Vážení přátelé, sousedé, občané, lidé místní i přespolní,
sluníčko začíná již více hřát a zdá se, že zima se již
nadobro vzdává své vlády. Některé pranostiky pro dubnové a květnové měsíce naznačují, že si s námi počasí
ještě pohraje. Pranostika pro duben například poukazuje
na časté změny počasí „V dubnu se za den devět druhů počasí sejde“, na druhé straně pak se můžeme dočíst,
že „ Je-li v dubnu teplý déšť a povětří čisté, bude květen
nepříjemný jistě“. Pro měsíc květen pak nám pranostiky
naznačují, že po mokrém květnu přichází suchý červen,
nebo také „Jestli v máji neprší, červen to dovrší“. Naproti
tomu se můžeme dozvědět, že „Pokud bude duben pěkný,
bude květen ještě lepší.“
Jedno však mají všechny
pranostiky společné, hodně
se zde píše o dešti a vodě,
o jejich vlivu na sklizeň
a vůbec na přírodu a život lidí.
Že je to svatá pravda, to
naznačuje nakonec i poslední prognóza Organizace spojených národů, která varuje,
že lidstvo do deseti let bude
čelit nedostatku vody pro 3
miliardy lidí ze 48 zemí světa. V roce 2030 se mají dle
této zprávy OSN zásoby vody
snížit o 30 % a dostanou se
tak na kriticky nízkou úroveň.
OSN nabádá k vytváření nových zdrojů vody a k dalším
investicím do distribuce vody. Poukazuje rovněž na vzrůstající zamoření podzemních zdrojů vody látkami používanými v průmyslu a zemědělství. Možná že si mnozí řeknete nás se to přece netýká, my máme zatím vody dost.
Ale i naše zdroje jsou, byť zatím pod hranicí příslušných
norem, které stanoví podmínky, kdy je možné takovouto
vodu používat jako pitnou, omezené.
Tento stav se však může velice rychle změnit. Ne všichni
se chováme k přírodě tak, jak by si zasloužila, na jedné straně
se bojuje za záchranu bobra, vydry, vlka a dalších druhů, na
druhé straně máme lesy a louky plné odpadů, a to mnohdy
i nebezpečných. Naposledy v polovině března 2015 se pytle
s odpadky objevily nedaleko vodojemu v lokalitě Zaječín.

Zastupitelstvo obce si proto ve svém programu stanovilo
úkoly k investicím do nových zdrojů vody a také investicím ve prospěch distribuce vody do lokality Hoblovna, tj.
do míst, kde zatím obecní vodovod není. V dané souvislosti bychom Vás chtěli informovat o tom, že na MěÚ Lanškroun, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad, byla
podána žádost o vydání stavebního povolení na dostavbu
vodovodu na Hoblovně.
V nadcházejícím období ZO hodlá také investovat prostředky do zlepšení kvality pitné vody ve vodojemu Zaječín. Jedná se zejména o odradonování vody, dávkování
chlóru apod. Také by se měl instalovat filtr na zachycení
částic znečištění vody. Tento úkol plníme ve spolupráci
s pracovníky VAK Jablonné
nad Orlicí. Připravena je již
smlouva o dílo a v dohledné době by se mělo začít
s pracemi. Bude možná nutné řešit operativně zásobování kravína na Malé Straně
a dalších odběratelů v této
části obce. O těchto opatřeních budete včas informováni. Instalací odkalovacího
filtru reagujeme na situaci,
která vznikla na podzim roku
2014, kdy došlo ke znečištění sběrných studní a vodojemu v Zaječíně. Uvedené opatření však není samospasitelné. Jak jsme již výše uvedli, bude nutné zásadně změnit
náš přístup k přírodě a ochraně čistoty vod zejména. To
se týká kontaminace vody v potoce přípravky na mytí aut,
pracími prášky, čistícími prostředky a dalšími znečišťujícími látkami. V okolí obce pak nemůžeme nacházet hromady odpadků, a to přestože má každý možnost odpad odevzdat, případně uložit na k tomu určené místo. Nechtějte
vědět, co se nachází ve sběrných nádobách na plasty,
sklo, a vůbec, co jsme schopni pohodit nejen u kontejnerů. Máme velmi vážné obavy, jaká situace nastane po
umístění kontejnerů na bioodpad. Neříkáme, že vše dělají
naši občané, to určitě ne, ale jsme možná hodně tolerantní k takovémuto chování jiných.
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Dovolte, abychom se nyní vrátili k dění v obci v uplynulém období. Jak jsme již informovali v minulém čísle
Výprachtických novin, obec zakoupila za přispění dotace
ze Státního fondu životního prostředí a operačního programu EU „Životní prostředí“ kontejnery a kontejnerový
podvozek za traktor na svoz bioodpadu, který musí obec,
dle novely zákona o odpadech č. 229/2014 Sb., od občanů svážet. Jedná se o nový podvozek, který má dle platné
legislativy vzduchové dvouokruhové brzdy. Náš současný traktor má pouze jeden vzduchový okruh a bohužel
jej nelze nijak upravit a ani tyto dvouokruhové brzdy
dodatečně namontovat, aby bylo možné tímto traktorem
nový podvozek tahat, a to jak z důvodů splnění legislativy
silničního zákona, tak také z důvodu bezpečnosti řidiče
traktoru. Proto zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení
nového traktoru. Na dodavatele nového stroje probíhá
v současné době výběrové řízení. Víme, že se jedná
o značnou investici, ale nový traktor je z výše uvedených
důvodů potřeba a věříme, že nový stroj zde bude velmi
dobře sloužit několik let. Možná by zde také bylo vhodné uvést, že zakoupený traktor od firmy OEZ si vyžádal
v průběhu jeho používání významné investice. Byla provedena generálka motoru, převodovky a dále bylo nutné vyměnit řadu dílů, včetně pryžových těsnění, spojek
a různých komponentů. Obec potřebuje stroj, který nebude stát v dílně v důsledku provádění oprav, ale traktor,
který bude spolehlivě sloužit. Navíc na nový traktor bude
určitě sjednána významná záruka.
Při vyhrnování sněhu v únoru se náš traktor několikrát
opravoval a bylo proto nutné jej nasazovat často i v době,
která řadě lidí již naprosto nevyhovovala. To bylo následně důvodem stížností některých občanů.

březen - duben 2015
V lednu a únoru zaměstnanci obce zajišťovali posyp místních komunikací inertním materiálem. Shazovali také sníh
ze střechy obecního úřadu a z budovy ZŠ Výprachtice.
Standa Mareš s Petrem Krátkým vyráběli, mimo jiné
práce, botníky do základní školy, které jsou již umístěny
v šatnách a dětem dobře slouží. Jejich kvalitní provedení
ocenila i ředitelka školy a učitelé.
V základní škole byly také dokončeny a kolaudovány
nové záchodky pro chlapce a dívky na prvním stupni. Za
velmi rychlou a kvalitní práci patří dík firmě Radka Hajzlera, která vyhrála výběrové řízení nejnižší cenou
Mimo již výše uvedeného pak zaměstnanci obce
zajišťovali vyřezávání křoví v areálu čistírny odpadních
vod, naváželi palivové dřevo, vyklidili zasedací místnost
apod. Prováděl se rovněž pravidelný úklid po vesnici, každý týden se nasbíralo cca 4 i více pytlů odpadků. Prováděl
se úklid komunikací po zimní údržbě zametacím strojem
AVANT. Obec zajistila prostřednictvím Úřadu práce v Ústí
nad Orlicí prostředky na zaměstnávání dalších občanů
naší obce. Na tzv. VPP – veřejně prospěšné práce získala
obec v měsíci březnu prostředky na 2 zaměstnance a od
dubna 2015 na dalších 10 zaměstnanců. Většina lidí, kteří
pro obec pracovali, má zájem i nadále v této práci pokračovat. Důležité je, že úřad práce proti uvedenému postupu nic nenamítá. Tak je možné v obci zaměstnat matky
s dětmi a další občany, kteří o práci u obce mají zájem
a splňují přitom také kritéria stanovená úřadem práce pro
obsazování takovýchto dotovaných míst.
V závěru nám dovolte, abychom Vám popřáli krásné
jarní počasí, které láká nejenom k práci, ale také k odpočinku a procházkám do přírody, která se začíná probouzet
po odcházející zimě.
S pozdravem Zastupitelstvo obce Výprachtice

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝPRACHTICE,
KONANÉHO DNE 25. 2. 2015 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. Merta, L. Skalický DiS.,
P. Skalický, JUDr. M. Stejskal, P. Tomiška
Hosté: M. Bašková, L. Chládek, M. Chládek, J. Vogel,
J. Šponiar, R. Lerch, J. Lerch
Program:
1/ Zahájení
2/ Schválení programu jednání ZO
3/ Schválení mandátové a návrhové komise
4/ Schválení čerpání rozpočtu za rok 2014
5/ Projednání a schválení rozpočtu na rok 2015
6/ Projednání a schválení záměrů prodeje pozemků
7/ Schválení smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti
8/ Projednání a schválení příspěvků pro svazek obcí Mikroregion Severo - Lanškrounsko, svazek obcí Lanškrounsko, MAS Orlicko a dále transferů pro SDH Koburk
a ZUŠ Jablonné nad Orlicí.
9/ Schválení vyřazení nepotřebného majetku užívaného
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ZŠ Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad
Orlicí
10/ Projednání a schválení smlouvy o autorizovaném
zadávání nákupu elektřiny
11/ Projednání a schválení cen vodného a stočného pro
rok 2015
12/ Schválení různých smluv
13/ Schválení podmínek (zadání) výběrového řízení na
nákup techniky
14/ Seznámení ZO s přesunem finančních prostředků na
položkách rozpočtu příspěvkových organizací
15/ Různé
16/ Diskuse
17/ Návrh usnesení
18/ Závěr
Starosta obce Luděk Skalický, DiS. zahájil schůzi zastupitelstva, přivítal zastupitele a přítomné hosty.
Předložený program jednání byl schválen.
Volba komisí:

březen - duben 2015
Navrhuji, aby komise mandátová pracovala ve složení:
M. Jandejsek, L. Merta
Schváleno: 10 – 0 – 0
aby návrhová komise pracovala ve složení: H. Katzerová,
P. Skalický
Schváleno: 10 – 0 – 0
1) ZO schvaluje čerpání rozpočtu obce Výprachtice za
rok 2014 bez výhrad, a to dle předloženého návrhu, který
se zakládá k tomuto usnesení jako příloha.
Schváleno: 10 – 0 – 0
Dostavil se p. Koubek.
2) ZO schvaluje rozpočet obce Výprachtice, závazné ukazatele rozpočtu, dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích, poskytnutí transferů, peněžitých
a věcných darů fyzickým a právnickým osobám pro rok
2015 bez výhrad, a to dle předloženého návrhu , který se
zakládá k tomuto usnesení jako příloha a součást tohoto
usnesení.
Schváleno: 11 – 0 – 0
3) ZO schvaluje prodej pozemku parc.č. 3235/36 ostatní plocha, ostatní komunikace, dle GP 738-150/2014 pro
k.ú. a obec Výprachtice manželům Hlouchovým. Pozemek se prodává za cenu stanovenou znalcem. Smlouva se
uzavírá v textu dle návrhu kupní smlouvy s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.
Schváleno: 11 – 0 – 0
4/ ZO schvaluje kupní smlouvu o výkupu pozemku
parc. číslo 120/4 ostatní plocha, jiná plocha, zaměřeného
dle GP 750-134/2014 a pozemku parc. č. 120/2 zahrada,
zaměřeného dle GP číslo 741-252/2014 pro k.ú. a obce
Výprachtice od manželů Rožnovských. Pozemky se prodávají za cenu stanovenou znalcem. Náklady spojené s
převodem hradí obec Výprachtice. Smlouva se schvaluje
v textu dle předloženého návrhu smlouvy.
Schváleno: 11 – 0 – 0
5/ ZO schvaluje záměry prodeje pozemků:
a) parc.č. 3148/82 zahrada, parc.č. 3148/83 zahrada,
zaměřených dle GP číslo 750-134/2014 pro k.ú. a obec
Výprachtice.
Schváleno: 11 – 0 – 0
b) části pozemku parc.č. 1523/7 v k.ú. Koburk. Prodej
části pozemku bude realizován až poté, co na základě provedeného GP bude dohodnuto odkoupení těch pozemků
pro obec v dané lokalitě, které tvoří místní komunikaci.
Schváleno: 10 – 0 – 1
c) části pozemku 3153 v k.ú. Valteřice u Výprachtic.
Schváleno: 11 – 0 – 0
6/ ZO pověřuje starostu obce k jednání o odkoupení
pozemku parc.č. 1998/1 a části pozemků ppč. 1997/1,
ppč. 1994/1, vše v k.ú. Výprachtice, ve vlastnictví pana
Matějky. V dané souvislosti je oprávněn starosta obce
jednat o případné směně pozemků za obecní pozemky
parc. č. 2397/8, 2386/1 a 2397/10 v k.ú. Výprachtice, ve
vlastnictví obce Výprachtice. ZO souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků parc. č. 2397/8, 2386/1
a 2397/10 v k.ú. Výprachtice s tím, že cena pozemků, které bude nabývat obec v porovnání s cenou pozemků, kte-
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ré obec bude prodávat, musí být obdobná. Za uvedeným
účelem bude zpracován GP.
Schváleno: 11 – 0 – 0
7/ ZO zpřesňuje své usnesení číslo 207, ze dne 30.
9. 2014, které se týká smlouvy mezi obcí Výprachtice
a Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR,
Staroměstské náměstí 6, 11015 Praha 1, IČ: 66002222,
dle které se pro pohledávku České republiky ve výši
1.200.000,- Kč zastavuje stavební pozemek parcelní číslo 151 o výměře 471 m2 spolu s budovou čp. 13 v k.ú.
Výprachtice, a to tak, že smlouva se dále schvaluje dle
nově upraveného textu předloženého návrhu smlouvy,
který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 11 – 0 – 0
8/ ZO schvaluje poskytnutí
a) těchto finančních příspěvků:
– DSO Lanškrounsko, se sídlem: náměstí J. M. Marků
15, 563 01 Lanškroun, IČO: 70902640
Schvaluje se poskytnutí příspěvku ve výši 22,- Kč x 994
obyvatel, tj. 21.868,- Kč.
Schváleno: 11 – 0 – 0
– DSO Mikroregion Severo – Lanškrounsko, svazek
obcí, se sídlem: Dolní Čermná 76, IČO: 01349341
Schvaluje se poskytnutí příspěvku ve výši 80,- Kč x 994
obyvatel, tj. 79.520,- Kč.
Schváleno: 11 – 0 – 0
– MAS ORLICKO, z.s., Divišova 669, 56401 Žamberk,
IČ: 27034186.
Schvaluje se poskytnutí příspěvku ve výši 9.940,- Kč.
Schváleno: 11 – 0 – 0
b) těchto finančních transferů:
– Základní umělecké škole Jablonné nad Orlicí, se sídlem: Aloise Hanuše 384, 56164 Jablonné nad Orlicí, IČ:
72068752. Poskytuje se fin. transfer ve výši 1.000,- Kč.
Schváleno: 11 – 0 – 0
– SDH Koburk, se sídlem, Koburk čp. 2, 56301 Lanškroun, IČ: 61237833 se poskytuje finanční transfer ve
výši 3.000,- Kč.
Schváleno: 11 – 0 – 0
9) ZO schvaluje vyřazení majetku užívaného (svěřeného do správy) příspěvkovou organizací Základní škola Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí, a to
dle přílohy, která se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 11 – 0 – 0
10) ZO schvaluje uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání veřejné zakázky, jejímž předmětem je
podání centrální poptávky po elektřině mezi veřejným
zadavatelem Obcí Výprachtice a centrálním zadavatelem
Sdružením obcí Orlicko, se sídlem Masarykovo náměstí
166, 564 01 Žamberk.
Schváleno: 11 – 0 – 0
11) ZO schvaluje cenu vodného pro rok 2015 ve výši
21,- Kč, včetně 15 % DPH za 1 m3, a cenu stočného ve
výši 35,- Kč za 1 m3, včetně 15 % DPH při uplatnění odpisu ve výši pouze 2/3.
Schváleno: 11 – 0 – 0
12) ZO schvaluje uzavření smlouvy s firmou Vodovody
a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., se sídlem: Slezská
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350, 56164 Jablonné nad Orlicí, IČO: 48173398. Smlouva se uzavírá v textu dle předloženého návrhu smlouvy.
Schváleno: 11 – 0 – 0
13) ZO schvaluje zadání veřejné zakázky, jejímž předmětem je nákup traktoru. Zadání zakázky se schvaluje
postupem dle ust. § 18 odst. 5 zák. 137/2006 Sb. „o veřejných zakázkách“ v platném znění. Jedná se o zakázku
malého rozsahu. K provedení výběrového řízení se určuje
komise ve složení: pan Luboš Merta, pan Martin Jandejsek a
pan Petr Skalický. Komise předloží starostovi obce výsledky
výběrového řízení, včetně podkladů z výběrového řízení.
Rozhodujícím kritériem výběru uchazeče je nejnižší
nabídková cena. Starosta obce je oprávněn uzavřít kupní
smlouvu s vybraným uchazečem.
Schváleno: 11 – 0 – 0
14) ZO bere na vědomí přesun částky 70.000,- Kč
z prostředků určených na mzdy do prostředků určených
na provozní výdaje příspěvkové organizace Základní školy Jinřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí.
Schváleno: 11 – 0 – 0
15) ZO souhlasí s připojením domu čp. 22 ve Výprachticích na obecní kanalizaci. Přípojka bude napojena na
pozemku ppč. 449/1 v k.ú. Výprachtice.
Schváleno: 11 – 0 – 0
16) ZO schvaluje uzavírání manželství v obřadní síni ve
Výprachticích s tím, že den určený pro obřady je sobota.
Schváleno: 11 – 0 – 0
17) ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí uzavřenou mezi obcí Výprachtice a firmou VETLABFARM s.r.o.,
se sídlem 561 02 Dolní Dobrouč 112, IČ: 27474127.
Předmětem smlouvy je budoucí spolupráce při nakládání
s bioodpady. Smlouva se uzavírá v textu dle předloženého
návrhu smlouvy. Cílem je snížit celkové množství odpadů
důslednou separací bioodpadu (tráva, větve apod.).
Schváleno: 11 – 0 – 0
18) ZO schvaluje podání žádosti Základní školy Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí o dotaci
prostřednictvím MMR ČR na projekt „Příroda ve škole“,
předpokládané náklady akce 230 tis. Kč s tím, že dofinancování akce ve výši 15 % předpokládaných nákladů zajistí
obec Výprachtice.
Schváleno: 11 – 0 – 0
19) ZO schvaluje pana Luďka Skalického, DiS., jako
určeného zastupitele dle § 47 odst. 1 stavebního zákona,
pro pořízení územního plánu. K volbě určeného zastupitele
se přistupuje z důvodů prodloužení doby pořizování ÚP na
další volební období a změny starosty obce. Ze zákona je
potřeba nově určit zastupitele, který bude zastupovat zájmy
obce při jednáních s pořizovatelem a projektantem.
Schváleno: 11 – 0 – 0
20) ZO souhlasí s vyvěšením vlajky Tibetu dne 10. 3.
2015 a schvaluje pořízení vlajky.
Neschváleno: 1 – 6 – 4
21) ZO schvaluje účetní závěrku Základní školy Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí, za rok
2014, a to dle předložených výkazů založených k tomuto
usnesení.
Schváleno: 11 – 0 – 0
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22) ZO schvaluje převedení zlepšeného hospodářského
výsledku Základní školy Jindřicha Pravečka, Výprachtice,
okres Ústí nad Orlicí za rok 2014 ve výši 38 499,32 do
rezervního fondu této organizace pro rok 2015. Prostředky
budou použity na provoz. Do fondu odměn se přiděluje 0.
Schváleno: 11 – 0 – 0
23) ZO schvaluje účetní závěrku Mateřské školy
Výprachtice za rok 2014, a to dle předložených výkazů
založených k tomuto usnesení.
Schváleno: 11 – 0 – 0
24) ZO schvaluje převedení zlepšeného hospodářského výsledku Mateřské školy Výprachtice za rok 2014 ve
výši 78 195,25 Kč do rezervního fondu této organizace
pro rok 2015. Prostředky budou použity na provoz. Do
fondu odměn se přiděluje 0.
Schváleno: 11 – 0 – 0
25) ZO souhlasí s předloženou zprávou hlavní inventarizační komise o výsledku inventarizace v roce 2014
a zároveň schvaluje vyřazení a prodej nepotřebného
majetku dle návrhu likvidační komise.
Schváleno: 11 – 0 – 0
26) ZO souhlasí s prominutím nedoplatku za vytápění
ordinace dětské lékařky v čp. 3 MUDr. Radmile Jarešové
za rok 2014 ve výši 5 740,- Kč.
Schváleno: 11 – 0 – 0
27) ZO souhlasí s podáním žádosti na Úřad práce ČR
o dotaci na 12 zaměstnanců VPP, kteří budou vykonávat
práci pro obec Výprachtice v době od 1. 3. 2015 a 1 koordinátora od 1. 4. 2015.
Schváleno: 11 – 0 – 0
Diskuse:
1) pan M. Chládek přišel s názorem, proč obec nekoupí
nákladní auto?
Odpověď: Obec potřebuje stroj univerzálně využívat,
nákladní automobil se v tomto směru jeví pouze jako jednoúčelový stroj.
2) pan J. Kollert vznesl dotaz na odklizení túje U Kovárny.
Odpověď: Vše bude odstraněno počátkem jara.
Zpráva návrhové komise: jednotlivé body zasedání byly
projednány a jednotlivě schváleny.
Zpráva mandátové komise: veřejného zasedání se zúčastnilo 11 členů zastupitelstva, schůze je usnášeníschopná.
Závěr: Starosta obce poděkoval přítomným zastupitelům
a hostům za účast a veřejné zasedání ukončil.
Zapsala: Hana Katzerová

KUKA SPOL. OZNAMUJE,
že posledním zimním svozem bude
pondělí 6. 4. 2015 (Velikonoční pondělí).
Pak každých 14. dní (liché týdny).
To znamená, že další svoz bude až 20. 4. 2015.
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ZPRÁVY Z MATEŘINKY
Návštěva v 1. třídě

Taneční pohádky

Budoucí školáci, kteří se připravují do 1. třídy, navštívili
koncem ledna své kamarády ve škole. Prvňáčci nejprve
předvedli matematické dovednosti a poté ve skupinách
společně s dětmi ze školky kreslili. Předškoláci měli také
možnost si poprvé vyzkoušet práci s interaktivní tabulí.
Na závěr si děti vzájemně předaly dárečky a rozloučily se
písničkou. Děkujeme paní učitelce Grusové za milé přijetí
a zapojení našich dětí do výuky.

Ve středu 14. března navštívila třída Motýlků taneční
představení v Dolní Dobrouči. Děti z tanečního souboru

paní Michaličkové předvedly pohádky O Červené Karkulce a Zvířátka a Petrovští. Z divadla si všichni odnesli
nevšední kulturní zážitky a dojmy.
Kolektiv MŠ

Karneval
Tak jako jiné roky i letos se děti nemohly dočkat únorového karnevalu - převlékly se za princezny, víly, zvířátka,
čaroděje a jiné pohádkové bytosti, aby si užily na karne-

valovém reji v obou třídách. Tento den děti přivítaly dva
klauni a všichni společně celé dopoledne tančili a plnili
různé soutěže. I letos si maminky zaslouží velkou pochvalu za přípravu kostýmů.

ZAHRADNICTVÍ Jindřich Helekal
Horní Čermná
nabízí za příznivé ceny:
- sadbu zeleniny a květin
všeho druhu do skleníků a na záhony
- květiny do truhlíků - petunie, převislé petunie,
surfinie, muškáty aj.
- květiny na hrob - voskovky, lobelky, kapradí aj.
Pracovní doba: Po - So 8.00 - 19.00 hod.
tel.: 465 393 703
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ZŠ JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
Grant z Pardubického kraje
Škola opět získala dotaci z Pardubického kraje na sportovní činnost. Celkově jsme získali ze šestnácti možných
deset tisíc korun. Peníze jsou určeny na sportovní vybavení a na jednorázovou akci pro děti „Koloběžkiáda aneb
Výprachtické kolečko”. Akce se uskuteční v měsíci květnu.
Za finanční pomoc Pardubickému kraji moc děkujeme.
Petr Grossmann

nad Orlicí na okresní kolo. To probíhalo stejně jako u nás
ve škole: nejprve poslech rádia v anglickém jazyce a poté
rozhovor s porotou na téma, které jsme si vylosovali. Já
jsem si vylosovala volný čas, což jsem (myslím) docela
zvládla, a také jsme si povídali o létu, jaru a o podzimu.
Poslech byl už malinko těžší, ale dalo se to přežít. Jak za
poslech, tak za rozhovor se přidělovaly body. Po sečtení bodů bylo vyhodnocení. Umístila jsem se na 9. místě.
Soutěžících v mé kategorii bylo 18.
Verča Krobotová

Zápis do první třídy
Zahájení povinné školní docházky je významným okamžikem nejenom v životě dítěte, ale celé jeho rodiny. Prvním krokem ke vstupu do školy je zápis dětí do 1. třídy.
V naší škole proběhl 4. února. Každý rok se při zápisu
snažíme vzbudit u dětí zájem o školu tím, že nastávajícím
školáčkům předkládáme zajímavé a vtipné úkoly, vedeme s dětmi rozhovory, zpíváme, sledujeme je při práci

Žáci naší základní školy se v letošním roce zúčastnili
mnoha olympiád. Nejprve proběhla školní kola, aby se
zjistilo, kdo je ten nejlepší, a poté ten dotyčný jel do Ústí
nad Orlicí na okresní kolo.
Já jsem se zúčastnila tří olympiád: v jazyce německém,
anglickém a ještě českém, kde se mnou byla i moje spolužačka Tereza Jandejsková. První olympiáda byla z němčiny. Začínalo se poslechem a písemnou částí, následovala pauza a dlouhé čekání na to, než opraví testy. Druhá
část byla konverzace, kde jsme si losovali témata a mluvili
o nich. Anglický jazyk byl úplně na stejný princip jako
němčina, nejdříve poslech a písemná část a poté dlouhé čekání na konverzaci. Český jazyk měl taktéž testovou
část, nicméně místo konverzace jsme měli napsat sloh na
dané téma. Čeština pro mě byla o něco záživnější, jelikož
jsme tam byly dvě, tudíž jsme si mohly ve volných chvílích povídat a nemyslet tím pádem na to, jak jsme byly
nervózní.
Myslím, že je úžasné, že se naše škola těchto aktivit
účastní, protože je to pro žáky obrovská zkušenost do
budoucna.
Alexandra Tosto

s korálky, nůžkami a lepidlem, zjišťujeme znalost barev,
matematickou představivost, povídáme si o obrázcích,
které vytvořily. K zápisu přišlo letos 13 dětí a všechny bez
váhání a s plným nasazením plnily jednotlivé úkoly. To
vše za podpory rodičů a paní učitelek z naší mateřské školy. Těch několik měsíců do 1. září se přehoupne jak nic
a my, učitelé, se už nyní na Vás, milé děti, těšíme. Děkuji
dětem, rodičům, učitelkám z mateřské školy i kolegům za
velmi příjemné odpoledne.
Mgr. Hana Katzerová

Olympiáda v anglickém jazyce
V této soutěži byly dvě kategorie, a to mladší (6. a 7.
třída) a starší (8. a 9. třída).
Anglická olympiáda odstartovala školním kolem, kterého se za mladší žáky zúčastnili ze 6. třídy: Tereza Grossmannová, Milan Jaroš, David Prokopec, a ze 7. třídy:
Nikola Šebrlová, Nela Junková, Veronika Krobotová,
Ondřej Skala, Petr Donát a Tadeáš Štefan. Tuto část soutěže jsem vyhrála já.
24. února jsem odjela společně s Alexandrou Tosto,
která vyhrála školní kolo v kategorii starších žáků, do Ústí
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Lyžařský výcvik 4. a 5. třídy
V druhém únorovém týdnu se žáci čtvrté a páté třídy
dočkali. Konečně vyrazili na kopec učit se lyžařským
dovednostem. Počasí nám celkem přálo, sněhu jsme měli
kupodivu dost. Účastníky jsme si rozdělili do dvou skupin a začali s výcvikem. Musím říci, že žáci dělali velké
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pokroky. Už po pauze jsme
začali s výcvikem na vleku.
A to všichni! V dalších dnech
se žáci stále zdokonalovali
a i proto si mohli ve čtvrtek
před závěrečnou disciplínou
vyzkoušet sjezdový postoj.
Myslím si, že jízda šusem
dětem docela zvedla sebevědomí, pedagogům už tak
moc ne. Lyžařské a snowboardové dovednosti jsme zdokonalovali každým dnem.
Vyvrcholením kurzu byl
dovednostnízávod.Malílyžaři museli projet sníženou brankou, aby se následně vyhnuli několika kolíkům a mohli stoupat
k bodu obrátky, pak už je čekal jen sjezd šusem do cíle.
Všichni to hravě zvládli a udělali nám, učitelům, velkou
radost.
Jak sjezdaři, tak běžkaři byli velmi disciplinovaní,
dochvilní a výborně plnili pokyny učitelů. Naučili se toho
opravdu mnoho. Kurz jsme uzavřeli spaním ve škole.
Vyhodnotili jsme dovednostní závod, probrali něco málo
z vlastivědy, zahráli si vybíjendu a na schovku. Nacpali
jsme se pizzou a pobavili u videa z lyžáku. Užili jsme si
to náramně.

Obrovským kladem kurzu bylo to, že se při výcviku
nikdo nezranil a všichni byli z tohoto náročného týdne
nadšeni. Snad. Věřím, že nikdo z dětí na tento nádherný
sport nezanevře a bude v něm i nadále pokračovat, aby,
až přijde čas a budou mít své děti, mohly předat vše, co
se zde naučily.
Tak sportu zdar a nudě zmar!!!

Ve škole se budovalo
Dlouhodobě nevyhovující počet sociálních zařízení
pro žáky I. stupně je již minulostí. Hlavní stavební práce,
které se neobejdou bez hluku a všudypřítomného prachu,
zvládli řemeslníci během jarních prázdnin. V průběhu
dalších dvou týdnů byly všechny práce dokončeny.
Chci zde poděkovat Obci Výprachtice za přípravu a firmě pana Radka Hajzlera za perfektní provedení a hladký
průběh stavebních prací.

Výprachtické noviny
Učitelé ve školních lavicích
Tytam jsou doby, kdy člověk vystačil po celý život
s tím, co mu poskytla škola. Svět se mění nejen tím, že se
mění technologie, a tak současné absolventy všech typů
škol další průběžné vzdělávání během profesního života
nemine.
Nejinak je tomu i s povoláním učitelským. Bouřlivý
rozvoj v oblasti informačních a komunikačních technologií vyvolává potřebu vzdělání také v této oblasti. To byl
jeden z důvodů, proč se naše škola zapojila do tzv. Výzvy
51, známé také jako projekt „Tablety do škol“. Nejde zde
však jen o tablety, na jejichž nákup škola dostala finanční
prostředky. Součástí projektu je také vzdělávání učitelů,
na jehož základě získají zúčastnění nástroje pro využití
široké škály možností, které dotyková zařízení nabízejí
a která lze využít k přípravě na výuku i k výuce samotné.
Mgr. Hana Chládková

Žáci ZŠ J. Pravečka obhájili cenu děkana FCHT
Pardubice
Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o. s.
společně s Pardubickým krajem, Univerzitou Pardubice
a dalšími spolupořadateli uspořádala pod záštitou JUDr.
Martina Netolického, Ph. D., hejtmana Pardubického kraje, VIII. ročník soutěže Festival vědy a techniky po děti
a mládež v Pardubickém kraji. Soutěžní kategorie jsou: Junior (žáci ZŠ a příslušných ročníků gymnázií) a Středoškolák.
Naši žáci se účastnili v kategorii Junior s projekty Olejnatost plodin (Jan Šponiar z 8. třídy) a Rychlost chemické reakce v závislosti na teplotě a koncentraci (Veronika
Krobotová a Nikola Šebrlová ze 7. třídy). Konkurence

byla velice silná, protože okresního kola, které se konalo
v Lanškrouně 13. 2. 2015, se v naší kategorii účastnilo
73 projektů. Naši žáci se zde se svými projekty neztratili.
Nejen, že postoupili do krajského kola, ale Jan Šponiar
získal za svůj projekt jednu ze zvláštních cen.
Krajské kolo se konalo v Pardubicích 19. a 20. 3. 2015.
Čekala nás tam konkurence dalších 77 projektů.
Ceny, které organizátoři připravili pro nejúspěšnější
projekty, také odpovídaly této konkurenci. V naší kategorii
se nejlepší řešitel zúčastní mezinárodní soutěže Broadcom
MASTERS International. Další úspěšní řešitelé se zúčastní
krátkodobé odborné zahraniční stáže. Dále byly připra-
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veny zvláštní ceny univerzit Pardubice a Hradec Králové
a řada dalších cen, které byly udělovány sponzory soutěže.
Ani tato konkurence se nestala pro naše žáky nepřekonatelnou a Jan Šponiar s projektem Olejnatost plodin získal cenu děkana Fakulty chemickotechnologické Pardubice. Tímto úspěchem navázal na loňskou úspěšnou účast
K. Stejskalové, K. Stejskalové a R. Vaníčkové s projektem
Krystalografické soustavy. Oba naše letošní projekty byly
oceněny účastí na krátkodobé odborné stáži ve Francii.
Všem našim reprezentantům srdečně gratulujeme.
Mgr. J. Formánek

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

za likvidaci komunálního odpadu
je nejpozději

30. dubna
2015.
DVA NOVÉ OSOBNÍ SANITNÍ VOZY
PRO ORLICKOÚSTECKO ORLICKOÚSTECKO
Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje
získala k dispozici dva nové osobní sanitní vozy pro
systém Randezvous, jehož posádku tvoří záchranář
a lékař. Jeden vůz bude vyjíždět ze základny v Červené
Vodě a druhý z Ústí nad Orlicí. Vozidla, která jsou plně
vybavena záchranářskou technikou, budou zasahovat
nejen v daném spádovém území posádek, ale zapojí se
při mimořádných událostech k činnosti a logistice zásahů po celém kraji. Do provozu se rozjedou 1. dubna.
http://orlicky.denik.cz/zpravy_region
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OČKOVÁNÍ

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

OČKOVÁNÍ PROTI KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDĚ
Klíšťová encefalitida je velice těžké onemocnění, které
může natrvalo poškodit naše zdraví. Oblast, ve které bydlíme, je jedna s největším výskytem nakažených klíšťat
tímto onemocněním, proto se očkování doporučuje.
Očkovat je možné během celého roku. Základní schéma se skládá ze tří dávek. Pokud se začne s očkováním v
průběhu jarních nebo letních měsíců, je doporučeno dát
první dvě dávky ve zrychleném schématu, tedy po 14ti dnech. Jinak je rozmezí mezi první a druhou dávkou
jeden až tři měsíce. Třetí dávka v základním schématu se
podává za 6-12 měsíců po druhé dávce. Poté následuje
přeočkování jednou dávkou za tři roky, dále pak vždy po
pěti letech. U starších občanů je doporučeno přeočkovávat po třech letech, aby byla v těle stále dobrá hladina
protilátek. Dětská dávka vakcíny proti klíšťové encefalitidě
(0,25ml) je běžně dostupná v ambulanci MUDr. Jarešové za 700,- Kč (včetně aplikace). Po dovršení 16-ti let se
musí podávat vakcína pro dospělé (0,5 ml), u které je cena
800,-Kč (včetně aplikace). Zdravotní pojišťovny nabízejí
různé programy, kdy svým klientům na očkování přispívají – očkování proti klíšťové encefalitidě mezi ně také patří.
Informujte se u své pojišťovny na možnosti příspěvků.
Očkování doporučujeme, chráníme tím své zdraví.
Iveta Macháčková, dětská sestra.

OČKOVÁNÍ PROTI ČERNÉMU KAŠLI
Černý kašel se vyskytuje stále častěji, protože očkování, které jsme dostali v dětství, už nás nechrání. V novém
očkovacím kalendáři se proti černému kašli přeočkovává
v 10-ti letech. Bylo zjištěno, že děti již v tomto věku nemají žádné protilátky proti této nemoci. Hladina protilátek
v těle zůstává přibližně 5 let. Potom ochrana prudce klesá
a hrozí onemocnění černým kašlem. Nemoc se projevuje
suchým dráždivým, až zajíkavým kašlem, který trvá několik týdnů i měsíců. Dobrou ochranou je očkování. Vakcína
se jmenuje BOOSTRIX a je to kombinace očkování proti
záškrtu, tetanu a černému kašli. Tato vakcína zajistí také
přeočkování proti tetanu. Očkování doporučuji jako velice
dobrou ochranu především pro rodiče malých dětí. Jsou to
právě dospělí, kteří přinášejí domů kašel, protože už nejsou chráněni. Kašel je také velkým ohrožením zejména
pro miminka, která ještě nejsou očkována. Doporučuje
se, aby se budoucí rodiče nechali očkovat a chránili tak
sebe i své dítě. Úmrtí malých, neočkovaných dětí není
bohužel v naší republice nic neobvyklého. I toto očkování
je po domluvě v ordinaci MUDr. Jarešové běžně dostupné. Cena je kolem 700,- Kč. Opět připomínám možnost
příspěvku od vaší zdravotní pojišťovny.
Jakékoli dotazy související s očkováním ráda zodpovím.
Iveta Macháčková

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

V SOBOTU 2. KVĚTNA 2015
Tím Vám vzniká možnost zajistit správným způsobem likvidaci nebezpečných odpadů, které se mohou
vyskytovat v domácnosti.
Firma KOS provádí sběr následujících komodit:
nebezpečné odpady:
- olej, tuk, filtry, znečištěné hadry, barvy, lepidla
- léky
- galvanický článek suchý nebo mokrý (akumulátor)
- zářivky, výbojky
zpětný odběr elektrozařízení:
- ledničky, televize, rádia, kuchyňské spotřebiče,
výpočetní technika, mobilní telefony
Všechno ostatní je velkoobjemový odpad!

Velkoobjemový odpad nebude svážen!!!!!!
Bude likvidován přistavěním kontejnerů
v objektu ČOV (čistírna odpadních vod)
a to v sobotu dne 2. května 2015
od 8.00 do 11.00 hod.
Odpady v žádném případě nemíchejte. V patřičných
obalech od Vás odpad převezme zaměstnanec firmy
KOS s.r.o. Jablonné nad Orlicí. Na obecním úřadě si
můžete vyzvednout plastový pytel, do kterého můžete
některé druhy nebezpečných odpadů nashromáždit.
Ve svozový den bude technika stát na těchto stanovištích:
sídliště Mertov
od 8.00 hodin
vedle řad. garáží za O.Ú.
od 8.15 hodin
Valteřice - zastávka
od 8.30 hodin
na „Malé straně“ u Skalických
od 8.45 hodin
točna U kovárny
od 9.00 hodin
na Haldě u kravína
od 9.15 hodin
sídliště Koburk
od 9.30 hodin
u hasičárny v Koburku
od 9.45 hodin
Svážený odpad předávejte osobně!
Děkujeme.
Svoz není určen podnikatelům, jejich odpad firma
zlikviduje po dohodě.
Obecní úřad Výprachtice
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Výprachtické noviny
OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY

březen - duben 2015
Spoj čísla od 1 do 130.

SUDOKU

Omalovánka.
Najdi 6 rozdílů.

Ve větách jsou ukryta křestní jména děvčat i kluků,
v každé jedno.

Obce Malá Úpa, Velká Úpa a Pec pod Sněžkou od sebe dělí
jen několik kilometrů.
Sychravé počasí, to byla voda na jeho mlýn.
Vida, vida, tak přece jste přišli, podivil se dědeček.
Všechno se mu do auta vešlo, pobral i celý dort.
V čistírně vám řeknou, jak ubrus nejlépe vyčistit.
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