Vážení přátelé, sousedé, občané, lidé místní i přespolní,
tak už zde máme opět další rok. Měsíce by měly být
zimní, ale zatím to tak nevypadá. Paní zima zatím šetří obecní rozpočet, není totiž nutné uklízet a vyhrnovat
sníh. Ušetří se také na posypu komunikací a možná i trochu na topení. Zima však ještě neskončila a vše může být
nakonec jinak. Na druhé straně však toto „nezimní” počasí dělá vrásky lidem, kteří provozují penziony, lyžařské
vleky a další podobné atrakce. Větší nápor turistů horským
střediskům a penzionům zatím nehrozí. Očekávané tržby
v období svátků se nekonaly a ani přívaly sněhu v únoru
a březnu nemohou vzniklé ztráty vykompenzovat.
Dovolte nám, abychom
Vás zpravili o akcích, které proběhly ještě v prosinci
2013. Chtěli bychom zmínit
Vánoční koncert dechové
hudby „Moravská veselka”, který se líbil. Velkému
zájmu se těšila také půlnoční
mše svatá v kostele Povýšení svatého Kříže ve Valteřicích. Myslím, že s tak velkou
návštěvou nepočítal ani pan
farář Ireneusz
Szocinski,
který měl z Vás všech, co jste
přišli, určitě velikou radost.
Děkujeme, pane faráři, za
dobrý nápad, který si získal řadu příznivců.
Zaměstnanci obce ani na počátku roku nezaháleli. Malovaly se nebytové prostory, opravovaly se šatny
pod kulturním domem apod. Malování šaten se zhostily
zaměstnankyně Olga Skalická a Lenka Lerchová. V rámci
opravy šaten došlo k podřezání zdiva metodou zarážení
nerezových plechů. V šatnách byla zcela odstraněna
omítka, byla vybourána podlaha a položena asfaltová izolace proti vzlínající vlhkosti. Na asfaltový pás byla následně položena vrstva polystyrénu jako tepelná izolace. Po
zhotovení vrchní betonové vrstvy byla provedena pokládka dlažby. Zásadní změnou prošlo schodiště, které bylo
zhotoveno zcela nově. Do předem připraveného bednění
byla provedena betonáž schodnic. Schodiště bylo prodlouženo, čímž byla odstraněna jeho původní strmost. Na
schody byl nalepen zátěžový koberec.

V souvislosti s prodloužením délky schodiště bylo
nutné posunout venkovní vstup do šaten. V šatnách byl
vybourán také z důvodu požadavku na prosvětlení prostoru otvor pro okno. Práci provedla firma pana Martina
Chládka z Cotkytle, zdatně jim sekundovali naši zaměstnanci Standa Mareš, Petr Krátký a další. První seznámení
s nově rekonstruovaným prostorem proběhlo dne 18. 1.
2014 v rámci plesu SDH Výprachtice.
Ples SDH Výprachtice se již tradičně těšil velkému
zájmu místních i přespolních. Ten, kdo přišel, dobře udělal. Ten, kdo nepřišel, snad přijde příště, celý rok nakonec ještě může litovat. Hasičům SDH Výprachtice patří
poděkování nejen za organizaci plesu, ale také za Dětský karneval, který se konal
druhý den. Radost dětí pak
určitě vyvážila úsilí, s jakým
pořadatelé celou akci opět
kvalitně připravili. Vrásky
nám dělá pouze stav parket na sále po každé akci.
Je určitě škoda, že si více
nevážíme toho, co v naší
vesnici máme.
Pokud se máme vrátit
k činnosti u obce, pak lze
zmínit provádění nátěrů
stromků proti okusu a zpracování polomů. Na leden a únor je připravena další těžba v
lesích, takže do konce února, dokdy nám úřad práce dotaci
na zaměstnance poskytl, budou mít určitě všichni zaměstnanci obce práce dostatek. Práci v lese prováděli zaměstnanci Jarda Demel a Pavel Štancl.
Mimo provádění potřebné údržby a oprav v objektech
se zateplují nebytové prostory v budovách, konkrétně
např. nad sálem kulturního domu apod. Mezi další práce, které byly prováděny, patří zhotovení izolací potrubí
v kotelnách, drobné úpravy suterénu KD apod. Tuto práci prováděli zaměstnanci Jan Šponiar, Pepa Bašek a Josef
Rybka.
Pokud to počasí dovolí, bude se pokračovat na opravách místních komunikací, případně na úklidu v obci.
Nepodařilo se nanést nový asfaltový povrch komunikace v horní části obce – lokalita Hoblovna - v úseku od
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cedule Výprachtice po „Převáž”. Důvodem bylo nepříznivé počasí v období od 8. 12. 2013 do 13. 12. 2013, tj.
v době, na kterou bylo vydáno odborem dopravy v Lanškrouně povolení k uzavření silnice. Následně musely být
prostředky Pardubického kraje vráceny. Je přislíbeno pro
tento rok, že se prostředky na opravu tohoto úseku komunikace najdou.
Tou méně dobrou zprávou je to, že nám opět v prosinci minulého roku hořel kontejner na Malé Straně poblíž
domku pana Jaroslava Skalického ml. Je skutečně nepochopitelné, proč nejsme schopni pochopit, že se jedná
o peníze nás všech. Myslíme si, že koupit si další dva,
případně tři kbelíky na popel, ve kterých by během několika dní vychladl, než bude umístěn do kontejneru, není
závratná investice. Na druhé straně vzniká obci na velkoobjemových kontejnerech škoda ročně za desetitisíce.
Takovéto jednání má nepochybně znaky přestupku, případně přečinu. Většina z nás přece ví, že uhelný popel
chladne několik dní, než se může bez obav umístit do
kontejneru s tím, že se od něho nic nevznítí. Jelikož kontejner stojí vedle rodinného domu, může se stát, že i tento
dům může být požárem ohrožen. Případný viník požáru
by pak odpovídal za škodu několikanásobně vyšší, která
by se již neobešla bez soudních tahanic. Ohrožen může
být i život lidí apod. Svádění hoření v kontejneru na chalupáře je nesmysl. Nikdo nepojede s popelem z Valteřic
a Hoblovny apod. na Malou Stranu. Navíc nikdo z obce
tam nikoho s opadem neposílal. V případech, kdy to někdo
tvrdil, se později ukázalo, že to není pravda. Valteřice mají
svůj vlastní kontejner, který „světe, div se” nikdy nehořel. Kontejner není určen jen a pouze na popel, ale také
na ostatní směsný odpad. Ve vesnici umístíme v dohledné době kontejner na papír, a proto Vás prosíme, co půjde, to poctivě třiďte. Papír dávejte stranou, jsme ochotni
Vám ho i odvézt, pokud nás o to požádáte a půjde o větší
množství. Také bychom Vás chtěli upozornit na skutečnost, že v obci, naproti prodejně KONZUM, je umístěn
kontejner na textil a oblečení. Do kontejneru můžete ukládat i potrhaný, ale čistý textil a oblečení. Mohou se tam
ukládat i boty, pokud se jedná o kompletní pár a použité,
ale funkční a nerozbité hračky.
Počátkem roku nás, mimo těch nepříznivých zpráv,
potkala také jedna dobrá. Touto zprávou je skutečnost, že
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OEZ Letohrad prodal provozovnu Výprachtice jednomu
podnikateli z blízkého okolí. Jelikož se jedná o člověka
tvořivého a pracovitého, věříme, že se mu za určitý čas
podaří v naší obci zorganizovat alespoň nějakou menší
výrobu.
Další dobrou zprávou je skutečnost, že do první třídy
naší základní školy by mělo nastoupit nejméně 20 prvňáčků. Je to po dlouhé době počet dětí, ze kterého máme
velikou radost. Ve škole se rovněž podařilo také dobře
stmelit a stabilizovat pedagogický sbor (více než třetina se
v minulém roce obměnila). Ve Výprachticích máme nyní
učitelský sbor mladý a aktivní. Všichni mají snahu odvést
poctivou práci.
Ve Výprachticích také proběhla „Tříkrálová sbírka”,
kterou pomohl zorganizovat ing. Ladislav Bárta, který se
sbírky také sám aktivně účastnil. Vybralo se asi 14.285,Kč, děkujeme Vám všem.
V letošním roce bychom chtěli podpořit děti ze sociálně
slabých rodin a přispět jim na školní stravování. Pokud by
kdokoliv z Vás chtěl pomoci těmto dětem, může tak učinit prostřednictvím ředitelky Základní školy Výprachtice
paní Mgr. Hany Chládkové. Dále bude nutné v budoucnu pomoci zachránit chátrající varhany v místním kostele. Pan farář požádal o dotaci na varhany, uvidíme, zda
se mu podaří peníze získat. Vše s Vámi ještě projednáme
a o postupu se s Vámi poradíme.
Také Vás žádáme, abyste neopomněli podat daňové
přiznání k dani z nemovitostí (pozemků a budov). Povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí platí v případech, kdy se u Vámi vlastněných nemovitostí změnilo
číslo pozemku nebo výměra. Podrobnosti Vám sdělíme
jak na obci, tak i v kanceláři AGROSPOLU, kde Vám
pomohou rovněž s jeho vyplněním. Nepodání daňového
přiznání do konce ledna 2014 (opožděně podat daňové
přiznání je lepší, než ho nepodat vůbec) by pro Vás mohlo
znamenat pozdější komplikace, případně byste mohli za
nesplnění povinnosti obdržet sankci.
Dovolte, abychom Vám na počátku roku popřáli hodně
štěstí, zdraví a osobních i pracovních úspěchů.
Věříme, že se nám všem podaří zimu prožít s hřejivým
úsměvem na tváři.
To vše Vám srdečně přejí zastupitelé obce Výprachtice.

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝPRACHTICE,
KONANÉHO DNE 18. 12. 2013 V 18.00 HOD.
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU.
Přítomni: Ing. J. Falta, V. Jandejsková, Mgr. H. Katzerová,
J. Koubek, K. Medková, L. Merta, J. Pfeifer, JUDr. M. Stejskal
Omluveni: J. Kulhánek
Hosté: M. Bašková, J. Lerch, V. Vaníček, J. Medek, L. Skalický
Program:
1/ Zahájení
2/ Schválení smluv o dílo
3/ Schválení prodeje pozemků pod garáží
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4/ Schválení smlouvy o poskytnutí dotace
5/ Schválení poskytovatele systému obecní integrační
komunikační administrativy
6/ Rozpočtové změny
7/ Různé
8/ Návrh usnesení
9/ Závěr
Veřejné zasedání zahájil starosta obce pan Miroslav Stejskal, který přivítal zastupitele a seznámil je s programem
jednání.
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Předložený program jednání byl schválen.
Schváleno: 5 – 0 – 0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: K. Medková, Ing. J. Falta
Návrhová komise ve složení: Mgr. H. Katzerová, V. Jandejsková
Schváleno: 5 – 0 – 0
Dostavil se p. L. Merta.
173/ ZO schvaluje smlouvu o dílo na opravu a odstranění havarijního stavu šaten v přízemí kulturního domu
čp. 216 ve Výprachticích s firmou Martin Chládek, IČ:
75272831. Smlouva se schvaluje za podmínek dle přeloženého návrhu smlouvy.
Schváleno: 6 – 0 – 0
174/ ZO schvaluje smlouvu o dílo na zhotovení nerezového komína do objektu čp. 216 – izolovaný systém
DW N1 podtlak RICOMGAS – se zhotovitelem Liborem
Havlenou, IČ: 64248127. Cena díla se sjednává ve výši
29.150,- Kč bez DPH. Smlova se schvaluje za podmínek
dle přeloženého návrhu smlouvy.
Schváleno: 6 – 0 – 0
175/ ZO schvaluje smlouvu o dílo na podřezání a injektáž šaten kulturního domu s firmou František Hróz, izolatérství, IČ 73949965, za cenu 30.180,- Kč. Smlouva se
schvaluje za podmínek dle přeloženého návrhu smlouvy.
Schváleno: 6 – 0 – 0
Dostavil se p. J. Pfeifer.
176/ ZO schvaluje proplacení částky 1.200.000,- Kč
firmě Radka Hajzlera, Výprachtice 296, 561 34 Výprachtice, za dosud provedené práce dle smlouvy o dílo číslo
101 v rámci výstavby 2 pečovatelských bytů v objektu čp.
13 ve Výprachticích.
Schváleno: 7 – 0 – 0
177/ ZO Výprachtice schvaluje uvolnění částky
40.000,- Kč na nákup materiálu na rekonstrukci objektu
šaten kulturního domu.
Schváleno: 7 – 0 – 0
178/ ZO Výprachtice schvaluje uvolnění částky 18.000,Kč na provedení stropní tepelné izolace nad sálem kulturního domu.
Schváleno: 7 – 0 – 0
179/ ZO schvaluje prodej jedné ideální poloviny stavebního pozemku stpč. 102/2 v k.ú. Výprachtice. Předmět
smlouvy se prodává manželům M. a J. M. za kupní cenu
100.000,- Kč. Kupující dále zaplatí náklady znaleckého
posudku a poplatek za návrh na vklad do KN. Kupující
v případě prodeje ideální poloviny garáže na stpč. 102/2
v k.ú. Výprachtice (schválené usnesením ZO číslo 154 ze
dne 12.11.2013) ideální poloviny pozemku ppč. 102/2
uhradí daň z převodu nemovitostí. Dále se smlouva kupní
schvaluje za podmínek uvedených v příloze této smlouvy,
která se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
Dostavil se p. J. Koubek.
180/ ZO schvaluje zveřejnění záměrů prodeje ideální
poloviny garáže na stpč. 102/2 v k.ú. a obci Výprachtice
a dále ideální poloviny stavebního pozemku stpč. 102/2
v k.ú. a obci Výprachtice. ZO dále schvaluje záměr prodeje pozemku 534/5 a 3308 vše v k.ú. Výprachtice.
Schváleno: 8 – 0 – 0
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181/ ZO schvaluje upřesnění svého záměru ohledně
zřízení věcného břemene na pozemcích ppč. 1779/15
a 1779/16 ve prospěch oprávněné obce Výprachtice tak,
aby bylo možné vyhrnovat sníh z komunikace obce ppč.
1779/14 na výše uvedené pozemky v k.ú. Koburk s tím,
že věcné břemeno v navrhovaném rozsahu - právo chůze
a jízdy - bude zřízeno pouze na pozemku ppč. 1779/15,
který vznikl na základě GP číslo 117-103/2013 pro k.ú.
Koburk.
Schváleno: 8 – 0 – 0
182/ ZO projednalo žádost Ing. Marie Skybové, Ph.D.,
Zahradní 241, 74791, Štítina o zvýšení smluvní částky o
20 %, tj. z původních 55.000,- Kč bez DPH na 66.000,Kč bez DPH,
Schváleno: 8 – 0 – 0
183/ ZO schvaluje nájemní smlouvu s firmou AGROSPOL Výprachtice s.r.o., se sídlem Výprachtice čp. 288,
561 34 Výprachtice. Předmětem nájmu jsou zemědělské
pozemky v k.ú. Výprachtice a v k.ú. Koburk, které jsou
uvedeny v příloze nájemní smlouvy, která tvoří nedílnou
součást tohoto usnesení. Současně se dohodou ukončují
dosavadní vztahy k předmětným nemovitostem.
Schváleno: 8 – 0 – 0
184/ ZO projednalo možnost zaplacení úvěru poskytnutého na základě úvěrové smlouvy č. 618-366-05 s tím, že
předmětná úvěrová smlouva je fixována pro úrok 3 % p.a.
Nová sazba by byla 1,75 % p.a. ZO schvaluje poskytnutí
úvěru do výše 1 mil. Kč. Současně ZO schvaluje zaplacení
stávajícího úvěru, který činí 1 025 000,- Kč.
Schváleno: 8 – 0 – 0
185/ ZO schvaluje změnu smlouvy s poskytovatelem
systému SMS zpráv, KONZULTA Brno, a.s., Veveří 9,
602 00 Brno, IČO: 25548085 s tím, že cena jedné SMS zprávy nesmí překročit 1,- Kč a celkové náklady pak 15.000,Kč za jeden rok. Vše dle předloženého návrhu smlouvy.
Schváleno: 8 – 0 – 0
186/ ZO schvaluje uzavření mandátní smlouvy č.
30/2013 s firmou Hudeček s.r.o., Husova 888, 562 01
Ústí nad Orlicí, IČ 25922319. Předmětem díla je provedení výběrového řízení a další práce spojené se zajištěním
zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby „B.j. 2 PB
– PČB Výprachtice čp. 13“. Cena díla činí 15.000,- Kč bez
DPH. Mandátní smlouva tvoří přílohu tohoto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
187/ ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky
SDH v roce 2013. Dotaci poskytuje Pardubický kraj a její
výše činí 4540,- Kč. ZO dále schvaluje podání žádosti
o neinvestiční dotaci od Pardubického kraje na věcné
vybavení jednotek SDH. Obojí se schvaluje v textu dle
předložených návrhů.
Schváleno: 8 – 0 – 0
188/ ZO schvaluje rozpočtové změny dle předloženého návrhu rozpočtových změn.
Schváleno: 8 – 0 – 0
189/ ZO projednalo otázku vystoupení ze svazku obcí
Lanškrounska s tím, že ZO ruší usnesení č. 142/2013.
Schváleno: 8 – 0 – 0
190/ ZO schvaluje nákup 68 ks židlí v ceně a´ 1000,- Kč za
jednu židli, celkem 68.000,- Kč. ZO pověřuje starostu obce
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k uzavření kupní smlouvy s firmou Ing. Antonín Sekanina,
Perso International, S.K.Tyla 582/10, PSČ 571 01 Moravská
Třebová, IČ 14554381.
Schváleno: 8 – 0 – 0
191/ ZO schvaluje vyřazení odepsaných a nedobytných
pohledávek z rozvahy nad podrozvahu. Seznam pohledávek tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
192/ ZO schvaluje nákup 4 ks televizorů do max. částky 20.000,- Kč, televizory budou umístěny do pokojů pro
ubytování hostů v Penzionu U Jana.
Schváleno: 8 – 0 – 0
193/ ZO schvaluje rozpočtové provizorium na leden až
únor 2014, a to ve výši čerpání rozpočtu 2013. Současně
se schvalují pravidla rozpočtového provizoria dle předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
194/ ZO projednalo úhradu nákladů spojených se
zaměřením cesty – Neradovi. ZO vyjádřilo souhlas se skutečným zaměřením původní komunikace.
Schváleno: 8 – 0 – 0
195/ ZO schvaluje uzavření darovací smlouvy, dle které
manželé L. a J. S. darují obci Výprachtice drobnou sakrální stavbu kříže na pozemku ppč. 2857 v k.ú. Výprachtice.
Dále ZO obce Výprachtice schvaluje uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene, dle které manželé zřizují věcné břemeno na pozemku ppč. 2857 v k.ú. Výprachtice
ve prospěch obce Výprachtice. Právo věcného břemene
bude dále spojené s právem umístit drobnou stavbu kříže
na pozemku ppč. 2857 v k.ú. Výprachtice. Obec pak bude
v dané souvislosti oprávněna vstupovat na předmětný
pozemek za účelem údržby a oprav předmětné drobné
stavby, umístit na nezbytnou dobu opravy lešení okolo
stavby apod. Důvodem je horší stav drobné sakrální stavby, který si vyžaduje údržbu a opravy, přičemž dárci stavby nejsou ze svých prostředků schopni uvedené zajistit.
Schváleno: 8 – 0 – 0
196/ ZO schvaluje uzavření věcného břemene, na základě kterého paní D. R. zřídí ve prospěch obce Výprachtice
věcné břemeno spojené s právem chůze přes pozemky
ppč. 3146/3 a 3148/74, zaměřené GP číslo 704-123/2013
pro k.ú. a obec Výprachtice. Věcné břemeno se zřizuje
za jednorázovou náhradu 500,- Kč. Smlouva se schvaluje
dále v textu dle předloženého návrhu smlouvy.
Schváleno: 8 – 0 – 0
197/ ZO schvaluje doplnění svého usnesení číslo 161,
ze dne 12. 11. 2013 tak, že prodej pozemku ppč. 3148/75
v k.ú. Výprachtice se schvaluje za 1,8 násobek ceny úřední, stanovené znalcem.
Schváleno: 8 – 0 – 0
198/ ZO schvaluje nájem ordinace dětského lékaře
v objektu čp. 3 pro nájemce paní MUDr. Radmilu Jarešovou, místo podnikání: Českých Bratří 86, Jablonné nad
Orlicí. Nájem se uzavírá s účinností od 1. 2. 2014. Současně ZO souhlasí s ukončením nájmu se stávající lékařkou, a to z důvodu jejího odchodu do starobního důchodu. Nájem se uzavírá za podmínek uvedených v návrhu
smlouvy, která se přikládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
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199/ ZO souhlasí s prominutím pohledávky za nájemné zubní ordinace MUDr. Zuzany Jedličkové ve Výprachticích čp. 3 za rok 2013 ve výši 2 000,- Kč a prominutím pohledávky za vytápění prostor za rok 2012 ve výši
12 763,- Kč.
Schváleno: 8 – 0 – 0
200/ ZO souhlasí se splátkovým kalendářem pro pana
D. N. na uhrazení pohledávky za elektrickou energii na
dodávky tepla a teplé vody bytě č. 6 v čp. 287 za rok
2012/2013 v celkové výši 12 572,- Kč, a to následovně:
leden, únor, březen, duben, květen, červen 2014 splátka
ve výši 2 000,- Kč, červenec 2014 splátka ve výši 572,- Kč,
splátka je splatná vždy do 25. dne příslušného měsíce.
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

Výprachtické noviny
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LUCIE CINKOVÁ OPĚT ZABODOVALA
Lucka Cinková, bývalá žákyně ZŠ J. Pravečka Výprachtice,
která nyní navštěvuje Střední
školu obchodu, řemesel a služeb
v Žamberku, obhájila loňské (už
máme rok 2014, tedy předloňské) druhé místo v soutěži Český
kapr 2013.
Dne 6. listopadu 2013 se na
výstavišti v Českých Budějovicích
uskutečnilo finále soutěže Český kapr 2013. Do hlavního finále postoupilo šest juniorů
z celé České republiky. SŠOŘaS Žamberk reprezentovala
Lucie Cinková z třetího ročníku učebního oboru kuchař.
Úkolem soutěžících bylo připravit pět porcí moderního
pokrmu, jehož hlavní surovinou byl filet z kapra. Lucka
v časovém limitu 45 minut připravila filet z kapra v uzené
krustě, bylinkové klobásky, šťouchané brambory s kroupami, dýňové pyré a máslovou omáčku.
Gratulujeme!
zdroj: Orlické noviny ze dne 30. 11. 2013
Jana Langerová

VYPOSLECHNUTO...

Obecní úřad
upozorňuje,
že termín úhrady
poplatku ze psa je

31. března
2014.

Obecní úřad
upozorňuje,
že termín úhrady poplatku
(pro fyzické osoby 530,- Kč)

za likvidaci komunálního odpadu
je nejpozději

30. dubna
2014.

„Tak nám po dlouhý době otevřeli hospodu. To je furt
samá rekonstrukce, to asi muselo stát prachů. Stejně tam
nikdo nebude chodit, dyť se tam ani nekouří. To není vono
bez cigára. Vždyť je to vopruz. A je tam na stropě nějaký
blbý letadlo, dyť tady letadla nikdy nelítaly. Takhle kdyby
tam byl traktor nebo kombajn, to by byla věc. To by mi připomínalo víc vesnici. Taky kráva by tam mohla bejt místo
mlejna. Vždyť už tady mlejn žádnej není. Tak proč mlejn,
ještě by ho tady ve vesnici mohl někdo vožralej hledat
a ztratit se. A Svatej Ján tam taky chybí. Že je Ján namalovanej vevnitř? No, já tam stejně nechodím, tak to nemůžu
vědět. Každej nápis nakonec musí bejt vidět zvenku. Co to
je za nápis Pizza a Penzion? Že to je jen reklama? No, to
teda nevím, proč reklama? Dyť to je stejně k ničemu. Když
je v televizi reklama, tak to vypínám. Jo, že ten nápis „Penzion U Jana“ teprve vyráběj, no, to mne skutečně nezajímá. To už mělo bejt vyrobený předem, co tady ta obec
dělá? Proč nechodím do hospody? Přeci nebudu chodit
do hospody, kde se nekouří, to by mi ani stará nevěřila, že
jsem byl v hospodě. Musel bych na ni večer dejchat a to je
pod moji úroveň. Taky tam prej starosta chodí topit zadarmo obecním uhlím. No, já nevím, jestli je to pravda, ale
lidi to říkaj. Proč se nezeptám hospodskýho nebo starosty?
Proč bych se ptal, ještě bych na sebe zbytečně upozornil.
Stejně je dobrý si zanadávat. Člověku se hned uleví. Už
se těším, až bude nová vláda, budu nadávat zase na ni.
Nakonec nadávat na poměry mne nic nestojí a člověku je
nějak líp po těle. Že si mám zamést před svým vlastním
prahem? No dovolte! Vy ste ale sprosťák! To jsou dnes lidi,
kouska slušnosti to nemá! Kam to jen ten svět spěje?“
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ÚNOR V ORLICKÝCH HORÁCH
A PODORLICKU
Vážení čtenáři,
už máte svou kartu hosta? Díky ní
můžete čerpat až 50% slevy na
večerní lyžování v Českých Petrovicích nebo pamětní minci z Deštného,
30% slevy na vstup do bazénu nebo sauny na hotelu Studánka
v Rychnově nad Kněžnou či 25% na lyžařskou školu v Rokytnici v Orlických horách. Více na www.orlickakarta.cz
Únor je dalším ze zimních měsíců, kdy se u nás koná velké množství zajímavých akcí, na kterých byste určitě neměli
chybět:
Jeden nebo dva okruhy po zvlněných podhorských loukách a zalesněných svazích čekají od 1. do 2. 2. 2014 na
všechny účastníky 30. Orlického maratonu klasicky a 12.
Orlického půlmaratonu v Deštném v Orlických horách.
Můžete přijet závodit nebo fandit!
V Žamberku dne 24. 2. 2014 proběhne v pořadí již 3.
masopustní původ masek, který prochází ulicemi města.
Zakončení průvodu bude na parkovišti u muzea, kde bude
pro návštěvníky připravena zabíjačka a další pochutiny.
Neměli byste si nechat ujít ani nejprestižnější východoevropský freeski závod na největším skoku, který je v České republice
možné vidět, a to O’Neill Soldiers ve dnech 27. – 1. 3. 2014
v Deštném v Orlických horách. Čeká vás neuvěřitelná podívaná se zajímavým doprovodným programem!
Jelikož počasí během letošní zimy je plné překvapení, sledujte aktuální informace na www.mojeorlickehory.cz.
Přidáváme také pár tipů na to, co dělat, když není sníh:
• Zbrusu nově otevřené, interaktivní a netradiční Muzeum
Orlických hor – www.sypka-moh.cz
• Pevnost Hanička je otevřená i v zimním období www.
hanicka.cz
• Perfektní wellness zařízení našich hotelů www.hotelpanorama.eu, www.hotelstudanka.cz, www.alfaresort.cz,
www.suchak.cz
• Nově je po rekonstrukci také otevřeno Muzeum betlémů
v Třebechovicích pod Orebem www.betlem.cz a otevřené je
také Muzeum řemesel v Letohradě www.muzeumremesel.cz
• Třetí víkend v lednu zabíjačkové hody na Kozím chlívku
www.kozichlivek.cz nebo každou neděli na taneční kurz
do Hostince U Hubálků www.uhubalku.cz
• Farmářské trhy na zámku v Doudlebách nad Orlicí http://
www.zamek-doudleby.cz/ nebo prohlídka Tvrze Orlice
www.tvrzorlice.cz
Pro děti je od února v dobrušském v nově zrekonstruovaném Kině 70 připravena NOVINKA. Každý víkend od 15
hodin se mohou těšit na promítání dětských filmů a pohádek
- http://www.mestodobruska.cz/kino/
Pěší túry:
Rozhledna Anna (Anenský vrch; rozhledna + dva volně přístupné objekty těžkého opevnění R-S 84 „Arnošt“ a R-S 85
„Anna“)
Kunštátská kaple – nejvýše položená kaple v Orlických horách
Zemská brána a Pašerácká lávka
Vycházka Po stopách mlsného medvěda v Jablonném nad Orl.

strana 6

leden - únor 2014

ROK 2013 V KLUBU DŮCHODCŮ
Jaký byl? Většinou to záleží na každém z nás. Už naši
předkové měli potřebu si popovídat, zavzpomínat na mládí a probrat novinky ze svého okolí. Někdy k tomu stačilo pouhé zastavení, jindy posezení na lavičce, v zimním
období vzájemné návštěvy. Dnes máme kluby důchodců, univerzity třetího věku, turistické akce pro důchodce.
U nás už před několika lety byl založen Klub důchodců.
V loňském roce jsme se sešli každý měsíc dvakrát, jen
v srpnu třikrát. Do klubu bylo přihlášeno 25 členů. Občas
někdo ze zdravotních důvodů chyběl. Hostinec U Jana,
hasičská zbrojnice Koburk, hřiště TJ Sokol, myslivecké
sdružení Výprachtice a jídelna Agrospol jsou místa, kde
jsme pobývali. Dík patří všem, kteří nám umožnili tato
setkání a starali se o nás. Mnozí to dělali ve svém volném
čase.
Besedy:
Hasičská zbrojnice Koburk
11 krát
Hostinec U Jana
8 krát
Hřiště TJ Sokol
4 krát
Myslivecké sdružení Výprachtice
1 krát
Jídelna Agrospol
1 krát
Ostatní akce:
Bystřec „Bál důchodců”
Horní Třešňovec „Májové setkání”
Bystřec „Dozvuky Benátské noci”
Dolní Čermná „Martinské dozvuky”
Výprachtice „Beseda s důchodci”
Půldenní zájezd:
Damníkov – Agrochem, Žichlínek – suchý poldr,
Tatenice – zámek, kostel sv. Jana Křtitele

Myslím si, že k životu patří nejen tisíce přání, tužeb
a snů, štěstí, zdraví, láska, ale také porozumění si s přáteli,
umět jim naslouchat a chápat jejich bolístky. A o to všechno se snažíme při našich setkáních. Přináší to smysl všech
dalších dnů lidského života.
To všechno přejeme v roce 2014 občanům Výprachtic
a Koburku.
Klub důchodců Výprachtice - Koburk
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ZPRÁVY Z MATEŘINKY
Předvánoční jarmark
Poslední listopadovou sobotu se opět uskutečnil jarmark. Prodávaly se výrobky zhotovené ve školce. Některé
maminky nám také vypomohly a bylo opravdu co nabídnout. V kuchyni se prodávaly výborné řezy a něco na
zahřátí. V tento předvánoční čas měli návštěvníci možnost
setkání, zastavení i popovídání si. Děkujeme všem, kteří
se podíleli na přípravách jarmarku.

Návštěva v 1. třídě
Budoucí školáci se připravují na zápis do základní školy. 22. ledna si domluvili s paní učitelkou Mgr. Beranovou
návštěvu v 1. třídě u bývalých kamarádů. Mohli posoudit,
co všechno se prvňáci za půl roku naučili. Ukázali nám
práci s interaktivní tabulí a přečetli krátký příběh. Všichni
společně pak luštili křížovky, hádali obrázky a prvňáčci
doplňovali písmena. Děti z MŠ předaly školákům vlastnoručně vyrobené dárky a na závěr si společně zazpívaly.
Tímto paní učitelce děkujeme za milé přijetí.
Kolektiv MŠ

Vánoční besídka
Vánoce ve školce patří i společnému setkání s rodiči.
Na besídku jsme pilně trénovali a 18. prosince odpoledne
předvedli rodičům připravený program. Děti z Koťátkové
třídy zahrály hudební pohádku O řepě, zazpívaly Mikulášskou písničku, Rolničky a přednesly vánočně laděné
básničky. Muzikál o narození Ježíška si nacvičily děti
z Motýlků.
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SPOČÍTÁNO! TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VYNESLA
PŘES DVA MILIONY KORUN
Orlickoústecko – Díky štědrosti lidí se při Tříkrálové sbírce podařilo nasbírat opět více než loni. Oblastní
charita Ústí nad Orlicí spočítala obsah 470 pokladniček,
v nichž bylo celkem 2 143 718 korun.
Tříkrálová sbírka má v našem regionu velký ohlas a tradici. Oblastní charitě pomáhá s organizací v devadesáti
městech a obcích okresu zhruba patnáct set dobrovolníků.
Skupinky tříkrálových koledníků obcházely domácnosti
o prvním a druhém lednovém víkendu. V některých místech, například v Ústí nad Orlicí, České Třebové nebo
v Žamberku, se ve prospěch sbírky uskutečnily i doprovodné Tříkrálové koncerty.
Jak mohli s radostí konstatovat pracovníci charity, za
14 let své existence si již Tříkrálová sbírka získala důvěru
občanů, založena je na hodnověrnosti charity i místních
organizátorů. „Letos se vybralo přes dva miliony sto čtyřicet tři tisíc korun, což je zhruba o deset procent více než
loni. Obrovský dík patří všem, kdo se na Tříkrálové sbírce
jakkoliv podíleli, pomáhali s její organizací nebo přispěli
na dobrý účel. Děkujeme všem lidem dobré vůle, že nám
pomáhají pomáhat,” konstatovala ředitelka Oblastní charity Ústí nad Orlicí Marie Malá. Pro charitu má Tříkrálová
sbírka velký význam, díky ní se jí daří provozovat některé
služby a pomáhat tak potřebným.
„Pětašedesát procent z výtěžku se vrací zpět do regionu. V letošním roce tak sbírka pomůže zajistit například
provoz Občanské poradny, služby Šance pro rodinu nebo
poměrně novou službu – domácí hospicovou péči, kterou
poskytujeme v našem regionu,” dodala Marie Malá.
Převzato: www.orlicky.denik.cz

V ČESKU JE 22 „SILNIC SMRTI“.
Z TOHO DVĚ NA LANŠKROUNSKU
Podle společnosti
AF-Cityplan, která se
zabývá hodnocením
bezpečnosti silnic
v několika evropských státech, je
v České republice
celkem 22 „silnic
smrti“. Dva nebezpečné úseky jsou
také na Lanškrounsku. Jedná se o úsek silnice 43, který
vede ze Svitav přes Lanškroun do Štítů.
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Zde se v loňském roce stalo hned několik tragických
nehod. Dalším nebezpečným úsekem je pak silnice číslo
11, která vede z Čenkovic přes Červenou Vodu do Mlýnického Dvora.
Vůbec nejhorším úsekem v Česku je pak již zmíněná
silnice 43 – z města Králíky k polským hranicím. Nebezpečnost silnic je vypočítávána nejen z počtu nehod
s vážným nebo smrtelným zraněním, ale také z intenzity
dopravy.
Vůbec nejnebezpečnější je jízda po Libereckém kraji,
kde je velmi nebezpečných 20% větších silnic. Na druhém místě je pak kraj Pardubický.
Převzato: www.lanskounsko.cz

MASOPUST
Masopust je třídenní lidový svátek, který ve své podstatě
sice nemá nic společného s liturgií, ale přesto je podřízen
běhu církevního kalendáře. Slavil se ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou začíná 40denní půst před
Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, byl
pohyblivým svátkem i masopust.
Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní
nedělí, nazývaný „tučný čtvrtek” či „tučňák”. Panovalo
přesvědčení, že v tento den má člověk jíst a pít co nejvíce,
aby byl celý rok při síle.
Hlavní masopustní zábava začínala o „masopustní
neděli”. Také toho dne byl oběd bohatý, ale netrval příliš
dlouho, protože se všichni chystali do hospody k muzice.
Někdy se tancovalo přímo na návsi a tanec se často protáhl až do rána. Také masopustní pondělí probíhalo ve znamení zábavy a tance. V mnoha vsích se konal „mužovský
bál”, kam neměla přístup svobodná chasa; tancovali jen
ženatí a vdané.
Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho dne procházely vesnicemi průvody maškar, hrála se masopustní
divadelní představení, secvičená obvykle žáky. Obchůzky masek neměly závazná pravidla; záleželo na vtipu
a pohotovosti „maškarádů”, jaké taškařice budou provádět. Masky byly všude pohoštěny - něčím k zakousnutí
a především pálenkou a pivem, které ještě zvyšovaly rozpustilost a veselí. Bývalo však i několik tradičních masek,
které se objevovaly každoročně. Mezi ně patřil např. medvěd, někdy vedený na řetězu medvědářem. Jinou tradiční
maskou bývala tzv. klibna (= šiml, kobyla, koníček), skrývající často dvě osoby. Objevovala se i maska s jezdcem
na koni, Žid s pytlem nebo rancem na zádech, bába s nůší,
kominík se žebříkem, kozel a mnoho dalších.
Téměř všude končila masopustní zábava přesně o půlnoci. Tehdy zatroubil ponocný na roh a rychtář či někdo
z radních všechny vyzval, aby se v klidu rozešli domů,
protože nastala středa a s ní předvelikonoční půst. Někde
zakončili o půlnoci muziku „pochováním basy” (symbol
toho, že v postu si hudebníci nezahrají), jinde o půlnoci
pochovávali Baccha. Lidé věřili, že pokud budou o masopustu tancovat přes půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel,
často jako cizinec v zeleném kabátě.
Převzato: www.vira.cz
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ZŠ JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
Beseda o plazech
V úterý dne 17. prosince 2013 k nám do školy zavítal pan Stanislav Pecháček z Teracentra v Dolní Čermné.
Teracentrum je místo, kde si můžete prohlédnout zblízka
a bez obav úžasná zvířata, jako jsou různí plazi, obojživelníci, exotičtí hlodavci a hmyz. Teracentrum také pořádá
přednášky a výstavy pro školy.
Nám přijel pan Pecháček ukázat plazy a něco o nich
říci. Na ukázku ze zástupců hadů přivezl užovku africkou,
krajtu královskou a hroznýše královského. Přivezl také ještěry - chameleona jemenského, agamu vousatou a gekona obrovského. Viděli jsme také zástupce obojživelníků,
a to želvu vodní.
Pan Pecháček hovořil o všech těchto živočiších velmi
poutavě, a tak jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o životě a chovu vystavených exemplářů. Například
jsme se dozvěděli, že nejcitlivější místo na hadím těle je
konec ocasu, že chameleon mění zbarvení podle nálady
a nikoli podle prostředí nebo že vodní želva ráda kouše ☺.
Bylo také možné si každé zvíře pohladit. Přes počáteční
obavy a ostych se většina žáků k tomuto odvážila.
Výstava s přednáškou se nám velice líbily. Děkujeme
panu Pecháčkovi a těšíme se opět na další.

Vánoční soutěž pro 1. stupeň
Už po několikáté si žáci deváté třídy připravili zajímavou soutěž pro své mladší spolužáky. Tentokráte to bylo
na vánoční téma. Děti byly rozděleny do družstev a plnily nejrůznější úkoly. Skládaly puzzle, vyplňovaly křížovku, doplňovaly chybějící slova, řešily hlavolamy ze sirek
a poznávaly koledy. Chtěl bych poděkovat všem deváťákům (hlavně dívkám) za přípravu a realizaci akce.

Mgr. Ladislava Kolajová

(Nejen) o zpívání na schodech
Vánoce a přelom roku jsou již za námi, čas ukrojil
z toho nového již celý měsíc. Dovolte nám jen krátce vrátit se k poslednímu školnímu dni před vánočními prázdninami.

Školní turnaj ve florbale
Deváťáci si také připravili zábavu pro své spolužáky
z druhého stupně. Jednalo se o turnaj tříd ve florbale.
Bohužel všechny třídy nebyly kompletní a osmá třída se
turnaje nezúčastnila vůbec. Zato zájem ze šesté a sedmé

I letos v poslední školní den jsme se sešli na schodech.
Tentokrát byl program obohacen o vystoupení jednotlivých tříd. Každá z nich si připravila krátké vystoupení.
Říkaly se vtipy, hrály se krátké scénky a hodně se zpívalo. Vystoupila také školní kapela, která se připomenula
s programem z letošního vánočního koncertu v kostele. Pan učitel Formánek se ujal slova a s panem starostou všem popřál klidné svátky a hodně školních úspěchů
v roce 2014. Nakonec jsme si společně zazpívali pár koled
a rozešli se na besídky do tříd.
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třídy převyšoval kapacitu družstva i tělocvičny. Škoda, příprava turnaje zabrala Adélce hodně času a určitě ji mrzelo,
že nedopadl podle jejích představ. Po vyrovnaných bojích
turnaj vyhrála devátá třída před sedmou a šestou třídou.
Bc. Petr Grossmann

Děkuji všem účinkujícím i jejich vyučujícím za navození vánoční atmosféry. Další mé poděkování patří žákům
9. třídy jak za přípravu programu se soutěžemi pro žáky
1. stupně, tak také za přípravu turnaje ve florbale.
Mgr. Hana Chládková

„Učíme se podnikat, učíme se samostatnosti“
V letošním školním roce se naše škola přihlásila do
projektu KONEP (Koalice nevládek Pardubicka) „Učíme
se podnikat, učíme se samostatnosti“. Jeho cílem je přispět k rozvoji podnikatelských znalostí a dovedností žáků.
V rámci tohoto projektu uskutečníme pod vedením odborných lektorů sérii vzdělávacích seminářů v deseti projektových dnech, v nichž se žáci seznámí s pěti tematickými
celky: Ekonomické dovednosti, Komunikační dovednosti, Právo a podnikání, Management, Self-management.
V rámci vzdělávacích seminářů mají žáci možnost pracovat s vytvořenými vzdělávacími materiály a didaktickou
hrou typu cash-flow. Základem realizovaných aktivit je
kombinace teoretického a praktického poznání a propojení různých typů aktivit, skrze něž se budou s uvedenými
tématy seznamovat. Žáci tak získají komplexní poznání
podnikatelských aktivit a budou se moci rozhodovat o své
budoucí profesi na základě vlastních poznatků a budou
vědět, jak se vyhnout základním rizikům. Díky tomu, že
budou pod vedením odborného lektora pracovat po celou
dobu na vlastním projektu, ověří si jednotlivé informace
skrze vlastní zkušenost.
V rámci projektu se žáci též zúčastní tematických besed
a exkurzí.
Máme za sebou tři projektové dny, ve kterých si žáci
osvojovali komunikační dovednosti a založili si své „fiktivní firmy“, na kterých budou v dalších projektových
dnech získané dovednosti prezentovat.
Mgr. Jiří Formánek

A co k tomu dodávají sami účastníci projektu? V odpovědích na otázky se objevily následující odpovědi:
1) Co tě nejvíc překvapilo, co jsi dříve netušil(a)?
„Že můžu od 16ti let podnikat“…“co jsou aktiva
a pasiva“…“že se dá rychle dostat k penězům, ale je to
náročné a musíš dost dobře myslet, aby to všechno vyšlo“…
„že můžu být milionář“… „pojmy jako podnikání, s.r.o.,
živnosti, právnická osoba, fyzická osoba“…“že s pár tisíci můžu mít za pár let pár miliónů“…“že podnikat se dá
opravdu v čemkoli“… „v jedné hodině jsme se bavili o lidském temperamentu a osobnosti člověka, to nás opravdu
bavilo“…podmínky pro získání živnostenského listu“…
2)V čem ti může být projekt užitečný?
…“ v budoucnu mi pomůže s nakládáním s miliónem
a dalšími teď pro mě nereálnými penězi“…může mi pomoci v podnikání a při koupi různých věcí“…“v sebehodno-
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cení a komunikaci“… „až budu mít milióny, tak vím, co
s nimi“…“při výběru SŠ a práce, udržovat peníze a získávat je“…“ v budoucnu, možná“…

Zdraví na talíři
není výmysl. Uvědomujeme si snad všichni, že to, co
jíme, kolik toho jíme a kdy to jíme, naše zdraví ovlivňuje.
Významnou součástí stravování školních dětí a také mnoha dospělých je oběd ve školní jídelně.
Školní stravování podléhá dosti přísným požadavkům
daným přímo státem. Tzv. spotřební koš obsahuje minimální množství základních surovin – masa, ryb, mléka,
mléčných výrobků, ovoce, zeleniny, které se musí dodržet,
a také maximální množství - např. u cukru a tuku – které
se nesmí překročit. Navíc je třeba stále hlídat kalkulaci
– prostředky navíc nejsou.
Koncem roku jsme využili impulsu jedné z maminek
a s její dopomocí sestavili anketu týkající se školního stravování. Chtěli jsme zjistit, co preferují pro své děti rodiče našich žáků, co veřejnost (ta tvoří z počtu strávníků
významnou část), co by rádi viděli na svém talíři ve školní
jídelně sami žáci. Ptali jsme se také na podobu jídelního
lístku, způsob placení i na to, jak strávníkům chutná.
Zpracování všech anketních lístků přineslo zajímavé
výsledky. Vyberu z nich jen několik údajů:
Stravování žáků: anketu vyplnili žáci 3. – 9. třídy. Velké
rozdíly byly mezi těmi mladšími a dospívajícími v tom, co
jim chutná. Malí hodnotili často 1, velcí byli daleko kritičtější a jedničkami šetřili. Všichni bez rozdílu by si ale přáli
často sladká jídla (vedly palačinky), naopak ryby by více
než polovina z nich z jídelníčku vyškrtla. Malí jedí s chutí
polévky, velcí spíš výjimečně. S rostoucím věkem klesá
obliba masa a stoupá obliba knedlíků a omáček. Nejvíce
postrádají žáci 2. stupně ve školní jídelně nezdravá jídla!
– hranolky, smažený sýr, langoše… (Vzpomněla jsem si
na knížku Fulghuma o tom, že vše, co potřebuji pro život,
jsem se naučil v mateřské školce).
Rodiče žáků: Přesto, že naprostá většina z nich označila stravování v jejich rodině jako tradiční, požadavky na
školní stravování téměř polovina z nich vyjádřila jako
„dostatečné nasycení“, třetina pak by ráda, aby jejich děti
jedly ve škole zdravou stravu. Rodiče se o to, co dítě jí
a jak mu chutnalo, celkem zajímají. Jejich představy
o tom, co dětem k obědu nabízet či naopak nenabízet, se
ale podstatně liší. Někteří rodiče chtějí například více kvalitních ryb, jiní by je naopak nechtěli vůbec. Podobně je to
s luštěninami, sladkými jídly, zeleninou. Někteří rodiče by
rádi, abychom dohlíželi nato, aby dítě jedlo a dojedlo, jiní
naopak, aby je nikdo do jídla nenutil. Rodiče by byli rádi,
kdyby se na talířích objevovala pohanka, kuskus, jáhly,
častěji zeleninové saláty apod.
Dospělí strávníci: Ačkoliv dotazující se nevyplňovali, jedná-li se o ženu či muže, z jejich odpovědí to často bylo
možné odhadnout. Byly to ženy, které by rády viděly více
zeleniny, netradiční přílohy, méně mouky? A byli to muži,
kteří jsou spokojeni, když mají tradiční jídlo? Předpokládám, že ano. Zde se také objevilo nejvíce poděkování
zaměstnancům školní jídelny.
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Co na závěr?
Na spoustu otázek jsme dostali velkou šíři odpovědí. Je
třeba je dále zpracovat, vyhodnotit, zabývat se jimi. Ne
všechna přání všem lze splnit. Je tu například onen spotřební koš, a tak ryby i luštěniny určitě i nadále budou…
Změnám se však naše kuchařky nebrání, jezdí na školení,
vzdělávají se například v projektu Zdraví na talíři.
Za spolupráci děkuji paní Ivetě Kubínové a učitelům
2. stupně. Podrobné vyhodnocení ankety najdete na webu
školy a na chodbě u jídelny.
Mgr. Hana Chládková

Rodiče vítáni
Uběhlo 5 měsíců od doby, kdy naše škola získala certifikát se stejným názvem (potvrzující a upřesňující informace najdete vylepené na vstupních dveřích školy). Připomínám to proto, že na webových stránkách projektu www.
rodicevitani.cz je množství zajímavých článků. Z těch
posledních mě zaujal článek diskutující o školním stravování („Horký brambor školních jídelen: Jak prosadit zdravější a chutnější kuchyni?“) a aktivitách s ním spojených.
Dále bych chtěla doporučit rodičům budoucích prvňáčků
příspěvek s názvem „Jak připravit dítě na zápis“.
Mgr. Hana Chládková

SBĚR PAPÍRU
SRPDŠ při ZŠ Výprachtice pořádá třetí kolo sběru papíru. Zapojit se
mohou žáci ZŠ, ale také ostatní obyvatelé obce, kteří se chtějí zbavit
starého papíru a přispět tím dětem v místní ZŠ.
INFORMACE:
Na začátku února proběhne ve škole sběr papíru,
termín :
PONDĚLÍ
3. 2. 2014
15:00-16:00
ÚTERÝ
4. 2. 2014
15:00-16:00
STŘEDA
5. 2. 2014
15:00-16:00
Po dohodě na tel. 723 881 871 nebo 603 599 020 lze donést papír
i v jiný čas.
JAK SBÍRAT:
Papír třídíme do dvou skupin – nelze smíchat. Noste svázané balíky
skupiny 1. nebo skupiny 2. Možné je také přinést noviny atd. nesvázané
v kartonové krabici.
1. noviny
2. karton
časopisy
knihy s tvrdou vazbou
letáky
katalogy
kancelářský papír
knihy bez tvrdé vazby
Výtěžek bude použit k financování akcí žáků ZŠ. Děkujeme všem
zúčastněným dětem i obyvatelům obce.

ZPRÁVA O TRESTNÉ ČINNOSTI
V roce 2013 bylo ve služebním
obvodě Obvodního oddělení Policie České republiky Lanškroun, do
kterého včetně města patří dalších
26 přilehlých obcí, spácháno 317
trestných činů a 1540 přestupků.
Objasněnost u trestných činů za
rok 2013 dosáhla 47,00%. Ze
strany obvodního oddělení bylo
dále zpracováno 796 čísel jednacích.
V obci Výprachtice, části Koburk a Valteřice bylo
v minulém roce řešeno pět přečinů. Jeden přečin byl ze
strany OO PČR Lanškroun předán dle místní příslušnosti
mimo ČR. Dva přečiny jsou jsou stále v šetření a zbylé
dva byly odloženy dle ust. § 159a odst. 5 tr. řádu, neboť
se nepodařilo v zákonem stanovené době ustanovit konkrétní osobu pachatele. Dále zde došlo ke spáchání osmi
přestupků, z nichž tři byly oznámeny na Městský úřad
Lanškroun k projednání přestupkové komise. Tři byly
odloženy dle ust. § 58 odst. 3 pím. b) zák. č. 200/1990
Sb., neboť se do současné doby nepodařilo ustanovit osobu pachatele. Jeden byl předán k souhrnné realizaci.
V obci Horní Heřmanice, části Dolní Heřmanice, Chudoba a Rýdrovice byly v minulém roce řešeny dva přečiny,
které byly odloženy dle ust. § 159a odst. 5 tr. řádu, neboť se
nepodařilo v zákonem stanovené době ustanovit konkrétní
osobu pachatele. Dále zde došlo ke spáchání devíti přestupků, z nichž dva byly oznámeny na Městský úřad Lanškroun
k projednání přestupkové komise. Šest bylo odloženo dle
ust. § 58 odst. 3 pím. b) zák. č. 200/1990 Sb., neboť se
do současné doby nepodařilo ustanovit osobu pachatele.
Jeden přestupek je stále v šetření.
V rámci možností je ve Vašich obcích kladen důraz na
dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu
a preventivní činnost proti páchání protiprávního jednání
jak v denní, tak i noční době.
V novém roce 2014 Vám jménem všech pracovníků
Policie České republiky Obvodního oddělení Lanškroun
přeji mnoho pracovních úspěchů.
nstržm. Zdeněk Hanzlíček

POHOTOVOSTNÍ ZUBNÍ SLUŽBY PRO BOLESTIVÉ PŘÍPADY
Jedná se o soboty, neděle a svátky od 8 do 11 hodin
1. – 2. 2. 2014
MUDr. Machková Radka, Žamberk, Školská 835, tel. 465 613 103
8. – 9. 2. 2014
MUDr. Milota Karel, Lanškroun, Svobody 356, tel. 465 322 787
15. – 16. 2. 2014
MUDr. Nováková Gabriela, Lanškroun, Dukel. Hrdinů 615, tel. 604 749 331
22. – 23. 2. 2014
MUDr. Pavlová Simona, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, tel. 465 676 822
1. – 2. 3. 2014
MUDr. Špička Jan, Králíky 414, tel. 465 631 154
8. – 9. 3. 2014
MUDr. Strnadová Marie, Jablonné n. O., Na Dílech 622, tel . 465 642 765
15. – 16. 3. 2014
MUDr. Pražák Jaroslav, Žamberk, Nádražní 753, tel. 465 613 572
22. – 23. 3. 2014
MUDr. Šrámek Petr, Letohrad, U Dvora 815, tel. 465 621 551
29. – 30. 3. 2014
MUDr. Špičková Marie, Králíky 414, tel. 456 631 274
5. – 6. 4. 2014
MUDr. Ulman Jaroslan, Tatenice 268, tel. 465 381 212
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Najdeš deset rozdílů mazi obrázky?

SUDOKU

Spočítej příklady
a vybarvi podle
výsledků.

Dojede lyžař až do
cíle a postaví se na
stupeň vítězů?
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