Vážení přátelé, sousedé, občané, lidé místní i přespolní,
dovolte nám, abychom Vám na počátku roku popřáli vše dobré, zejména pak zdraví, spokojenost v práci
i v rodině a alespoň trošičku štěstí, které je tolik potřebné
a kterého se některým z nás mnohdy nedostává.
Nový rok přinesl nejenom sníh, ale také plískanice
a teploty okolo 10°C, na které jsme byli zvyklí spíše na
jaře.
Nakonec již ani pranostiky mnoho neplatí. Například:
“Ryje-li krtek v lednu, končí zima v květnu”. V loňském
roce ryl krtek v lednu o sto šest a zima nakonec nebyla
žádná. Nyní se situace opakuje.
Další pranostika říká, že pokud je v lednu hodně sněhu, bývá v červnu hodně sena,
a tak by bylo možné pokračovat.
V loňském roce v lednu sníh
nebyl a trávy bylo tolik, až nám
to některým nebylo milé.
Vraťme se však k tomu, co
se stalo od posledního výtisku
Výprachtických novin. Jednak
u základní školy proběhl tradiční Vánoční jarmark s hojnou
účastí Vás všech, za což děkujeme. Poděkování patří učitelkám
a učitelům základní školy a učitelkám mateřské školy, kuchařkám, dětem i zaměstnancům obce. Guláš byl opět výborný
a koláče se rozplývaly na jazyku (mimochodem byly opět
brzy vyprodány). Výrobky dětí se také podařilo prodat.
Tak zase koncem tohoto roku na shledanou. Na Rozsvícení vánočního stromečku nás také přišlo dost, zpívalo se,
strašilo se a rozdávaly se dárky dětem. Určitě je to dobrá
akce. V lednu, dne 17. 1. 2014, pak proběhl na sále kulturního domu U Jana tradiční „Hasičský ples”. Lidí přišlo
pouze okolo stovky. Všem, kteří přišli, děkujeme. Poděkování patří také organizátorům obou akcí, tj. výprachtickým
hasičům. Hlavu vzhůru, příště to bude určitě lepší. Prostě,
jak je nevlídno, lidé sedí doma. To se nakonec potvrdilo
i na jiných akcích, konaných ve stejný den.
Ve Výprachticích proběhla také „Tříkrálová sbírka”,
kterou pořádá Oblastní charita Ústí nad Orlicí, poděkování najdete ve Výprachtických novinách. V letošním

roce budeme zřejmě nuceni Vás požádat ještě o podporu
v souvislosti s opravou havarijního stavu varhan v místním kostele. Je nám však jasné, že můžete darovat pouze
to, co Vám dovolí Vaše finanční situace. Stav varhan je
skutečně žalostný. Celkové náklady opravy varhan zatím
nebyly vyčísleny, ale v obdobných případech se jedná
o částky od 500 tis. do jednoho milionu korun podle velikosti nástroje. Varhany jsou kulturní památkou, nepatří
sice obci, ale církvi. Na druhé straně se bez zvuku varhan
neobejde žádný obřad. Věříme, že nikdo z nás by nechtěl,
aby nástroj mistrů, značné historické i umělecké hodnoty,
nahradila novodobá technika. Obec samozřejmě projedná na nejbližším zasedání možnost podpory této akce.
A co se dělo v prosinci a lednu u obce?
Zaměstnanci obce malovali
byt v bývalé mateřské školce.
Prováděla se údržba dalších
objektů. Bylo nutné uklízet
autobusové zastávky, chodníky a místní komunikace. Sněhu
nebylo sice tolik, ale měnil se
v ledovatku a náledí, a proto
i údržba v této situaci nebyla
jednoduchá. Bylo také nutné
řešit havárii kotle v zázemí pod
hospodou a provést výměnu
dvou kusů vadných sporáků v obecních bytech.
V měsíci prosinci obec získala z dotačních prostředků
Státního fondu životního prostředí kolový nakladač značky KUBOTA (výroba Finsko) spolu se zametacím strojem.
Součástí kolového nakladače byla také víceúčelová lžíce
(tři lžíce v jedné).
Konečně dorazil nosič kontejnerů spolu s kontejnery,
takže obec má šanci již zajišťovat některé činnosti vlastními prostředky. V návaznosti na uvedené bude možná
nutné doplnit stávající techniku dalšími stroji. Důvodem
pro zakoupení kontejnerů a nosiče kontejnerů je nová
legislativa, která obcím ukládá zajistit sběr a dopravu dalších komodit, jako jsou odpady rostlinného původu (tráva,
větve apod.).
Cílem nové právní úpravy je zlepšení třídění a využití
bioodpadu. To by mělo mít za následek snížení objemu
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směsného komunálního odpadu, který je v současné době
skládkován. Do budoucna je potřebné řešit situaci okolo
odpadů postupně nikoliv skládkováním, ale jejich lepší
separací a dalším využitím.
Uvnitř listu najdete návratku, která je současně objednávkou na zapůjčení kompostéru. Každá domácnost, která obhospodařuje vlastní pozemky o výměře cca 1000 m2,
může získat kvalitní kompostér o objemu cca 900 litrů.
Věříme, že si kompostéry objednáte. Kompostéry Vám
budou bezplatně zapůjčeny, takže za ně nebudete nic
platit. Každá domácnost může získat pouze jeden kompostér.
Kompostéry byly pořízena z dotace, kterou obdržel
mikroregion Severolanškrounsko (svazek obcí, jehož součástí je i obec Výprachtice) z dotačních prostředků Státního fondu životního prostředí.
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V této době naše obec připravuje další žádosti o dotace, které se týkají obnovy drobných kulturních památek
(křížky u silnice), a dále dotaci na doplocení školního
hřiště a jeho zatraktivnění pořízením nového doskočiště
včetně dráhy a osazení hřiště některými cvičebními prvky.
Uvidíme, jak bude nakonec naše žádost úspěšná.
Dokončuje se také stavební řízení na nový vodovod
v části Hoblovna. V první etapě se bude jednat zřejmě
o přivaděč vody spolu s automatickou tlakovou stanicí
(pozemky nad stavením Ing. Jiřího Olivy).
Přejeme Vám všem ještě jednou v tomto roce vše dobré. Věříme, že zima Vás snad již mnoho nepotrápí a některé pranostiky se tak nenaplní. Přejeme Vám, aby se Vám
dařilo v zaměstnání, abyste čas plískanic a nepohody strávili se svými blízkými v pohodě a v teple.
S pozdravem zastupitelstvo obce Výprachtice

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝPRACHTICE,
KONANÉHO DNE 1. 12. 2014 V 18.00 HOD.
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU.
Přítomni: Ing. J. Falta, Bc. M. Jandejsek, L. Junek, Mgr. H.
Katzerová, J. Kollert, J. Koubek, L. Skalický DiS., P. Skalický, JUDr. M. Stejskal, P. Tomiška
Omluveni: L. Merta
Hosté: M. Chládek, J. Lerch, L. Chládek
Program:
1/ Zahájení
2/ Schválení programu jednání ZO
3/ Schválení mandátové a návrhové komise
4/ Schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí na
akci „Svážíme bioodpad z obce Výprachtice“.
5/ Schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí na
akci „Snížení imisí – Pořízení čisticí komunální
techniky – Výprachtice“.
6/ Rozpočtové změny
7/ Rozpočtové provizorium
8/ Schválení poplatku za komunální odpad na rok 2015
9/ Různé
10/ Diskuse
11/ Návrh usnesení
12/ Závěr

Starosta obce Luděk Skalický, Dis. zahájil schůzi zastupitelstva, přivítal zastupitele a přítomné hosty.
Předložený program jednání byl schválen.
Schváleno: 10 – 0 – 0
Volba komisí:
Navrhuji, aby komise mandátová pracovala ve složení:
J. Kollert a P. Skalický
Schváleno: 8 – 0 – 2
Navrhuji, aby návrhová komise pracovala ve složení:
J. Falta a M. Jandejsek
Schváleno: 8 – 0 – 2
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23/ ZO schvaluje uzavření smlouvy č. 14215514 o
poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi
Obcí Výprachtice a Státním fondem životního prostředí
České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ: 00020729. Předmětem smlouvy je mj. poskytnout příjemci podpory, tj. obci Výprachtice, dotaci ve výši
dle smlouvy. Podpora je určena výhradně na akci „Svážíme bioodpad z obce Výprachtice“. Smlouva se uzavírá za
podmínek uvedených dále v textu předloženého návrhu
smlouvy, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 10 – 0 – 0
24/ ZO schvaluje uzavření smlouvy č. 14222782
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí
mezi Obcí Výprachtice a Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148
00 Praha 11, IČ: 00020729. Předmětem smlouvy je mj.
poskytnout příjemci podpory, tj. obci Výprachtice, dotaci ve výši dle smlouvy. Podpora je určena výhradně na
akci „Snížení imisí – Pořízení čisticí komunální techniky
– Výprachtice“. Smlouva se uzavírá za podmínek uvedených dále v textu předloženého návrhu smlouvy, který se
zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 10 – 0 – 0
25/ ZO schvaluje rozpočtové změny, a to v textu dle
předloženého návrhu rozpočtových změn, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 10 – 0 – 0
26/ ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2015,
a to ve výši čerpání rozpočtu 2014. Současně se schvalují
pravidla rozpočtového provizoria dle předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 10 – 0 – 0
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27/ ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce
Výprachtice č. 2/2014, kterou se mění OZV č. 2/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Na rok 2015 činí poplatek pro fyzické
osoby 581,- Kč s tím, že sazba poplatku dle §10b odst.
4 písm. a) zákona o místních poplatcích je 82,- Kč a sazba poplatku dle §10b odst. 4 písm. b) zákona o místních
poplatcích je 468,- Kč. Pro podnikající fyzické a právnické osoby činí za 1 popelnici v roce 2015 poplatek 1 122,Kč bez DPH.
Schváleno: 10 – 0 – 0
28/ ZO souhlasí s připojením pozemku ppč. 1296/3
v k.ú. Koburk na obecní vodovod a splaškovou kanalizaci,
důvodem je stavba rodinného domu paní Alice Vackové.
Schváleno: 10 – 0 – 0
29/ ZO bylo seznámeno s návrhem Mgr. Zdenky Holečkové, ohledně odkoupení domu čp. 369 ve Výprachticích.
Tento návrh bude nutné důkladně posoudit, a to jak z hlediska nabídnuté ceny, tak i z hlediska nákladů potřebných
na rekonstrukci, včetně možnosti získání dotace.
Schváleno: 10 – 0 – 0
30/ ZO souhlasí s jednorázovým vyplacením odchodného bývalému starostovi obce, které mu přísluší na základě ust. § 75 odst. 7 zákona číslo 128/2000 Sb. v platném
znění.
Schváleno: 9 – 0 – 1
31/ ZO schvaluje uzavření darovací smlouvy, na základě které daruje obci Výprachtice pan Jaroslav Chládek
drobnou sakrální stavbu kříže se zlaceným krucifixem na
pískovcovém podstavci na pozemku parc. číslo 1212/11
v k.ú. a obci Výprachtice. K pozemku ppč. 1212/1 v k.ú.
Výprachtice zřizuje pan Jaroslav Chládek ve prospěch
oprávněné obce Výprachtice věcné břemeno (služebnost)
spojené s právem umístit stavbu kříže na předmětném
pozemku, jakož i vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek za účelem provádění údržby a oprav této drobné
stavby. Věcné břemeno bude zřízeno v nezbytném rozsahu, nutném pro řádný výkon vlastnického práva. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí obec
Výprachtice.
Schváleno: 10 – 0 – 0
32/ ZO schvaluje uzavření darovací smlouvy, na základě které daruje obci Výprachtice pan David Skalický
drobnou sakrální stavbu kovového kříže na kamenném
podstavci na pozemku parc. číslo 2899/1 v k.ú. a obci
Výprachtice. K pozemku ppč. 2899/1 v k.ú. Výprachtice
zřizuje pan David Skalický ve prospěch obce Výprachtice věcné břemeno (služebnost) spojené s právem umístit
stavbu kovového kříže na předmětném pozemku, jakož
i vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek za účelem
provádění údržby a oprav této drobné stavby. Věcné břemeno bude zřízeno v nezbytném rozsahu, nutném pro
řádný výkon vlastnického práva. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí obec Výprachtice.
Schváleno: 9 – 0 – 1
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33/ ZO schvaluje podání žádostí o tyto dotace:
a) Žádost o dotaci na MMR na dokončení oplocení hřiště u základní školy a vybudování nové dráhy a doskočiště na tomto hřišti, předpokládané náklady cca 300 tis. Kč
s tím, že obec dofinancuje 30 % celkových nákladů akce.
b) Žádost o dotaci na Pardubický kraj určenou na restaurování drobných památek, konkrétně kovového křížku
s krucifixem na pískovcovém podkladu na pozemku ppč.
1212/11 v k.ú. Výprachtice (Halda vedle Kapličky).
c) Žádost o dotaci na MMR na opravu drobné sakrální stavby kovového kříže na pozemku ppč. 2899/1 v k.ú.
Výprachtice.
Schváleno: 10 – 0 – 0
34/ ZO schvaluje zadání veřejné zakázky na zřízení dvou nových WC v budově čp. 390 ve Výprachticích
(základní škola). Název zakázky: Přístavba soc. zařízení
na I. st. ZŠ J. P. Výprachtice. Předpokládané náklady akce
činí cca 150 tis. Kč.
K provedení výběru zhotovitele se stanoví komise ve
složení: J. Falta, M. Jandejsek a J. Formánek. Komise předloží starostovi obce zprávu o výběru zhotovitele. Starosta
obce se zmocňuje k uzavření smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem.
Schváleno: 10 – 0 – 0
35/ ZO souhlasí s instalací nového technologického
zařízení do vodojemu Zaječín (odkyselovací jednotka,
mechanický filtr apod.).
Schváleno: 10 – 0 – 0
36/ ZO schvaluje zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce. Přezkoumané období od 1. 1. 2014 do 11.
9. 2014.
Schváleno: 10 – 0 – 0
37/ ZO schvaluje odpisový plán Základní školy Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí na rok
2015. Odpisový plán se schvaluje dle návrhu odpisového
plánu a je součástí tohoto usnesení.
Schváleno: 10 – 0 – 0
38/ ZO schvaluje příspěvek zaměstnavatele na životní
pojištění 500,- Kč měsíčně starostovi obce Výprachtice.
Schváleno: 9– 0 – 1
39/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2014 – ostatní části
dotace, s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125,
532 11 Pardubice, ve výši dle smlouvy. Smlouva se uzavírá za podmínek uvedených dále v textu předloženého
návrhu smlouvy, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 10 – 0 – 0
40/ ZO schvaluje poskytnutí finančního transferu ve
výši 7.000,- Kč SDH Výprachtice. Finanční transfer se
poskytuje za účelem pořádání dětského maškarního karnevalu dne 18. 1. 2015.
Schváleno: 10 – 0 – 0
Diskuse:
1)Pan M. Chládek vystoupil s dotazem, proč se kupoval
AVANT 750 – malý kolový nakladač – zametací stroj.
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Odpověď: Stroj byl vybrán na základě nejvýhodnější
nabídky z výběrového řízení. V podmínkách pro výběrové
řízení byl kladen důraz na co nejširší možnosti využití.
2)Pan M. Chládek vystoupil s dotazem, zda by se budova
čp. 369 mohla využít i na jiné účely, popř. obchod.
Odpověď: Obec bude o možném nákupu tohoto domu
dále jednat. Případné možné využití bude otázkou dalšího
jednání.
3)Pan M. Chládek vystoupil s dotazem, zda by se drobné
sakrální stavby křížů neměly přenést na hřbitov.
Odpověď: Z historického a kulturního hlediska je doporučováno ponechat sakrální stavby křížů na stávajících místech
4)Pan M. Chládek dále vystoupil s dotazem ohledně zarostlých pomníků.
Odpověď: Úprava dřevin je plánována na zimní, případně
jarní měsíce.
5)Pan M. Chládek vznesl připomínku, že by umělci při
Besedě s důchodci neměli vystupovat pod pódiem.
Odpověď: Vystupující mají program takto připravený a je
založený na přímém kontaktu s publikem, obec Výprachtice nemůže zasahovat do připraveného programu.
6)Dotaz pana L. Chládka – mohli by zastupitelé vysvětlit
občanům, co znamená „svážíme bioodpad“?
Odpověď: obec zajistí požadované informace pro občany.
7)Dotaz pana L. Chládka – kolika hlasy byl zvolen pan
starosta? Dle pana L. Chládka nebylo uvedeno v zápise.
Odpověď: Byl zvolen 11 hlasy, v zápise byla tato informace zřetelně uvedena, zápis byl zveřejněn ve Výprachtických novinách č. 6 – listopad 2014.
8)Dotaz pana L. Chládka – zda by se mohly více specifikovat jednotlivé body zápisu.
Odpověď: Většina bodů je v zápise uvedena podrobně, na
podrobnost zápisu bude kladen důraz.
9)Dotaz pana L. Chládka – proč je nutné v základní škole
doplnit další sociální zařízení?
Odpověď: Vzhledem k tomu, že došlo k navýšení počtu
žáků na 1. stupni (nastoupily silné ročníky), je potřeba zřídit jedno WC pro chlapce a jedno WC pro dívky. Důvodem je plnění hygienických norem.
10)Dotaz pana Kollerta – proč dojíždí některé děti z naší
obce do Lanškrouna?
Odpověď: Důvodů je více, tím hlavním je to, že si rodiče mohou vybrat, do které školy bude jejich dítě docházet. Obec uvedené nedokáže ovlivnit, a to přestože obec
zajistila jednak dojíždění dětí, jednak přispívá na stravování dětí.
Zpráva návrhové komise: jednotlivé body zasedání byly
projednány a jednotlivě schváleny.
Zpráva mandátové komise: veřejného zasedání se zúčastnilo 10 členů zastupitelstva, schůze je usnášeníschopná.
Závěr: Starosta obce poděkoval přítomným zastupitelům
a hostům za účast a veřejné zasedání ukončil.
Zapsala: Hana Katzerová
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PODĚKOVÁNÍ
ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2015
Oblastní charita Ústí nad Orlicí upřímně děkuje všem,
kdo se podíleli na letošní Tříkrálové sbírce. Děkujeme našim
asistentům v obcích, zástupcům obecních úřadů a farnosti.
Děkujeme za vaše příspěvky do pokladniček - pro Charitu má tato sbírka velký význam, protože díky ní se nám
daří podporovat některé služby a pomáhat tak potřebným.
Děkujeme ale i za to, co se nedá změřit nebo spočítat – za
radost, kterou koledníci rozdají svým přáním štěstí, zdraví
a pokoje. Řada občanů bere toto přání velmi vážně, už
dopředu koledníky očekává a těší se na ně. Tříkrálová sbírka se tak za 15 let své existence stala nedílnou součástí společenského života a smysluplnou tradicí v mnoha obcích.
Prostředky z letošní Tříkrálové sbírky budou použity
na zajištění služeb a projektů Oblastní charity, např. na
činnost domácí hospicové péče nebo občanského poradenství.
Výsledky Tříkrálové sbírky a podrobnější informace
najdete na www.uo.charita.cz
Děkujeme za Vaši štědrost a přejeme mnoho dobrého
v roce 2015.
Za Oblastní charitu Ústí nad Orlicí:
Iva Marková, Na Kopečku 356, Letohrad, tel. 734 769 713

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015
V naší obci činil příspěvěk 16 365 Kč. Děkujeme
všem, kteří přispěli, a všem, kteří se o zdárný průběh
postarali.

Obecní úřad
upozorňuje,
že termín úhrady
poplatku ze psa je

31. března
2015.

Obecní úřad
upozorňuje,
že termín úhrady poplatku
(pro fyzické osoby 550,- Kč)

za likvidaci komunálního odpadu
je nejpozději

30. dubna
2015.
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ZPRÁVY Z MATEŘINKY
Mikulášská besídka
„Přiblížil se zimní čas, Mikuláše bude zas. Čerti letos,
jako loni, přijdou mezi nás...” Tuto a mnoho jiných písniček a básniček přednesly děti svým rodičům na naší Mikulášské besídce, která se konala 4. 12. 2014. Besídku nám
zpestřili Anděl s Mikulášem v podání paní Dostálkové
a pana Beneše, jimž tímto děkujeme.

bem nebo mrkvičkou. Na děti pak čekalo ve školce milé
překvapení. Ježíšek k nám přišel o pár dní dříve a nadělil
dětem pod stromeček hezké dárečky v podobě hraček,
didaktických her a pomůcek.

Lyžařský kurz
Na oplátku druhý den připravili rodiče svým dětem
čertovskou masku a následovalo „strašidelné” řádění
v podobě soutěží a tancování. Naše poděkování patří také
maminkám za kreativitu a nápaditost při výrobě kostýmů.

První týden po Vánocích absolvovaly některé děti pětidenní lyžařský kurz ve Skiparku v Červené Vodě. Malí lyžaři se pod vedením zkušených instruktorů naučili základům
lyžování. Výuka probíhala hravou formou a děti zažily
na lyžích také spoustu legrace. Na závěr kurzu se všichni zúčastnili závodů ve slalomu a obdržely diplom a malý
dárek.

Vánoční stromeček
V tento předvánoční čas jsme se vydali s dětmi do lesa,
abychom obdarovali srnky a zajíce. Děti ustrojily zvířátkům krásný vánoční stromeček zdobený jablíčky, chle-

Papoušci, létající barevné klenoty
V úterý 13. ledna navštívili školku Radek Podolský
s manželkou, kteří představili dětem různé druhy papoušku, např ARU,
KAKADU, AMAZOŇANA.
Poté
následovala jejich
letová ukázka. Program byl ukončen
diskuzí s dětmi a
malováním obrázků.
Kolektiv MŠ
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ZŠ JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
Školní kolo ve florbale
V předposledním a posledním týdnu školy roku 2014
se mohly třídy utkat v turnaji ve florbalu. Turnaje se
zúčastnilo celkem pět družstev. Dvě družstva z prvního
stupně a jen tři z druhého stupně. Do turnaje zasáhlo jedno dívčí družstvo, které tvořily dívky z prvního stupně.
Nejúspěšnějším družstvem se stalo družstvo sedmé třídy
následované osmou a šestou třídou. Velmi dobrý dojem
však zanechaly dívky z prvního stupně, které čeká 13. 1.
2015 krajské kolo v Litomyšli. Všem zúčastněným děkuji za účast. Další školní turnaj bude ve stolním tenise na
Velikonoce.

Krajská eliminace ve florbale Litomyšl
V úterý 13. ledna jely dívky na turnaj do Litomyšle. Po
okružní jízdě se postupně utkaly s družstvem Klášterce,
Pardubic-Ohrazenic, Vysokého Mýta a Chocně. Po dvou

porážkách a jedné remíze a výhře se dostaly do skupiny
o 10. místo. Po remíze, porážce a výhře obsadily celkově 11. místo z 15. zúčastněných. Dívky výborně bránily
a nedovolily soupeřkám více jak dvě branky. Bohužel
v útoku nám to moc nešlo. Každopádně si holky zaslouží
velké uznání. Do kraje se nedostane jen tak někdo. Moc
jim za jejich snahu a obětavost děkuji.
Bc. Petr Grossmann

Projekt našich žáků zaujal
V loňském školním roce se žáci naší školy účastnili
projektu „Učíme se podnikat, učíme se samostatnosti“.
V rámci něho se žáci naučili spoustu užitečných dovedností, které využili k tomu, aby vypracovali vlastní podnikatelský záměr. Ten pak před porotou prezentovali tak,
aby zaujal případné investory. Projektu se účastnily kromě
naší ZŠ i SŠ z Letohradu a Pardubic.
Velmi nás potěšilo, že žáci ZŠ Jindřicha Pravečka
Výprachtice byli s projektem nazvaným „Dančas ekofarm“ (nazvaným podle autorky nápadu Daniely Horákové) pozváni na závěrečnou konferenci, která se konala 10.
12. 2014 v kongresovém centru AFI Palace v Pardubicích.
Naši školu reprezentovaly Romana Vaníčková a Alexandra Tosto (9. tř.). Svůj projekt prezentovaly před porotou,

kterou tvořili podnikatelé z Pardubic. Nutno říci, že byl
přijat velice kladně. To potvrdilo nejen smysluplnost naší
účasti na projektu, ale i to, že naši školu navštěvují schopní žáci, kteří se jistě v životě neztratí.
Na konferenci nám také byla představena nová didaktická hra „Učíme se podnikat“ autorů Mgr. Lukáše Blažka
a Phdr. Jiřího Hřebíčka, která je zaměřena, stejně jako celý
projekt, k rozvoji znalostí v oblasti finanční matematiky.
Několik exemplářů této hry bylo naší škole, jakožto účastníkovi projektu, věnováno, za což velmi děkujeme.
Mgr. Jiří Formánek

Ohlédnutí
Ráda bych se vrátila k akci, kterou částečně překryly
zážitky z Vánoc, příchodu nového roku či pracovní povinnosti. Tou akcí, kterou bych tu ráda připomněla, je Vánoční koncert ve výprachtickém kostele.
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Program Moravské veselky zahrnoval vše, co si jen lze
od koncertu přát: kvalitní hudbu, krásný zpěv, humor i slova k zamyšlení. Kdo jste tam byl, jistě mi dáte za pravdu.

A já ráda přidám, že ve srovnání s touto profesionální
kvalitou ani trochu nezaniklo vystoupení žáků 9. třídy naší
školy. Třídy, která ač počtem žáků zdaleka nedosahuje
požadovaného celostátního průměru, procentem hudebně
nadaných jedinců jej jistě převyšuje. Až na jednoho totiž
všichni hráli, zpívali a sami si své vystoupení také uvedli. Nezastupitelnou úlohu zde jistě hraje osobnost třídní
učitelky deváťáků paní Jany Petr, která své žáky nejprve
přesvědčila o tom, že na to mají, a posléze vystoupení se
svými žáky nacvičila. Děkuji za to.
Mgr. Hana Chládková

historie. Čekal nás výlet do středověku, konkrétně jsme
navštívili rod Přemyslovců. Opět po roce k nám totiž
zavítala se svým programem skupina historického šermu
- Pernštejni. Dozvěděli jsme se spoustu historických fakt,
někteří žáci si v samotném představení i zahráli a na závěr
nechyběla ani ukázka šermu a dlouhá diskuse plná různých zajímavých a všetečných dotazů žáků.
O týden později jsme se vypravili na hradecké Divadlo
jednoho herce - do Hradce jsme však nejeli, využili jsme
totiž místní sál. V podání Reného Josefa jsme měli možnost zhlédnout zpracování povídky Rudolfa Těsnohlídka
Příhody Lišky Bystroušky. Divadlo bylo zajímavé, netradiční, přece jen se nám moc často nestává, aby v divadelní hře hrál jen jeden herec. Byla to pro nás jistě zajímavá
zkušenost.
Divadlo nám své sbohem v tomto školním roce ještě
nedává, v druhém pololetí se vydáme do šumperského
divadla, takže se máme určitě na co těšit. ☺
Na závěr děkujeme Obci Výprachtice za vzornou přípravu sálu.
Mgr. Radka Kohoutová

PROVOZ POSILOVNY

BOii Nasavrky
Je obecně prospěšná společnost, která se snaží uchovat dědictví Keltů a seznamuje s ním děti i dospělé například v archeoparku, který provozuje. Kromě toho pořádá
množství akcí, především (avšak nejen) pro školy, a také
šíří povědomí o způsobu života našich předků prostřednictvím vzdělávacích seminářů pro učitele.
Právě takový seminář uspořádala naše škola. Učitelé si
vyzkoušeli například barvení vlny přírodními barvivy, tkaní na jednoduchém stávku i výrobu výborného přírodního sýra. Uvědomili jsme si opět, jak je dnešní život uspěchaný a jak si ho mnohdy sami děláme zbytečně složitý.
Užitečné bylo také to, že jsme se ocitli v roli žáků, učících
se něco zcela nového.
Mgr. Hana Chládková

Divadlo přijelo za námi
Dva lednové čtvrtky byly u nás ve škole ve znamení
divadelních představení. Nejprve jsme se přenesli zpět do

Od 1. 2. 2015
Pro jednotlivce – vstupné 30 Kč
Čtvrtek

19:00 – 20:00

Pro organizované skupiny kdykoli po uzavření smlouvy
o pronájmu
(160 Kč/1hod)

V případě zájmu budou provozní hodiny rozšířeny
Pro uzavření smlouvy o pronájem posilovny se
obracejte na ředitelství školy – tel. 467 771 372
Základní škola Jindřicha Pravečka Výprachtice
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Milí předškoláčci,
srdečně zveme Vás a Vaše rodiče k zápisu do 1. třídy, který se
uskuteční
ve středu 4. února 2015 v budově školy od 15:30 do 17 hodin.
Těšíme se na Vás.
S sebou si vezměte rodný list dítěte, přihlášku k zápisu
a zápisní list.
Mgr. Hana Katzerová, třídní učitelka
Mgr. Hana Chládková, ředitelka školy
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ROK 2014 V KLUBU DŮCHODCŮ
Letos jako každý rok jsme se scházeli v hasičské zbrojnici v Koburku, na sokolském hřišti a v penzionu U Jana.
Každý měsíc jsme se sešli dvakrát, jen v říjnu třikrát. Průměrně chodí 25 lidí. S námi vždy tráví svůj volný čas ti,
co nás obsluhují. Srdečně jim děkujeme. Děkujeme také
koburským hasičům a Agrospolu, že nám umožnili využívat jejich objekty.
Poděkovat musíme také našim sponzorům, kteří nám
penězi nebo dary umožnili setkání s okolními důchodci
a přáteli z Veřovic.
Během roku jsme nezaháleli.
Besedy:
Hasičská zbrojnice Koburk 11krát
Hřiště TJ Sokol
8krát
Penzion U Jana
5krát
Agrospol jídelna
1krát
Ostatní akce:
Bystřec „Důchodcovský bál”
Horní Čermná „Masopust”
Jablonné nad Orlicí „Setkání důchodců”
Třešňovec „Májové setkání”
Výprachtice „Setkání s Veřovicemi”
Bystřec „Dozvuky Benátské noci”
Výprachtice „Letní setkání”
Dolní Čermná „Martinské dozvuky”
Výprachtice „Prohlídka bytů v čp. 13”
Výlety: 1. Lanškroun - muzeum
Česká Třebová - pivovar Faltus
rotunda sv. Kateřiny
2. Jablonné nad Orlicí - firma Flexkon
Letohrad - Orlická tvrz

Začíná nám rok 2015 a my přejeme všem našim občanům, aby se radovali z každé drobnosti, nepřipouštěli si
mnoho starostí a životem aby je provázela láska, zdraví
a štěstí.
Klub důchodců
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INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE
Každý občan se mnohokrát denně ocitá v roli spotřebitele a mnohdy se setkává s nejrůznějšími úskalími. Velké
riziko na něj číhá například na předváděcích akcích a při
podomním či pouličním prodeji. Mnozí občané kvůli nim
přišli o životní úspory, zadlužili se na dlouhá léta a některým jsou odváděny srážky z důchodu. V takových, ale
i mnoha méně kritických situacích je důležité znát práva
i povinnosti a vědět, na koho se obrátit pro radu. Nabízíme proto i občanům vaší obce bezplatně:
- poradenství v oblasti spotřebitelského práva na telefonní lince 299 149 009 (pracovní dny 9-17 hodin, běžný
telefonní tarif),
- průběžné informování o nejaktuálnějších spotřebitelských problémech a tématech v podobě našich tiskových zpráv,
- možnost řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli
prostřednictvím naší služby VašeStížnosti.cz na webové adrese www.vasestiznosti.cz,
- populární tištěnou brožuru „Jak nespadnout do pasti“ zaměřenou na předváděcí akce a podomní prodej
a mnoho dalších publikací v tištěné podobě pojednávajících o důležitých spotřebitelských tématech (triky
obchodníků, koupě ojetého vozu a další),
- samolepky „Nevhazujte reklamu“ a „Prodejci, nezvoňte“ určené k volné distribuci.
Velice uvítáme Vaši pomoc při informování občanů
Vaší obce o možnosti konzultovat jakýkoliv spotřebitelský
problém s naší poradenskou linkou či upozornění na možnost řešení sporu mimosoudní cestou.
Mgr. Lukáš Zelený
Vedoucí právního oddělení dTestu

Vystoupení mažoretek na plese SDH Výprachtice.

SLUŽBY FINANČNÍHO ÚŘADU
ÚSTÍ NAD ORLICÍ V LANŠKROUNĚ
Finanční úřad Ústí na Orlicí zrušil svoji služebnu
v přízemí radnice Městského úřadu v Lanškrouně. Cestovat do Ústí nad Orlicí nemusejí plátci alespoň v případě daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob ve
dnech 23., 24., 30. a 31. března (vždy od 8 do 16 hodin),
které mohou podat ve stanoveném termínu v malé zasedací místnosti úřadu (přízemí radnice, nám. J. M. Marků
5). „Vedení města se dále bude snažit vyvolat jednání
o možnosti navrácení pravidelných služeb Finančního
úřadu Ústí nad Orlicí do Lanškrouna.”

POHOTOVOSTNÍ ZUBNÍ SLUŽBY PRO BOLESTIVÉ PŘÍPADY
Jedná se o soboty, neděle a svátky od 8 do 11 hodin
7. – 8. 2. 2015
MUDr. Vítková Eva, Červená Voda 333, telefon 465 626 460
14. – 15. 2. 2015
MUDr. Nováková Gabriela Lanškroun, Dukelských hrdinů 615, telefo 604 749 331
21. – 22. 2. 2015
MUDr. Appl Martin, Dolní Čermná 222, telefon 465 393 266
28. 2. 2015
MUDr. Bílý Aleš, Lanškroun, Opletalova 567, telefon 465 324 829
7. – 8. 3. 2015
MUDr. Beranová renata, Jablonné n. O., U koupaliště 149, telefon 465 642 267
14. – 15. 3. 2015
MUDr. Filipová Jitka, Lanškroun, Strážní 151, telefon 465 325 212
21. – 22. 3. 2015
MUDr. Hrdinová Michaela, Lanškroun, Opletalova 567, telefon 465 324 829
28. – 29. 3. 2015
MUDr. Jaslovská Marie, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, telefon 465 676 818
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Spoj čísla od 1 do 75.

SUDOKU

Omalovánka.

Výprachtické noviny

Vyluštěte přesmyčky a slova doplňte do rámečku. Spojte
je pak se správným obrázkem.
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