, punč, medovinu, čaj
a kávu. Návštěvníci tak měli možnost posedět, popovídat
se svými známými a dát si něco dobrého.
Někteří projevili zájem o recept na pečený čaj: Do pekáče dáme 3 kg různého ovoce a 3 kg cukru, celou skořici,
2 citróny nakrájené na kostičky, 10 hřebíčků. Pečeme asi
3/4 hodiny bez cukru, ten pak přidáme a pečeme další 1/4
hodiny. Plníme do skleniček a krátce sterilujeme.

Také v Pohádce z lesní školky byly děti za doprovodu
kytary a známých písní začarovány v lesní zvířátka. Divoké
prasátko je pak provázelo celou pohádkou.

Zrakový screening byl umožněn všem dětem v MŠ 3. 12.
2012 v rámci projektu „Mít oči k vidění”. Vyšetření bylo
prováděno pomocí přístroje PLUSOPTIX, který dokáže
odhalit příčiny zrakových dysfunkcí již od 6. měsíce věku
dítěte. Paní Velehradské děkujeme za tuto nabídku. Děkujeme také panu starostovi, který na tento projekt finančně
přispěl dětem z MŠ.

Beseda s myslivci
24. října přijali pozvání hajný a myslivec z Lanškrouna.
Na ukázku přinesli různá paroží, vábničky a lovecké pušky.
Děti ale stejně nejvíce zaujal živý pes. Hlavní myšlenkou
přednášky bylo poučení o důležitosti lesa, o tom jak dlouhá je cesta od semínka stromu k výrobě nábytku, jak se
chovat k lesním zvířátkům, co v lese smíme a nesmíme. Na
závěr dětem předali spoustu dárečků - pastelky, samolepky, puzzle, plyšová zvířátka, házecí talíře, bločky, bonbóny
a dřevěnou budku pro ptáčky.
Moc děkujeme panu Duškovi za zprostředkování.

Radostné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok Vám přeje kolektiv MŠ
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ZŠ JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
Logická olympiáda

Slavnost slabikáře

je soutěž pořádaná Mensou České republiky. Je určena
pro žáky od 1. až po 9. třídu. Jak její název napovídá, je
založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje
samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené
znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.
Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží,
protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického
uvažování.
Druhým rokem se této soutěže účastní také žáci naší
školy. První kolo řeší účastníci přes internet. Po jeho
vyhodnocení pak ti nejlepší postupují do kola krajského,
kde jsme měli zástupce jak v loňském, tak také v letošním kole. Nutno říci, že se rozhodně neztratili a svým
výkonem udělali čest sobě, své škole a v neposlední řadě
i svým rodičům.
Dále již jedna z účastnic, Adéla Seidelmannová
z 8. třídy:
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
2. 11. 2012 se uskutečnilo krajské kolo soutěže Logická olympiáda, kterého se zúčastnily tři žákyně naší školy:
Adéla Seidelmannová, Lucie Chládková, Táňa Fišerová.
Cestovaly s paní učitelkou Alenou Machovou a účastníky
z Horní Čermné do Pardubic na gymnázium, kde vyřešily tyto obtížné úlohy. Obzvlášť gratulujeme Lucii Chládkové za umístění na 8. - 9. místě. Dětem gratulujeme za
nesnadné řešení úloh, které jen tak někdo nevyřeší, a přejeme dobré počínání v životě.

Čas utekl jako voda a my jsme se v úterý 20. listopadu
rozloučili s Živou abecedou, která nás provázela od prvních krůčků ve škole v českém jazyce.

Když jsme se naučili základní písmenka A, E, I, O, U,
M, S, L, P a začali je skládat do slabik a slov, poznali jsme,
že to bude pěkná dřina. Ale zároveň se nám otevřela cesta do nového světa plného krásných knížek se spoustou
pohádek a zajímavých napínavých příběhů.
Rodičům jsme předvedli krátkou ukázku naší každodenní práce. Výměnou za Živou abecedu jsme obdrželi
vytoužený Slabikář, který nás bude na naší cestě ve čtení provázet do konce první třídy. A nechyběla ani sladká
odměna v podobě dortu „Slabikáře“.
Našim milým a šikovným prvňáčkům přejeme, aby
chvíle strávené nad Slabikářem byly radostné a zajímavé
a aby na tento den v budoucnu rádi vzpomínali.

Agentura Pernštejni
pro školy připravuje každoročně divadelní vystoupení,
na kterém žáky seznamuje vždy s jiným historickým obdobím našich dějin. Toto seznamování je vždy velmi interaktivní, protože jsou do hry zapojeni sami žáci. Nejinak
tomu bylo i 19. listopadu, kdy na vystoupení s názvem
„Gotika – život rytířů za vlády Lucemburků“ byli žáci
samotnými aktéry rytířského klání. Během vystoupení se
baví nejen všichni od prvňáků po deváťáky, ale i učitelé.
Kromě zábavy však přináší takové divadlo také poučení,
jaké v dějepisných učebnicích zpravidla nenajdete.

Prvňáčci a třídní učitelka Mgr. Hana Katzerová

Ohlédnutí za vánočním jarmarkem
Je tomu pět let, kdy napadlo paní učitelky Fiebigerovou
a Jindrovou, že by bylo pěkné uspořádat vánoční jarmark.
Pravděpodobně tenkrát netušily, že tím položily základ tradici, která postupně získala ohlas nejen v naší obci, ale už
i mnohem dál.
Také letošní jarmark se konal v obvyklém termínu
– v sobotu před první adventní nedělí. Jeho přípravě se
věnujeme však daleko dříve, jen co se rozběhne školní rok.
Na začátku se vždy zdá nejtěžší vymyslet takové výrobky,
které budou neokoukané a které se budu líbit, přitom aby
i menší děti je zvládly samy nebo s malou dopomocí vyrobit. Pak nakoupit a obstarat všechen potřebný materiál,
aby v týdnu před jarmarkem během tzv. „dílen“ vznikli
andílci, svícny, vánoční dekorace, ozdoby či například
něco sladkého na zub. Pomohly nám letos i maminky
z výboru SRPDŠ – společně jsme jeden podvečer věnovaly
výrobě adventních věnců. A za to jim patří díky. Nezbytná
je i spolupráce s Obcí a s místními hasiči. Vždyť vánoční
jarmark bez zabíjačkových specialit či možnosti nákupu
masa stejně tak jako bez něčeho tekutého na zahřátí si lze
těžko představit. Velké pracovní nasazení prokázaly také
zaměstnankyně školní kuchyně. Kromě své běžné pracovní náplně, ze které nelze nic ubrat, napekly linecké cukro-

Mgr. Hana Chládková
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Zvu Vás tedy do školy – s dětmi i bez dětí.
Zapomeňte na to, že jste slýchávali, jak neumíte kreslit.
Přijďte strávit pohodové odpoledne s relaxací a harmonií
v srdci.
Čtvrtek 10. ledna 2013, 15.30 h. Vstupné 20 Kč, děti
zdarma.
Přihlášky do 9. ledna 2013 na tel.: 467 771 372, e-mailem na zs.vypr@email.cz nebo na letáčku, který dostanou
žáci školy.
Mgr. Hana Chládková

ZŠ J. Pravečka a chrámový sbor
Vás srdečně zvou na tradiční
ví, zákusky, uvařily na sto porcí guláše a hlavně – napekly 160 výborných koláčů, kvůli nimž si mnozí nenechají
návštěvu jídelny nikdy ujít.
Když pak nastane dlouho připravovaný den, je nervozita všech zúčastněných značná. Prodáme své výrobky?
Nezapomnělo se na nic důležitého? Příjdou lidi?
Vánoční jarmark 2012 je již minulostí. Lidí přišlo letos
opravdu hodně. Výrobky dětí se prodaly téměř všechny,
adventní věnce už mají v mnoha domácnostech jednu svíčku
kratší, všechno dobré je snědeno či vypito. Největší dárek,
který se předem nenabízel, si ale dali všichni lidé na jarmarku navzájem. Je nad jiné vzácný - je to totiž dar lidské vzájemnosti, setkání, sdílení, povídání si. V dnešní době nad jiné
cennější. A z tohoto daru mám osobně snad největší radost.
Přeji všem, aby tento dar se stal darem trvalým, takovým,
který nám zůstane nejen po dobu adventu či Vánoc.

Vánoční
koncert
ve výprachtickém kostele
Neděle 16. prosince 2012
Přemýšlíte o vánočním dárku pro Vaše rodiče
či prarodiče?
Může to být „Kurz pro uživatele PC, začátečníky“.
Ve spolupráci se ZŠ J. Pravečka
ve Výprachticích Vám nabízím
počítačový kurz pro začátečníky. Pomohu Vám „chytit dech“
v oblasti využívání počítačů.
Naučíte se nenáročnou formou
využívat internet k získání informací například o sportu, kultuře,
zdraví, cestování, případně i k nákupům na internetu.
Kurz je učen pro úplné začátečníky.
Lektorem je pan Jiří Vodička, tel. 775 937 745.
Kurz proběhne v učebně informatiky na ZŠ J. Pravečka
ve Výprachticích, a to v 5ti lekcích, vždy v úterý
a čtvrtek v době od 16:00 do 18:00 hodin.
Termíny: 8. leden, pokračování 10. ledna, 15. ledna,
17. ledna a 22. ledna 2013.
Přihlášky u ředitelky školy (tel. 467 771 372), bližší
informace u lektora (tel. 775 937 745)
Cena kurzu 390,- Kč.
Osnova kurzu: Základy práce s PC
Základy ovládání Windows, práce s programem MS
Word a práce s programem MS Excel.

Mgr. Hana Chládková, ředitelka ZŠ

Mandala dětem
je název charitativního projektu na podporu dětí
a mladých lidí v životní fázi, kdy opouštějí dětské domovy
a stavějí se na vlastní nohy. Naše škola se do tohoto projektu přihlásila také. Děti vytvoří a namalují mandaly,
jejichž fotky pak zašleme organizátorům a během ledna
proběhne na internetu hlasování. Na jeho základě bude
vybráno 50 mandal, ze kterých – a to už originálů - vznikne prodejní a putovní výstava. Výtěžek z prodeje bude
věnován výše uvedenému projektu.
Že jste nikdy slovo „mandala“ neslyšeli? Toto slovo
pochází ze staroindického obřadního jazyka sanskrtu
a znamená kruh, oblouk, magický oblouk. Do našeho
jazyka je přinesl psycholog C. C. Jung a dá se říci, že tak
spojil východní filosofii se západní psychologií.
Mandala je květina, ciferník hodin, indiánský lapač
snů, rozetové okno gotického kostela, egyptská pyramida,
kruhový stůl vykládaný vzácným dřevem, meditační obrazec buddhistického mnicha, pouťový koláč z Hané, léčivé
pískové obrazce indiánů, kruhy na vodní hladině při dešti, kruhová bludiště na podlaze katedrál, zdobené talíře,
kruhové obřadní místo Keltů, rotunda, kruhové dekorační
obrazce (šperky, koberce, obrazy, aj.)…
Nejedná se tedy o nic nového pod
sluncem – vždyť i Slunce, hvězdy,
Země… to vše je mandala.
O mandale se dá mluvit hodiny, lepší
je však mandalu prožít.

Více najdete na: http://skoleni.strankyjv.cz

Pronajmu byt 3+1 ve Výprachticích
Tel.: 605 731 316
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HASIČI
Bratr pan HANZLÍČEK VÁCLAV
Bratr Václav Hanzlíček se narodil 18. 9. 1930. Členem
naší organizace je od roku 1956.
V celé historii naší organizace SDH Výprachtice patřil
a stále patří k nejaktivnějším, nejspolehlivějším a nejčestnějším členům ZO SDH Výprachtice. Ve funkci starosty
naší organizace pracoval neuvěřitelných 36 let. Své úkoly
si plnil vždy na více než 100%. Odpracoval stovky a stovky brigádnických hodin, například při výstavbě naší nové
hasičské zbrojnice v letech 1960 až 1964. Vždy se rád
zúčastňoval veřejného života v naší obci (poslanec, zastupitel, člen různých komisí při obecním úřadu, dlouholetý
člen místního divadelního kroužku atd.). I v pozdějších
letech byl velmi aktivní jak v brigádnické činnosti, tak při
pořádání různých akcí jako např. hasičské plesy, hasičské
výlety, různé soutěže. Byl velice aktivní i při výchově naší
mladé generace. Pracoval dlouhá léta i jako fotograf naší
organizace.
Je velice oblíben v celé naší organizaci SDH Výprachtice. Je nositelem mnoha vyznamenání a čestných uznání
jak v rámci ZO, OSH, ÚSH ČMS i v naší obci.
Na VVH naší organizace v roce 1999 byl jmenován
ČESTNÝM STAROSTOU naší organizace.
Velice kamarádský i v dnešním vysokém důchodovém
věku se v letošním roce dožil krásných 82 let.
Bratr Václav Hanzlíček na návrh naší organizace a po
příslušných schvalovacích procedurách obdržel v letošním roce 2012 nejvyšší hasičské vyznamenání v rámci
udělování v České republice:
MEDAILI ZASLOUŽILÝ HASIČ
Musím připomenout, že toto nejvyšší hasičské vyznamenání obdržel bratr Václav Hanzlíček jako jediný v celé
naší dlouhé historii (v roce 2013 budeme slavit 130. výročí založení naší organizace - 1883).
Milý bratře Václave, moc a moc Ti děkujeme za Tvoji
celoživotní práci pro dobro nás všech, do dalších let Ti
přejeme hlavně pevné zdraví a budeme se těšit na další
setkání s Tebou.
Za výbor ZOSDH Výprachtice Pfeifer Petr st.,
starosta SDH Výprachtice

Pohodové vánoční dny
a v novém roce splněné sny
všem čtenářům přeje
redakční rada
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Vypočítejte příklady a čerta vybarvěte podle výsledků:

OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY
SUDOKU

Omalovánka

Hledejte 7 rozdílů.
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