Vážení přátelé, sousedé, občané,
než jsme se stačili pořádně nabažit letního slunce, už
nám klepe na dveře podzim, který se ohlašuje studeným
a deštivým počasím. Věříme, že stejně tak, jako se nenaplnily předpovědi počasí meteorologů o studeném létě, nenaplní se ani jejich předpovědi o dlouhé a mrazivé zimě.
Pokud jsme Vás informovali v minulém čísle Výprachtických novin o určitém návrhu řešení, které je spojeno
s obecním vodovodem, pak je nutné Vám v dané souvislosti sdělit, že v období sucha bylo ze studní i dalších
zdrojů ve Výprachticích vody dostatek. Vzhledem k plánovanému postupnému prodloužení vodovodního řadu
do některých dalších míst na Hoblovně je však potřeba
dalších zdrojů vody nutná. Proto jsou náklady na nový
vrt, které budou podpořeny dotací, účelné a současně
i důležité. 18. 9. 2013 byl proveden u Červené skály zkušební vrt, který se po dokončení stane novým zdrojem
vody pro Výprachtice a Koburk.
V současné době jsou také realizována některá opatření, která umožní lépe ovládat jednotlivé zdroje s tím, že
budeme mít k dispozici na mobilních telefonech informace
o poklesu hladiny ve vodojemech v případě poruchy nebo
havárie. Toto bude řešeno ponornou sondou ve vodojemu,
která bude umístěna na hranici kapacity 50 % vodojemu.
Odradonovací kolona bude demontována a budou
vyměněny náplně z polypropylenových sítí, budou přetěsněny veškeré spoje, vyčištěny a vydezinfikovány komory.
Dále bude vyměněn značně zkorodovaný podstavec kolony
a kolona bude uvedena zpět do provozu. Podobný servisní zásah bude uskutečněn i u odkyselovacího filtru. Budou
dodána rovněž dávkovací čerpadla dezinfekčního činidla
pro oba vodojemy a realizovány další navazující práce.
Na Haldě naši zaměstnanci zajistili úpravu pozemků,
na kterých bylo měněno vodovodní potrubí (obecní vodovod). Po zimním období bude nutné ještě případné „sedání” zeminy ve výkopu doplnit.
Byly opraveny alespoň ty největší výtluky na komunikacích. Pochvalu si zaslouží Petr Skalický za generální
opravu osvětlení v Koburku. Oprava se nejen povedla, ale
rovněž náklady této akce byly velice příznivé.
V měsíci srpnu se rovněž konala Výprachtická pouť.
Koburští hasiči zajistili opět v sobotu před poutí velice
zajímavá vystoupení (železný muž, tanečnice apod.) Jízda

na elektrickém býkovi sice již tak netáhla, ale naši mladí
si „přežvýkavce” užili dost. Škoda jen, že více lidí nenavštívilo večerní zábavu. Každá taková akce je výsledkem
práce více lidí, kteří by se možná také raději sami bavili,
než zajišťovali ve svém volnu zábavu pro ostatní. Určitě bychom Vás poprosili, abyste akce organizované ve
Výprachticích podpořili svou návštěvou. Je samozřejmě
možné, že se Vám něco nemusí líbit. Bez toho, abychom
nějakou akci navštívili, nemůžeme ani posoudit její úroveň. Koburským hasičům určitě patří veliké poděkování.
Jejich ples a další akce patří mezi to kvalitní a dobré, na
co se můžeme ve Výprachticích těšit a spolehnout, takže
ještě jednou dík.
Poděkovat se sluší také těm, kteří přispívají svojí „troškou do mlýna”. Pavel Košťál dodal zdarma kmen na vyřezání sochy vodníka pro MŠ, Pavel Kosek zajistil řezbáře,
Miroslav Rašo již delší čas udržuje trávník okolo bytovky,
pan Josef Beneš opakovaně pomohl při opravě elektrických zařízení na ČOV, Josef Krátký pomáhá při opravách
rozvodů vody v bytech, pan Miroslav Chládek opravil zámky u dveří ordinace lékařů apod., Daniel Vávra
zajišťuje ozvučení a tak by se dalo pokračovat. Bez řady
dobrovolníků obec nemůže fungovat. Potřebujeme specialisty svářeče, řidiče traktorů, údržbáře. Proto také někdy
výjimečně vezmeme do zaměstnání člověka z jiné obce.
Je to právě proto, že umí něco, co obec nutně potřebuje.
V měsíci srpnu a září se podařilo namontovat a zprovoznit nové automatické kotle na uhlí na obecním úřadě
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a na staré poště. V bytovce u bývalé mateřské školky byly
již nainstalovány nové přímotopy. Na obecním úřadě byla
také osazena regulace vytápění, každý radiátor má termostatickou hlavici a vytápění místností se dá rovněž ovládat
pomocí termostatických regulačních prvků. Můžeme tedy
konstatovat, že obec je na zimu, alespoň po stránce zajištění vytápění, připravena. Zbývá provést servis sněžné frézy
a další techniky a připravit další palivo.
Chtěli bychom se Vám také zmínit o tom, co nás rozhodně netěší. Jde o to, že opakovaně hořely opravené
kontejnery na „Malé Straně”. Nový kontejner stojí 70 tis.
Kč. Oprava stála rovněž nemalé prostředky. Výmluvy, že
za to mohou chalupáři, jsou nesmysl. Pokud hoří kontejner v době, kdy se všude topí, může se to stát, ale nemělo
by, pokud mám další nádobu, kde může žhavý popel před
uložením do kontejneru vystydnout. Pokud hoří kontejner
v parném létě, co si o tom myslet, snad jen to, že to někdo
možná udělal schválně. Pokud by se situace opakovala,
nezbude nic jiného než kontejnery stáhnout a zajišťovat
odvoz popelnic traktorem, případně víka kontejnerů opatřit zámkem.
Víme, že se kritizuje mnohdy řada věcí, s tím se nedá
nic dělat. Dovolte nám pouze, abychom Vás poprosili
o shovívavost k práci těch lidí, kteří opravu různých věcí
pro obec provádějí. V případě kontejneru se jedná o lidi,
kteří ho opakovaně a v nelibém smradu svářeli, brousili,
natírali apod.
Ještě bychom se chtěli zmínit o provozování restaurace
ve Výprachticích. K výběru nájemce bylo vyhlášeno výběrové řízení, do kterého se přihlásil pouze jediný zájemce.
Jedná se o firmu, která již provozuje restauraci v Albrechticích. Budoucí provozovatel má zájem na tom, aby se
jednalo o stylovou restauraci na úrovni. Již nyní se objevují informace o tom, že dotyčný zájemce v Jablonném
nad Orlicí zkrachoval, jak hodně bude drahé pivo apod.
Většina toho jsou informace, které jsou mírně řečeno typu
„rádio Jerevan”. Pokud by měl kdokoliv z Výprachtic
zájem restauraci provozovat, určitě mu dáme přednost.
Bohužel takový člověk se nenašel. Máme tedy možnost
buď restauraci zavřít, nebo se spolehnout na toho, který
má o provozování restaurace zájem. Někomu se to nemusí líbit a chápeme to, nám však nezbývá nic jiného, než
se chopit řešení, které se nabízí. Nový nájemce zajistí
vařená jídla. Ta budou nejprve dovážena, později, až se
pořídí potřebné zařízení, budou připravována v hospodě.
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Nájemce zajistí občerstvení rovněž pro větší akce – svatby, pohřby, zábavy apod. Budova již nebude mít v názvu
hospoda, ale penzion. Jelikož je tam nyní možnost ubytování, nabízí se proto penzion U Jana.
Tento nájemce hodlá do vybavení restaurace investovat nejen svoji práci, ale také prostředky. Je to nájemce,
který ví, o čem provoz restaurace je a hlavně má nápady,
jak některé věci zlepšit. Samozřejmě, že obec to bude také
něco stát. Většina vybavení se do hospody pořizovala už
jako použité a starší. Po mnoha letech provozu jsou tedy
již lednice a další věci na vyřazení. Nově pořízené věci
v restauraci zůstanou. Nájemní smlouva bude uzavřena tak,
aby umožňovala nájem ukončit, pokud se nepodaří nájemci dodržet záměr z výběrového řízení. Nakonec i z doby
minulé víme, že se nepodařilo vždy vše ohledně hospody
tak, jak bylo naplánováno. Ani nám se nemusí podařit úplně vše. Musíme to však alespoň s někým zkusit. Nakonec
stále platí „Kdo nic nedělá, nic nezkazí”. My jsme však byli
Vámi voleni možná právě proto, abychom dělali.
Ještě jedna věc, o kterou bychom Vás chtěli poprosit.
Množí se stížnosti na chování majitelů psů. Jejich „miláčci” vykonávají potřebu na dětských hřištích. Toto je obecní vyhláškou jednak zakázáno a jednak je to proti zdravému rozumu. Hřiště u školy rozhodně neslouží pro venčení
psů. V obci je řada míst, kde tak můžete činit. Na hřištích
je to však vyloženě zakázáno. Pokud budete přistiženi,
hrozí Vám finanční postih, který může být velice bolestivý. Uvažujeme o tom, že požádáme městské strážníky
z Lanškrouna, aby nám na základě smlouvy některé věci
pohlídali.
Prosíme Vás všechny dále o to, abyste si všímali různých „šlendriánů”. Na zastávce např. děti ničí zařízení,
lidi jdou okolo a nikdo je neokřikne. Začíná se také ve
Výprachticích více krást. Ztrácejí se králíci, slepice i další
zvířata a věci, kterých si dříve nikdo nevšímal. Prosíme
ještě jednou, všímejme si, jednou se může naše nečinnost
vymstít komukoliv z nás.
Přejeme Vám, aby se podzim alespoň trochu vydařil,
abyste stihli provést úklid na zahrádkách a okolo domů
a aby se Vám podařilo zastavit se alespoň na chvíli po tom
velkém letním shonu, abyste mohli obdivovat barevnost
podzimní krásné přírody, zastavit se při posezení se svými
blízkými, případně zajít do kina nebo někam, kde je vám
dobře.
S pozdravem Zastupitelstvo obce Výprachtice.

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝPRACHTICE,
KONANÉHO DNE 14. 8. 2013 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: J. Lerch, R. Lerch, J. Katzerová, J. Katzer
Program:
1/ Zahájení
2/ Smlouva o poskytnutí dotace na „Dokončení podkroví
nad restaurací kulturního domu“
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3/ Projednání záměru prodeje garáže v domě čp. 175
4/ Projednání smlouvy o smlouvě budoucí kupní - výkup
pozemku - zdroj vody
5/ Pronájem garáže v domě čp. 13
6/ Projednání smlouvy o dílo na výběr zhotovitele na
pokládku střešní krytiny na domě čp. 13
7/ Uzavření smlouvy na pronájem hospody „U Jana“, dům
čp. 216
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8/ Různé
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: 7 – 0 – 0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: J. Koubek, J. Kulhánek
Schváleno: 7 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: J. Pfeifer, Ing. J. Falta
Schváleno: 7 – 0 – 0
118/ ZO schvaluje uzavření smlouvy č.j.: OŽPZ/13/
OŽPZ/13/22443 o poskytnutí dotace v rámci Programu
obnovy venkova s Pardubickým krajem, Komenského
125, 532 11 Pardubice, na akci „Dokončení podkroví
nad restaurací kulturního domu“ ve výši 100 000,- Kč.
Schváleno: 7 – 0 – 0
119/ ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje garáže
na stpč. u čp. 175 ve Výprachticích. Garáž bude prodána
zájemci, který předloží nejvýhodnější nabídku. Záměr se
zveřejňuje na žádost manželů Markových.
Schváleno: 7 – 0 – 0
Dostavila se p. K. Medková a p. L. Merta.
120/ ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní s paní Neradovou. Předmětnou smlouvou se obě strany zavazují k výkupu části pozemku ppč. 2048/2 v k.ú.
a obci Výprachtice. Smlouva se schvaluje za podmínek
dle předloženého návrhu smlouvy.
Schváleno: 8 – 0 – 1
121/ ZO schvaluje pronájem garáže v domě čp. 13
v k.ú. Výprachtice za částku 600,- Kč měsíčně. Pronájem
se schvaluje nájemci panu Skalickému.
Schváleno: 9 – 0 – 0
122/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu
restaurace kulturního domu Výprachtice s nájemcem firmou KONET GASTRO s.r.o., sídlo: Albrechtice čp. 78,
563 01 Lanškroun, smlouva se schvaluje za podmínek dle
předloženého návrhu smlouvy o nájmu a pronájmu nebytových prostor.
Schváleno: 9 – 0 – 0
123/ ZO schvaluje zadání výběrového řízení na dodávku přímotopných panelů do domu čp. 287 ve Výprachticích. K tomu se stanoví komise ve složení Jiří Kulhánek,
Jiří Falta a Jan Koubek. ZO souhlasí s uzavřením smlouvy
s uchazečem, který předloží nejvýhodnější nabídku. ZO
pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy s uchazečem,
který předloží nejvýhodnější nabídku. Smlouva se uzavře
následně dle předloženého návrhu smlouvy.
Schváleno: 9 – 0 – 0
124/ ZO schvaluje opravu svého usnesení č. 4 ze dne
30. 1. 2013, tak, že pozemek se prodává panu Jandejskovi. U kupujícího bylo nesprávně uvedeno číslo popisné.
V ostatním se usnesení č. 4, ze dne 31. 1. 2013, nemění.
Schváleno: 9 – 0 – 0
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125/ ZO souhlasí s poskytnutím příspěvku Svazu tělesně postižených v ČR, os. Místní organizaci Lanškroun, se
sídlem Hradební, 563 01 Lanškroun, IČ: 75013851 ve výši
500,- Kč.
Schváleno: 9 – 0 – 0
126/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o způsobu placení
autorských odměn v souvislosti s rozmnožováním díla pro
osobní potřebu s firmou DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, občanské sdružení, se sídlem Krátkého
1, 190 03 Praha 9, IČ: 65401875. Smlouva se schvaluje za
podmínek dle předloženého návrhu smlouvy.
Schváleno: 9 – 0 – 0
127/ ZO schvaluje poskytnutí těchto transferů z rozpočtu obce Výprachtice:
a) ve výši 20.000,- Kč na činnost Mysliveckého sdružení
Výprachtice
b) ve výši 30.000,- Kč SDH Koburk na zajištění Výprachtické pouti ve dnech 10. a 11. 8. 2013
c) ve výši 8.000,- Kč Římskokatolické farnosti Výprachtice
na osvětlení kostela
Schváleno: 9 – 0 – 0
128/ ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy, kterou se
vykupuje pozemek parcelní číslo 2008/10, zaměřený GP
číslo 713-86/2013. Výkup pozemku se sjednává za cenu
60,- Kč za 1 m2. Polovina kupní ceny ve výši 243.660,Kč bude zaplacena do 31. 10. 2013, zbytek kupní ceny
pak nejpozději do 30. 11. 2014. Návrh na vklad dle kupní
smlouvy bude podán po zaplacení kupní ceny. Smlouva se schvaluje za podmínek dle předloženého návrhu
smlouvy.
Schváleno: 9 – 0 – 0
129/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na výměnu
střešní krytiny a osazení střešních oken na domě čp. 13
v k.ú. Výprachtice s firmou Michal Pfeifer, Rybniční 427,
563 01 Lanškroun. Smlouva o dílo se schvaluje dle návrhu smlouvy o dílo, která se zakládá k tomuto usnesení.
Cena díla činí 256.180,- Kč bez DPH. Uzavření smlouvy
o dílo navazuje na provedené výběrové řízení v souladu se
zákonem o zadávání veřejných zakázek – zakázka malého rozsahu. V uvedeném případě byly obeslány 4 firmy,
vráceny byly dvě nabídky.
Schváleno: 9 – 0 – 0
130/ ZO pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy
o dílo na tyto opravy obecního majetku:
1) na výkop odvodnění základů u domu čp. 175
2) na výkop a provedení odvodnění u domu čp. 216
Cena díla bude sjednána tak, že musí být o 1/3 nižší, než
v případě cen uvedených v ceníku stavebních prací URS.
Schváleno: 9 – 0 – 0
131/ ZO schvaluje zadání výběrového řízení na práce spojené s opravou opěrné zdi poblíž obecního úřadu
ve Výprachticích a dále zazdění otvoru na odpočívadle
v budově obecního úřadu.
ZO pověřuje starostu, aby zadal zakázku uchazeči, který nabídne nejnižší cenu.
Schváleno: 9 – 0 – 0
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132/ ZO schvaluje zadání veřejné zakázky na opravu
odkyselovací a odradonovací jednotky ve vodojemu Vlčí
důl a Zaječín, výměnu náplně semidolu, instalaci hlásičů
poklesu hladiny vody ve vodojemech, montáž čerpadla
na potrubí před odradonovací a odkyselovací jednotku,
dodávku 2 dávkovacích čerpadel na dávkování chlóru
a na další související práce spojené s opravou technického
zařízení vodojemu a úpravny vody. Práce budou zadány uchazeči, který nabídne zajímavé technické řešení
a výhodnou cenu. Cena díla nesmí překročit 190 tis. Kč.
K výběru zhotovitele se určuje komise ve složení: Ing.
Eugenice Dřímalová, Ing. Jiří Falta a Jan Koubek.
ZO pověřuje starostu obec k uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
Schváleno: 9 – 0 – 0
133/ ZO schvaluje podání žádostí o tyto dotace:
a) o dotaci z programu obnovy venkova – rekonstrukce
autobusové zastávky „U Kovárny“ - předpokládaná
výše dotace 100 tis. Kč, cena zakázky 200 tis. Kč – jedná se o dotaci z programu POV Pardubického kraje.
b) o dotaci na výzbroj a výstroj SDH Výprachtice z programu Pardubického kraje.
c) o dotaci na dva podporované byty pro osoby z programu MMR, jedná se o rekonstrukci nebytových prostor
v přízemí domu čp. 13 ve Výprachticích.
Schváleno: 9 – 0 – 0
134/ ZO schvaluje rozpočtové změny dle předloženého návrhu rozpočtových změn číslo 3, které se zakládají
k tomuto usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
Diskuse:
J. Katzer – připomínka k provozu v pohostinství (nedodržování nočního klidu)
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.
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DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
v sobotu 26. října 2013 v 18.00 hodin se bude hrát
na sále U Jana divadelní představení
od Vlastimila Peška

Bylo nebylo aneb
Jak švédové l. p. 1645 Brno
marně dobývali
či také Jak generál Torstenson ostrouhal kolečka
chcete-li
Komedie naučná o tom, kterak lid dle své potřeby
dějiny obrací
Divadlo odehraje divadelní spolek Vicena
z Ústí nad Orlicí.
Těšte se na výborné herecké výkony, skvělé kostýmy
a dobrou zábavu. Jako diváci budete mít možnost
z předních řad pomáhat v dobývání, případně v
odrážení útoku.
Občerstvení zajištěno.
Vstupné děti a důchodci 20 Kč, dospělí 40 Kč.
Děkujeme za přízeň a věříme ve Vaši hojnou účast.

Zapsala: Věra Jandejsková

UPOZORNĚNÍ
Obecní úřad Výprachtice upozorňuje občany, že
v souvislosti s digitalizací katastru Výprachtic (včetně
Koburku a Valteřic), bude nutné podat dodatečné daňové přiznání pro daň z nemovitostí u finančního úřadu
pro Pardubický kraj, pracoviště Ústí nad Orlicí. Jedná
se o případy, kdy se u Vámi vlastněných nemovitostí
změnilo při digitalizaci katastru číslo pozemku nebo
jeho výměra. Opomenutí může být důvodem k uložení
příslušné sankce.
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ŘÍJEN V ORLICKÝCH HORÁCH
A PODORLICKU
Vážení čtenáři,
už jste vyzkoušeli naši novou
KARTU HOSTA? Jestli ne, tak
navštivte webový portál www.
orlickakarta.cz, kde najdete možnosti, jak kartu získat, ale také
přehled všech zapojených atraktivit a ubytovacích zařízení.
Rádi bychom Vás pozvali na některé akce, které se
u nás konají v říjnu:
V neděli 29. 9. 2013 začíná již 3. ročník Mezinárodního
hudebního festivalu F. L. Věka
2013, který trvá až do listopadu.
Festival se koná ve třech městech, a to Dobrušce, Opočně
a v Novém Městě nad Metují.
V neděli 6. 10. 2013 bude v
Mariánském kostelíku v Opočně hostem festivalu Heroldovo kvarteto v čele s koncertním
mistrem Petrem Zdvihalem. Následovat bude 14. 10. 2013
galakoncert slavné mezzosopranistky Dagmar Peckové za
doprovodu dobrušského rodáka a klavíristy prof. Jaroslava
Šarouna ve Společenském centru v Dobrušce. Po roce se
na festival vrací recitátor Alfred Strejček, se kterým vystoupí
v neděli 20. 10. 2013 v Klášterním kostele Narození Panny
Marie v Novém Městě nad Metují držitel vysokého vyznamenání – francouzského národního řádu umění a literatury
- cembalista Stéphane Béchy.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Pátek 25. října od 14 do 22 hodin
Sobota 26. října od 8 do 14 hodin
Volební místnost je v budově obecního úřadu v I. patře.
obecní úřad

Na nádvoří Státního zámku
v Opočně ve čtvrtek 10. 10. 2013
začne největší sokolnická akce
v Čechách, a to již 46. Mezinárodní
setkání sokolníků. Až do soboty 12.
10. 2013 můžete vidět slavnostní
nástupy a večerní výřady s loveckými
fanfárami a ukázky lovu s dravci.
V říjnu se také můžete těšit na
festival vážné hudby, a to Mezinárodní varhanní festival
Zdeňka Pololáníka v České Třebové. Program a termín
bude upřesněn a najdete ho na stránkách města.
Nabídku všech akcí v destinaci najdete na www.mojeorlickehory.cz

POHOTOVOSTNÍ ZUBNÍ SLUŽBY PRO BOLESTIVÉ PŘÍPADY
Jedná se o soboty, neděle a svátky od 8 do 11 hodin
5. - 6. 10. 2013
MUDr. Špička Jan, Králíky 414, tel.: 465 631 154
12. – 13. 10. 2013
MUDr. Špičková Marie, Králíky 414, tel.: 456 631 274
19. – 20. 10. 2013
MUDr. Šrámek Petr, Letohrad, U Dvora 815, tel.: 465 621 551
26. – 27. 10. 2013
MUDr. Ulman Jaroslav, Tatenice 268, tel.: 465 381 212
28. 10. 2013
MUDr. Vacková Jana, Lanškroun, Hradební 227, tel.: 465 322 348
2. – 3. 11. 2013
MUDr. Valentová Hana, Lanškroun, Strážní 151, tel.: 465 322 907
9. – 10. 11. 2013
MUDr. Vebrová Zdeňka, Žamberk, Raisova 814, tel.: 465 613 441
16. – 17. 11. 2013
MUDr. Vítková Eva, Červená Voda 333, tel.: 465 626 460
23. – 24. 11. 2013
MUDr. Vlasatá Lenka, Jablonné n.O., Na Dílech 622, tel.: 465 642 765
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ZPRÁVY ZE ŠKOLKY
Prázdniny utekly jako voda a my jsme v novém školním roce 2013-2014 přivítali 17 nových dětí. Letošní rok
navštěvuje mateřskou školu 20 děvčat a 29 chlapců. 24
předškoláků se připravuje na vstup do 1. třídy.

Vzdělávání ve školce probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Hrou objevujeme a poznáváme svět.”
Třídní plány dětem nabízejí pestrou vzdělávací nabídku.

O prázdninách byla nově vymalována umývárna
a v kanceláři zřízen logopedický koutek pro individuální
nápravu řeči.

V pondělí 16. 9. nás navštívilo dětmi velmi oblíbené
divadlo JOJO s novým podzimním příběhem - Palečkovo
dobrodružství. Na pohádku se přišli podívat i naši kamarádi z první třídy základní školy.
kolektiv MŠ

ZŠ JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
Rodiče vítáni – a proč ne, když:
Rodiče oceňují, když se k nim škola
chová vstřícně a partnersky.
Učitelé si přejí, aby rodiče žáků s nimi
táhli za jeden provaz a byli otevření vzájemné komunikaci.
Spolupráce a partnerská komunikace škol a rodičů se
vyplácí, a to oběma stranám. A hlavně straně třetí, a to
žákům.
Proto vznikla značka Rodiče vítáni, značka pro školy
otevřené rodičům.
Během letošních prázdnin, téměř po roce od doby, kdy
jsem možnost certifikace řešila se zástupci SRPDŠ, jsem
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zažádala o certifikaci naší školy.
Kritéria pro získání tohoto označení jsou rozdělena na
základní, která je zapotřebí splnit všechna, a na nadstavbová, ze kterých je zapotřebí splnit nejméně dvě.
Na webu www.rodicevitani.cz najdou rodiče v sekci
„Rodičák“ jak množství inspirace a zajímavé informace,
tak také např. moderované diskuzní fórum. Na tomto
webu najdete také mapu aktivních škol, které splňují jasná kritéria partnerské komunikace a přátelské spolupráce.
Můžete si pustit záznam televizního vysílání nedělního
Studia 6 ze dne 1. září 2013, ve kterém manažerka značky
Rodiče vítáni představila základní charakteristiky projektu
a důležitost spolupráce mezi rodiči a školou.
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Pan Tomáš Feřtek, publicista, novinář a spisovatel,
který se věnuje se zejména ekologii a vzdělávání, patron
značky Rodiče vítáni a autor stejnojmenné knihy, napsal
v jejím úvodu: „Bez rodičů se školství nezmění. Vývoj za
poslední desetiletí ukazuje, že k zásadní proměněn vzdělávacího systému nestačí jen snaha učitelů a příslušné
zákony. Změny probíhají pomalu také proto, že rodičovská veřejnost potřebu změny necítí a má pocit, že škola
byla, je a bude otravnou represivní institucí a že je to tak
dobře. Proto je tak důležité získat rodiče na svou stranu a ukázat jim, že škola může být mnohem přívětivější
a efektivnější.“
A na závěr cituji úryvek z výše zmíněného „Rodičáku“:
Nový školní rok: výzva, nebo pruda? Promluvte si s dětmi o tom, co je čeká v novém školním roce. Čemu se chtějí věnovat, na co se těší a co je ve škole baví. Na druhou
stranu sdělte jasně, co od nich očekáváte vy. Vysvětlete
jim, že ne všeho mohou dosáhnout hned a výsledky že
přicházejí mnohdy až po dlouhodobém snažení. Pokud
máte pocit, že se vaše děti něčeho obávají, mluvte o tom
s nimi. Dejte jim najevo, že jejich pocity berete vážně a že
se na vás mohou se svými starostmi kdykoli obrátit. Věnujte se školním záležitostem dětí pravidelně, klidně v nějaký
předem stanovený čas.
Mgr. Hana Chládková

Prvňáčci vítáni

jak dívkám, tak i paní učitelce za vysokou úroveň jejich
vystoupení, kterým reprezentovaly naši školu.
Mgr. Hana Chládková

Posilovna
Nabízíme volné hodiny v posilovně školy. Cena za pronájem
pro skupiny je 160 Kč/hod. Počátkem října budou vypsány hodiny
pro veřejnost. Sledujte web školy
(www.zsvyprachtice.cz), informace bude vyvěšena také na dveřích
školy.

Beseda s autory literatury faktu
V uplynulých dvou letech jsme vždy v tuto dobu měli
možnost přivítat na naší škole vždy dvojici spisovatelů
zabývajících se tímto druhem literatury. V letošním roce
se změnou financování jsme tuto možnost nedostali, a tak
jsme využili pozvání k návštěvě letohradského kulturního
domu, kde se konalo setkání se všemi účastníky KALFu

V letošním školním roce zasedlo do lavic v 1. třídě 15
školáčků. Přejeme jim, aby zažili ve škole radost z učení,
pocit sounáležitosti se svými spolužáky, a to i s těmi staršími. Přeji všem dětem, aby se škola podílela na tom, že ve
Výprachticích budou mít pevné kořeny a zároveň získají
křídla.
Mgr. Hana Chládková

ZUMBA
V programu Lanškrounské kopy, která se letos konala
již po 45., se rozhodně neztratilo vystoupení zumby, které
s našimi děvčaty nacvičila (a také s nimi vystoupila) paní
učitelka Laďka Kolajová. První vystoupení měly v pátek
dopoledne. Protože chtěly své umění předvést daleko většímu počtu diváků, domluvila paní učitelka ještě představení navíc, a to v hlavním podvečerním pořadu. Děkuji

(Klub autorů literatury faktu). Bylo zajímavé poslouchat,
jak hovořili sami o sobě – jak se k psaní dostali, jakému
tématu se věnují, na čem právě pracují. Mnozí z nich si
odnášejí z letohradského setkání literární ocenění. A protože jsou to všechno pánové většinou úctyhodného věku,
došlo i na dobré rady mladé generaci, a to především:
„číst, číst, číst“.
Mgr. Hana Chládková
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Najdi 10 rozdílů.

OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY
SUDOKU

Omalovánka
Vypočítej příklady a vybarvi správně políčka dle návodu.
40 - modrá
50 - červená
60 - žlutá
70 - zelená
80 - hnědá
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