Vážení přátelé, sousedé, občané, lidé místní i přespolní,
zdravíme Vás v novém roce 2016, který se již naplno
rozběhl. Nedávno, jak jistě všichni víte, nás potrápily větší mrazy. Co bychom nakonec od ledna mohli očekávat.
Nakonec i v lidových pranostikách pro toto období se
led, zima a mráz objevují velmi často. Např. o sv. Antonínu poustevníkovi (17. 1.) pranostika praví: „Svatý Antonín poustevník přináší led, nebo jej láme, nemá-li žádný, vyrobí ho hned. Nebo také: „Na svatého Knuta (19.
1.) přichází zima krutá“. „Na svatého Šebestiána (20. 1.)
zalézá zima za nehty i otužilému cikánu. 22. 1. – svatá
Anežka Římská je pak spojována s pranostikou „O svaté
Anežce od kamen se nechce“, objevovaly se taky pranostiky typu „Svatá Anežka když laskavá, vypustí skřivana
z rukáva(u). Únorové pranostiky
uvedeme jedním známým rčením: „Únor bílý, pole sílí“. Pro
únor pak dále platívalo: „Když
v únoru ostro drží, to dlouho
již nepodrží“. Nebo také: „Ležíli v únoru kočka na slunci, jistě
v březnu poleze za kamna“. 2. 2.
(Hromnice) „Na Hromnice musí
skřivánek vrznout, i kdyby měl
zmrznout“. „Když na Hromnice
ze střech teče, zima ještě dlouho se povleče“. 16. 2. (Juliána)
„O svaté Juliáně schovej sáně.“
Pro 20. únor (Masopustní úterý) platívalo: „Masopust na
slunci – pomlázka u kamen“. Bohatost sklizně jablek
a hrušek se skrývá v pranostice: „Na ostatky lužky (louže) –
budou jablka, hrušky“. Pro 24. únor (Matěje) zde uvádíme:
Najde-li Matěj led, seká ho hned, nenajde-li led, dělá ho
hned“. Střídavé počasí v zimě, kdy po mrazech následuje
oteplení a naopak, se tedy objevovalo i v lidových pranostikách. Pokud se tedy dnes divíme střídavému charakteru
počasí, bylo tomu tak i v dobách dřívějších. Pravda, výkyvy a změny počasí nebyly tak prudké a výrazné, ale byly.
Uvidíme, co nám další vývoj počasí přinese. Zatím se zdá,
že v důsledku deficitu srážek bude opět málo vody. Naše
obec to v minulém roce zatím nepocítila, doufejme, že i v
tomto novém roce tomu nebude jinak.
Nyní nám dovolte, abychom se zabývali děním v obci

za uplynulé dva měsíce, tj. za měsíce prosinec 2015
a leden 2016.
Jelikož jsme Vás dosud neinformovali o rozsvícení
vánočního stromečku, které proběhlo dne 28. 11. 2015
v 17.00 hod., činíme tak nyní. Obec Výprachtice zakoupila nové osvětlení na vánoční stromeček a na akci poskytla
dárky pro děti. U vánočního stromečku zazpívaly velice
pěkně koledy děti z mateřské školy pod vedením paní
ředitelky Květy Smejkalové, vystoupení dětí ze základní
školy pak zorganizovala paní učitelka Stanislava Vávrová.
Děti z KUKÁTKA, včetně hudebního doprovodu, připravila paní Michaela Košťálová a další dobrovolníci z KUKÁTKA, především Vendula Indrová a jiní.
Osobu čerta již tradičně představoval náš starosta a Mikuláše pak zastoupil Petr Tomiška, člen zastupitelstva. Poděkování patří
rovněž hasičům z Výprachtic
a dalším, kteří udělali vše pro to,
aby se akce vydařila. V letošním
roce Mikuláš rozdal 130 dárků.
Tato akce se těší u našich občanů veliké oblibě a každoročně
počet dětí i jejich příbuzných,
známých a dalších návštěvníků
neustále stoupá.
Dne 11. 12. 2015 se konala
valná hromada Mikroregionu
Severo-Lanškrounsko, hodnotil se uplynulý rok, schvalovalo se přistoupení obcí Ostrov a Čenkovice, probírala se
příprava projektů na další rok. Novými projekty se má stát
centrální sběrný dvůr, opravy památek v obcích a telekomunikační služby.
Dne 18. 12. 2015 se konal ve výprachtickém kostele
Proměnění Páně velice zdařilý koncert, který slovem provázela Karolína Chládková. V rámci koncertního vystoupení účinkovaly děti z mateřské školy pod vedením ředitelky paní Květy Smejkalové. Děti ze základní školy vedla
paní učitelka Stanislava Vávrová. Vystoupil také dětský
sbor z výprachtického KUKÁTKA pod vedením Michaely
Košťálové a chrámový sbor pod vedením Ing. Mileny Bártové a Jany Štefanové. Jako sólisté na koncertu vystoupili
slečna Martina Bártová (housle – studující konzervatoř)
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Marie Minářová (studentka akademie múzických umění)
a člen filharmonie v Hradci Králové – houslový virtuóz
Mgr. Jiří Bečka (zdejší chalupář). Je určitě dobře, že v obci
máme řadu talentovaných dětí a umělců, kteří nám všem
dokážou udělat radost v rámci podobných vystoupení na
veřejnosti. Všem patří velké poděkování.
Dne 9. 1. 2016 se konaly výroční členské schůze SDH
Výprachtice a SDH Koburk. Členové SDH Výprachtice jsou
schopni nejen účinně zasáhnout při likvidaci požáru, ale
také tradičně pořádají a zajišťují celou řadu akcí. Je to např.
Valteřická pouť, Vánoční jarmark, rozsvěcení vánočního
stromečku, Pytliáda, čarodějnice a Neckiáda, Hasičský ples,
Dětský karneval a řada dalších.
SDH Koburk pak nejenom že dlouhodobě stmeloval
bývalou vesnici Koburk, ale pořádal také celou řadu dalších akcí pro celou vesnici. V letošním roce se bude konat
ples SDH Koburk v hasičské zbrojnici v Koburku trochu
netradičně, ale určitě zde bude opět legrace.
Na obou schůzích se hodnotily nejenom akce společenské, ale také účast na hasičských soutěžích a dalších
akcích jako jsou např. hasičské slavnosti. Na závěr schůzí
obou SDH byli oceněni nejlepší hasiči a vedoucí hasičské
mládeže.
16. 1. 2016 se konal ples SDH Výprachtice, který byl
velmi vydařený. Navštívilo ho více než 240 spokojených
a dobře se bavících lidí. Druhý den pak proběhl dětský
karneval, který byl také velmi zdařilý a děti se na něm
pořádně vydováděly. Za obě akce patří poděkování pořadatelům a zejména pak starostovi SDH Výprachtice.
Dobrou zprávou je, že se podařilo dokončit na obecním úřadu ve Výprachticích zázemí pro stavební úřad.
Do jeho zázemí byl nastěhován nový nábytek. Původní
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zařízení kanceláře pamatovalo 70. léta minulého století
a bylo nejenom zastaralé, ale také z větší části nefunkční
a silně opotřebované.
V bytě nad poštou (v domě čp. 3) pak byla dokončena
kompletně nová koupelna a byly předělány rozvody vody,
elektřiny a topení v celém bytě.
Provádí se také rekonstrukce bytu, který má cca 80 m2
a nachází se v objektu bývalé mateřské školy. Byt opustil
v nedávné době nájemník a stav bytu rekonstrukci nutně
vyžadoval. Opravy se dotkly elektroinstalace, zdiva, které
pokrývaly plísně, a v bytě byla zhotovena rovněž nová
podlaha.
V současné době probíhá velký úklid všech budov
obecního úřadu, provádějí se opravy omítek v budovách,
malují se prostory a místnosti uvnitř budov, opravuje
se elektroinstalace. Vyměňují se také vodoměry některým odběratelům a provádí se zimní údržba komunikací
a chodníků.
V rámci možností, jak dovolují zimní podmínky, se
připravuje materiál na stavbu kůlny pro uložení techniky,
kterou obec vlastní a která potřebuje nové zázemí, které by ji ochránilo před povětrnostními vlivy. Připravuje
se také těžba dřeva, prořezávky a další zásahy v lesních
porostech, které obec vlastní. Obec také připravovala některé žádosti o dotaci, které by se měly realizovat v tomto
roce a o kterých Vás budeme průběžně informovat.
Na závěr nám dovolte, abychom Vám popřáli hodně
štěstí, zdraví, spokojenosti v práci i v rodinném životě,
život v bezpečí a bez válečných konfliktů a jiného nechtěného násilí.
To Vám přejí zastupitelé obce Výprachtice.

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝPRACHTICE,
KONANÉHO DNE 9. 12. 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. Skalický DiS., P. Skalický, JUDr. M. Stejskal, P. Tomiška
Omluveni: L. Merta
Hosté: I. Blažková, J. Lerch, L. Dušek, L. Chládek, P. Grossmann, V. Marek, R. Langer

Program:
1/ Zahájení
2/ Schválení programu jednání ZO
3/ Schválení složení mandátové a návrhové komise
4/ Schválení přijetí dotace – na výdaje jednotky SDH
obce pro rok 2015
5/ Schválení rozpočtových změn a pravidel rozpočtového provizoria
6/ Schválení Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření
obce
7/ Schválení OZV o místních poplatcích ze psů a za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
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8/ Schválení záměru prodeje pozemků a pronájmu nebytových prostor
9/ Schválení pořádání veřejné sbírky na opravu varhan
v kostele ve Výprachticích
10/ Různé
11/ Diskuze
12/ Návrh usnesení
13/ 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 mandátová komise pracovala ve složení:
M. Jandejsek, P. Skalický,
Schváleno: 10 – 0 – 0
aby návrhová komise pracovala ve složení: L. Junek,
M. Stejskal
Schváleno: 10 – 0 – 0
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110) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje přijetí
účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje
jednotky SDH obce pro rok 2015 od Pardubického kraje
v celkové výši 2 695,- Kč a zároveň schvaluje Smlouvu
o poskytnutí přijetí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky SDH obce pro rok 2015
s Pardubickým krajem, Komenského nám. 125, 532 11
Pardubice, IČO: 70892822. Smlouva se uzavírá za podmínek uvedených dále v textu předloženého návrhu smlouvy, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 10 – 0 – 0
111) Zastupitelstvo obce Výprachtice bere na vědomí rozpočtové změny č. 6 a 7, které tvoří přílohu tohoto
usnesení.
Schváleno: 10 – 0 – 0
112) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje rozpočtové změny dle předloženého návrhu č. 8 rozpočtových
změn.
Schváleno: 10 – 0 – 0
113) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje pravidla rozpočtového provizoria dle předloženého návrhu,
který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 10 – 0 – 0
114) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje zápis
z dílčího přezkoumání hospodaření obce. Přezkoumané
období od 1. 1. 2015 do 11. 11. 2015.
Schváleno: 10 – 0 – 0
115) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje obecně
závaznou vyhlášku obce Výprachtice č.2/2015 o místním
poplatku ze psů, kterou se ruší OZV č. 2/2010 o místním
poplatku ze psů.
Schváleno: 10 – 0 – 0
116) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se
ruší OZV č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů. Na rok 2016 činí
poplatek pro fyzické osoby 530,- Kč s tím, že sazba poplatku dle §10b odst. 4 písm. a) zákona o místních poplatcích
je 105,- Kč a sazba poplatku dle §10b odst. 4 písm. b)
zákona o místních poplatcích je 425,- Kč. Pro podnikající
fyzické a právnické osoby je za svoz 1 popelnice v roce
2016 cena 1 014,-Kč bez DPH.
Schváleno: 10 – 0 – 0
117) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje záměr
prodeje pozemku parc. č. 1253/13 vzniklý dělením
původních pozemků parc. č. 1523/7 a 1518/2 dle GP
č. 126-26/2015 vše v k.ú. Koburk.
Důvodem prodeje výše uvedených pozemků je narovnání majetkových vztahů dle zaměření skutečného stavu
místní komunikace v Koburku.
Schváleno: 9 – 0 – 1
118) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje v souladu s ust. zák. číslo 117/2001 Sb., v platném znění konání
veřejné sbírky obcí Výprachtice na opravu varhan v kostele Proměnění Páně ve Výprachticích.
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Schváleno: 10 – 0 – 0
119) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje prominutí pohledávky za nájemné zubní ordinace MUDr. Zuzany Jedličkové ve Výprachticích čp. 3 za rok 2015 ve výši
2 000,- Kč a prominutí pohledávky za vytápění prostor za
rok 2014 ve výši 11 258,- Kč.
Schváleno: 7 – 0 – 3
120) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje odpisový plán Základní školy Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí na rok 2016. Odpisový plán se
schvaluje dle návrhu odpisového plánu a je součástí tohoto usnesení.
Schváleno: 10 – 0 – 0
121) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje prominutí části vodného ve výši 2 500,- Kč za rok 2014 V. a M.
H.
Schváleno: 10 – 0 – 0
122) Zastupitelstvo obce Výprachtice bere na vědomí
podání žádosti o dotaci na akci „Sportovní klub – oprava
havarijního stavu“ z rozpočtu Pardubického kraje pro rok
2016. Rozpočet akce je 390.910,17 Kč s DPH, požadovaná výše dotace je 191.000,- Kč, z rozpočtu obce Výprachtice bude hrazeno 199.910,17 Kč.
Schváleno: 10 – 0 – 0
123) Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje poskytnutí individuální dotace příjemci – SDH Výprachtice,
Výprachtice 7, IČ: 61238341 ve výši 8 000,- Kč. Dotace
se poskytuje na pořádání dětského maškarního karnevalu, který se bude konat 17. 1. 2016. Zastupitelstvo obce
Výprachtice schvaluje smlouvu o poskytnutí individuální dotace, která se uzavírá za podmínek uvedených dále
v textu předloženého návrhu smlouvy, který se zakládá
k tomuto usnesení jako příloha.
Schváleno: 10 – 0 – 0
Diskuse:
Pan Grossmann poděkoval Zastupitelstvu obce Výprachtice za opravu školního hřiště. Dále poděkoval paní Baškové za pomoc s administrací žádostí o dotace a s vyúčtování dotací pro základní školu.
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

Obecní úřad
upozorňuje,
že termín úhrady
poplatku ze psa je

31. března
2016.
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ZPRÁVY Z MATEŘINKY
Čertovské dovádění
Na svatou Barboru se naše školka na chvíli proměnila
v peklo plné malých roztomilých čertíků. Na děti čekaly
záludné čertovské úkoly: házení pytlíků na mikulášskou
botu, přeskok přes čertovskou kozu a spousta jiných čertmanských překvapení. Na malá čertiska se přišel podívat
i Mikuláš s anděly, kteří měli nachystanou nadílku plnou
dobrůtek. Všichni jsme si zazpívali mikuláškou písničku.
Nakonec se naše nejodvážnější děti pozdravily i s velkými
čerťáky, kteří čekali na Mikuláše za školkovými dveřmi.
Maminky opět chválíme za jejich nápaditost při tvorbě
kostýmů.
podle zvládnutých dovedností. Noví malí lyžaři využívali menší vlek v areálu a ti zdatnější a zkušenější jezdili
sedačkovou lanovkou až na Bukovou horu. Každý den
měly děti připravenou svačinku na posilněnou a čaj pro
zahřátí. Celý týdenní kurz byl zakončen karnevalem na
lyžích a minizávodem. Všechny děti se naučily lyžovat,
a proto si odnesly diplom a malý dárek.

Za kamarády do 1. třídy

Vánoční Potštejn
Předvánoční čas
jsme si zpříjemnili
výletem na zámek
Potštejn. Nejdříve
nás přivítali betlémským příběhem.
Spolu s andělem
Arielem a holčičkou
Barunkou jsme došli
do Betléma. Děti
navštívily
Barunčinu
staročeskou
chaloupku, kde se
dozvěděly
něco
o vánočních zvycích. Dále putovaly do Jeruzaléma. Cestou potkaly pasáčka ovcí, tři vznešené krále i s dary, prošly dobovým tržištěm až vstoupily do Betléma. Před Josefem a Marií jsme
společně zazpívali Ježíškovi.
Kouzlo vánoc na nás dýchlo také v zámecké cukrárně.
Zde se podával teplý čaj a vánoční cukroví. Příjemné posezení dokreslil zvuk koled. Na památku si děti odvážely
zámeckou vystřihovánku.

Lednový týden na lyžích
Již druhým rokem jsme vyzkoušeli lyžařskou školu ve
skiparku Červená Voda. Náplní kurzu je skupinová výuka
lyžování předškolních dětí. Děti jsou rozděleny do skupin
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19. ledna třída Motýlků navštívila první třídu základní
školy. Byla zvědavá, co se kamarádi z loňského roku ve
škole naučili. Přivítala je budoucí paní učitelka Mgr. Hana
Katzerová a ukázala jim prostředí, kam už v únoru půjdou
k zápisu. Prvňáčci četli ze slabikáře, luštili křížovku a hledali schovaná jména ve sněhulákovi. Zajímavostí byl zpěv
kánonu. Za ukázkovou hodinu předaly naše děti prvňákům dárečky s tím, že už se na ně příští rok těší.

Pohádkové tancování
Hudebně ztvárněné pohádky o Budulínkovi a Koblížkovi shlédly děti z Motýlkové třídy v Dolní Dobrouči.
V hereckých rolích se představily dobroučské děti pod
vedením paní Reimanové, která vede taneční kroužek.
Naši Motýlci tak měly možnost seznámit se ze základními
prvky muzikálu. Představení se nám velmi líbilo a už se
těšíme na letošní spolupráci s paní Reimanovou, která na
jaře povede taneční kroužek i v naší školce.
Kolektiv mateřské školy

Výprachtické noviny
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ZŠ JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
Poděkování
Pracovnicím zaměstnaným u obecního úřadu děkujeme za významnou pomoc se skenováním materiálů souvisejících s ukončením projektu na podporu technického
vzdělávání.
Vedení ZŠ

NICHOLAS WINTON – SÍLA LIDSKOSTI
Ve středu 9. prosince se žáci druhého stupně vypravili
do jablonského kina, aby zhlédli dokumentární film Síla
lidskosti, který pojednává o siru Nicholasu Wintonovi.
Žáci měli možnost vidět příběh o odvaze a zarputilosti jednoho mladého muže, který zachránil 669 českých
a slovenských dětí z rukou nacistů. Tento dokument jako
první český film získal prestižní ocenění americké filmové
a televizní akademie EMMY AWARD. Poté následovala
beseda (nejen o filmu) s dramaturgem Zdeňkem Tulisem.
A jaké byly ohlasy žáků?
„Děj filmu byl smutný, ale zase bylo zajímavé, že N.
Winton zachránil tolik dětí. Dožil se 106 let, což je neuvěřitelné. Když jsem viděl, kolik lidí zachránil, a když mu
poté děkovali, tak si myslím, že na sebe mohl být hrdý.“
Milan Jaroš

„Film se mi líbil a vůbec nemůžu pochopit, proč Hitler
dělal takové věci.“
David Prokopec

v Lanškrouně. Moc jsme se na obě návštěvy těšili. Nejdříve jsme dorazili do firmy Fortell, kde nás uvítal pan
František Jiras, finanční a obchodní ředitel firmy, a pan
Ing. Filip Ambrož, manažer prodeje. Protože jsme početná
třída, museli si nás rozdělit do dvou skupinek. Prohlídka byla velice zajímavá a děti se s nadšením pouštěly do
různých činností, které souvisejí s výrobou. Po skončení
exkurze nás čekalo příjemné překvapení pod vánočním
stromečkem, který byl ve vstupní hale. Pro každého žáčka
i obě paní učitelky byl připraven dáreček. Na závěr jsme
si před firmou ještě udělali společné foto. Firmě Fortell za
všechno děkujeme.

„Myslím si, že to pro ty děti a rodiče muselo být opravdu těžké … Já bych takto odjet asi nedokázal. Tento film
byl každopádně nejlepším dokumentem, co jsem viděl.“
Jakub Nápravník

„Tento film se mi líbil. Já sám jsem nikdy o N. Wintonovi neslyšel, ale jsem rád, že teď vím, co udělal a kdo to byl
pan Nicholas Winton.“
Jan Šponiar

„Film byl zajímavý, smutný a plný dojmů. Pan Winton
byl podle mě úžasný člověk, když riskoval vše, co měl,
pro záchranu dětí. Je to dobře, že byl o tom všem natočen
film a lidé se tak mohou dozvědět, kdo byl N. Winton.“
Eliška Horáková

Domnívám se, že dokument na všechny přítomné zapůsobil a odnesli jsme si skutečně hluboké zážitky, včetně
zamyšlení nad lidským zlem a statečností. Děkujeme tvůrcům vzdělávacího pořadu za tento projekt!

Předvánoční exkurze
V pátek 18. prosince jsme se vydali linkovým autobusem na exkurzi do firmy Fortell s. r. o. a Městské knihovny

První návštěva nám zabrala trochu více času, než jsme
předpokládali, a tak jsme museli přidat do kroku a rychleji se přesunout do městské knihovny. Paní Mgr. Linda
Netušilová, ředitelka knihovny, už na nás čekala. Seznámila nás s výpůjčním řádem knihovny, vysvětlila nám, jak
se můžeme do knihovny přihlásit, ukázala nám jednotlivé části dětského oddělení a předvedla nám, jak danou
knížku vyhledat. Dále nám představila výstavu „Viktorka
a vesmírná dobrodružství“, která právě v dětském oddělení probíhala. Exkurze byla přínosná a mnoho dětí odcházelo s přesvědčením, že se do knihovny určitě přihlásí.
Paní ředitelce za umožnění návštěvy také děkujeme.
Mgr. Žaneta Fiebigerová, tř. uč. 2. třídy

O našich druháčcích napsali:
Ještě před Vánocemi nás stihli navštívit školáčci ze
Základní školy Výprachtice. Ukázalo se, že nikdy není
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brzy začít s návštěvami takových firem a ukázkou toho,
čím by mohly děti v budoucnu být. Příjemným potěšením byl velký zájem – nebo spíš zvědavost – dětí na
všech pracovištích a zapojení se do všech aktivit, které si
mohly vyzkoušet. Rozloučení se slovy, že by chtěl každý, až vyroste, pracovat v naší firmě, bylo velmi hezké,
a tak budeme doufat, že jim to vydrží a uvidíme se opět
za „pár“ let ☺.
Firma Fortell přeje školáčkům hodně úspěchů a spousty dobrých známek ve škole – děkujeme za návštěvu.
Fortell s.r.o.

Používám mozek
Název
populárně
naučného pořadu, který
proběhl koncem prosince v naší škole a kterého se zúčastnili žáci od
3. po 9. třídu, napovídá
mnohé.
Jak vlastně lidský
mozek funguje, jak je
to s našimi smysly a jak
probíhá proces učení se
žáci dozvěděli zábavnou formou se spoustou
interaktivních
pomůcek. Kdo chtěl, odnesl si
i praktické rady k tomu,
jak se něco naučit a také co udělat, aby to nezapomněl.

ROK 2015 V KLUBU DŮCHODCŮ
Rok 2015 skončil a nastala chvíle, kdy vzpomínáme,
jaký byl v soukromí i v našem Klubu důchodců. Scházeli
jsme se každých čtrnáct dní, celkem 22 setkání. Máme
30 členů. Průměrně bylo přítomno 25 lidí. V našem věku
záleží na zdravotním stavu. Všechno ale přebolí a těšíme
se na další čtvrtek. Kdo by se chtěl těšit s námi, bude vítán.
Přehled akcí v roce 2015.
Besedy:
Hasičská zbrojnice Koburk
9krát
Hřiště TJ Sokol
7krát
Horní Heřmanice „U Vojty” 4krát
Penzion U Jana
3krát
Agrospol jídelna
1krát
Ostatní akce důchodců v okolí:
Bystřec „Důchodcovský bál”
leden
Horní Čermná „Masopust”
únor
Jablonné nad Orl. „Setkání důchodců” duben
Horní Třešňovec „Májové setkání”
květen
Výprachtice „Letní setkání”
září
Dolní Čermná „Martinské dozvuky”
listopad
Všude nás doprovází naše věrná hudba „Svatebčanka”
z Jamného nad Orlicí.
Výlety: červenec - Rokytnice v Orlických horách
muzeum železničářů
Rychnov nad Kněžnou - pivovar
Častolovice - zámek

září - Veřovice - návštěva přátel a palírny
Frenštát pod Radhoštěm - muzeum

Vstupné za žáky uhradila škola z výtěžku vánočního
jarmarku.
Mgr. Hana Chládková
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Naši činnost můžeme uskutečňovat s pomocí lidí
z obce.
V Koburku máme možnost scházet se v hasičárně,
kde nás obsluhuje Petr Skalický, někdy Luboš Lerch. Na
sokolském hřišti Dáša Dušková. Na konci roku nám Agrospol umožní výroční setkání v jejich jídelně. Při setkání
s okolními důchodci nám finančně pomohli L. Skalický, M. Stejskal, R. Hajzler, L. Dušek, J. Pfeifer, J. Katzer,
V. Matěj a D. Petr. Obecní úřad nám poskytuje finanční
částku, kterou využíváme při výletech. Naši členové přispívají peněžitou částkou nebo dary do tomboly. Všem
mnohokrát děkujeme, přejeme zdraví, úspěchy v práci
a životě. Byli bychom rádi, kdybyste zůstali nadále našimi
příznivci.
Klub důchodců
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DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ MIKROREGION SEVERO-LANŠKROUNSKO
Obec Čenkovice se stává novým členem Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko
V Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko bude od měsíce února 2016
sdruženo již celkem 10 členských obcí.
„Jsem moc rád, že se členská základna našeho svazku
opět rozrůstá. Od února naše řady posílí obec Čenkovice, která leží v nejsevernější části Lanškrounska a se svými 181 obyvateli se stane naší nejmenší členskou obcí.
Osobně jsem přesvědčen, že právě pro tyto malé obce je
meziobecní spolupráce velmi důležitá a přínosná, a proto
věřím, že se u nás Čenkovicím bude líbit,“ uvádí předseda
svazku a starosta městysu Dolní Čermná Petr Helekal.
„Naše obec je již léta členem sdružení obcí Orlicko.
I přesto jsme se se zastupiteli jednohlasně rozhodli vstoupit do dalšího svazku. Věříme totiž, že tento krok pro nás
bude v mnoha směrech obohacující a inspirující. Doufáme, že vstupem do tohoto svazku získáme větší rozhled
v mnoha oblastech a rovněž se těšíme, že se sblížíme
s představiteli okolních obcí, se kterými budeme moci
konzultovat nejen společné problémy, ale i problémy
jednotlivých obcí. Budeme rádi, pokud se naše představy
alespoň částečně naplní a i náš vstup do svazku bude pro
ostatní členské obce přínosem,“ uvádí starostka obce Čenkovice Mgr. Milena Vališová.
Aktuálně svazek pro své členské obce realizuje projekt
telekomunikačních služeb, připravuje výběrové řízení na
svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu, pracuje
na projektu centrálního sběrného dvora a sběrných míst
a kromě administrace mnoha dalších povinností členských obcí se především chystá na realizaci projektu
Centra společných služeb. Jedná se o projekt Svazu měst
a obcí ČR, díky němuž bude možné poskytovat členským
obcím svazku mnohem větší rozsah služeb, a to především

v oblasti dotačního managementu či veřejných zakázek.
„Byl bych skutečně rád, kdyby se nám podařilo projekt
Centra společných služeb úspěšně rozběhnout tak, aby
bylo možné poskytovat tyto služby členským obcím a dalším subjektům i po skončení podpory ze strany SMO ČR.
Jsem přesvědčen, že realizace tohoto projektu má silný
potenciál významně ovlivnit rozvoj našeho mikroregionu, o který nám jde především,“ uvádí na závěr předseda
svazku Petr Helekal.

Daňový seminář
Ve čtvrtek 7. ledna 2016 pořádal Dobrovolný svazek
obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko pro své členské
obce daňový seminář. Jeho cílem bylo seznámit starosty a zejména účetní členských obcí s povinnostmi obcí
v oblasti daní, ale také s novinkami, které na obce v roce
2016 čekají.
Tříhodinového semináře, který vedl uznávaný daňový, ekonomický a účetní poradce ing. Vladimír Blank ze
Žamberka, se zúčastnilo celkem 22 účastníků, zastoupeny
byly všechny členské obce, včetně obce Čenkovice, která
do svazku přistupuje od 1. 2. 2016.
Na začátku semináře ing. Blank představil vybrané
novinky roku 2016, jako např. zákon o registraci smluv,
chystanou novelu zákona o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, nové nařízení vlády o opravách
v bytech či poměrně zásadní změny v dani z nabytí nemovitého majetku. V další části semináře se přednášející
věnoval dani z příjmů u obce a dani z přidané hodnoty,
zejména pak tolik diskutovanému kontrolnímu hlášení.
Seminář, který se konal v sídle svazku, byl zahájen
v 9 hodin ráno a ukončen po poledni. Jeho odborná úroveň byla hodnocena účastníky velmi kladně. I přestože
byla atmosféra semináře velmi přátelská, nezabránila
mnohým emotivním diskusím k dalším povinnostem, které stát obcím nově ukládá.
Bc. Lenka Bártlová, manažerka svazku
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LANŠKROUNSKÝ MASOPUSTNÍ
PRŮVOD A VESELICE
Město Lanškroun, Městské muzeum Lanškroun ve spolupráci s Kulturním centrem Lanškroun Vás zve na tradiční Lanškrounský masopustní průvod a veselici - 6. února
2016.
Hlavní program na nádvoří zámku:
10.00 – zabijačkový gulášek pana starosty a sladké mámení pan místostarosty
Ochutnávka produktů ze zabijačky (jelítka, jitrnice, tlačenka, ovar, zabijačková polévka)
Středověká hudba Bakchus
11.30 – 12.00 Sraz účastníků – masek v hale muzea
Letošní ples koburských hasičů bude opravdu v mnoha
ohledech netradiční. Museli jsme letos trochu zaimprovizovat, neboť naše tradiční kapela není letos k dispozici.
A zjistili jsme to trochu pozdě, což ale není vina kapely.

12.30 – Odchod masek masopustního průvodu ze zámeckého nádvoří a jízda Bacchusa s jeho milou kočárem
taženým koňmi.
Průvod prochází ulicemi: Školní, Purkyňova, Nádražní, 5.
května, Komenského - zastávka hostinec Krčma, Dobrovského, 28. října, zámecké nádvoří.

Takže v čem netradiční?

13.00 – 14.00 - Dechový soubor Lanškroun

Především se bude konat v prostorách koburské hasičárny. To znamená omezený počet míst a proto budou
vstupenky prodávány i v předprodeji jako místenky.
Prodej místenek se uskuteční v koburské hasičárně
v pátek 5. 2. 2016 od 20 hodin. Zda-li jsou vstupenky ještě
k dispozici, zjistíte na www.koburk.cz nebo telefonátem
na 777 703037.

Oblečení
Není předepsaný žádný povinný „dresscode“, at již
přijdete v plesovém nebo trochu netradičním oblečení,
budete vítáni. Je to přece netradiční ples. Malou podmínkou nebo prosbou je, aby vaše oblečení obsahovalo kšandy (páni) a klobouk (dámy), klidně však i oboje. Splnění
podmínky bude oceněno.

Tombola
Tombola netradičně podle hesla: „Co si nepřinesete, nemůžete vyhrát“. Návštěvníci plesu jsou žádáni,
aby (pokud jim to rodinný rozpočet dovolí ☺) přinesli
i nějakou pozornost nebo drobnost jako dárek do tomboly, klidně vtipnější než hodnotnější. Nejpříhodnější budou
opět oceněni a mimoto SDH věnuje také hlavní cenu.
Bude připraveno i dostatečné občerstvení všeho typu.
Letos to tedy vypadá, že koburský ples bude asi trochu
menší, …. ale věřte, o to intenzivnější! ☺
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14.00 – Předání klíče od města starostou
Představení masopustních masek, soutěž o nejlepší masku
a předání cen Bacchusem.
Lanškrounský smíšený sbor a Komo/K/rák ZUŠ J. Pravečka
Lanškroun.
- Hřebečský folklorní soubor Moravská Třebová
- Čarodějky- taneční skupina SIDEREA
- Cikánky – taneční skupina SIDEREA
- Středověké lidové tance SIDEREA
- Věštírna – výklad z karet
- Skupina historického šermu Kronland
- Masopustní jarmark
Občerstvení: v prodeji zabijačkové produkty (Řeznictví
a uzenářství pana Františka Kocourka), masopustní koblihy, koláče a pečivo (Pekařství Sázava p. Matějík a p. Kollert), různé nápoje a další cukrovinky zajištěny.
Přijďte se na nás podívat, poveselit se, zazpívat si, pobavit se! února 2016
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Obecní úřad
upozorňuje,

KINO LANŠKROUN

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

za likvidaci komunálního odpadu
je nejpozději

30. dubna
2016.
Dobrovolný svazek obcí
Mikroregion
Severo-Lanškrounsko,
kterého jsme členem,
pořádá dne

1. 4. 2016

první svazkový
ples
v kulturním domě
ve Verměřovicích.
Hraje hudba Song.

POHOTOVOSTNÍ ZUBNÍ SLUŽBY PRO BOLESTIVÉ PŘÍPADY
Jedná se o soboty, neděle a svátky od 8 do 11 hodin
6. – 7. 2.
MDDr. Klára Nováková, Žamberk, Raisova 814, tel. 465 613 441
13. – 14. 2.
MDDr. Simona Pavlová, Žamberk, nám. Gen.Knopa 837, tel. 465 676 822
20. – 21. 2.
MUDr. Marie Špičková, Králíky 414, tel. 465 631 274
27. – 28.
MUDr. Jan Špička, Králíky 414, tel. 465 631 154
5. – 6. 3.
MUDr. Marie Strnadová, Jablonné n.O., Na Dílech 622, tel. 465 642 765
12.-13. 3.
MUDr. Petr Šrámek, Letohrad U Dvora 815, tel. 465 621 551
19. – 20. 3.
MUDr. Jaroslav Ulman, Tatenice 268, tel. 465 381 212
25. 3.
MUDr. Vlasta Karásková, Letohrad, U Dvora 815, tel. 465 620 358
26. – 27. 3.
MUDr. Jana Vacková, Lanškroun, Hradební 227, tel. 465 322 348
28. 3.
MUDr. Hana Valentová, Lanškroun, Strážní 151, tel. 465 322 907

strana 9

Výprachtické noviny

leden - únor 2016
Omalovánka.

OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY
SUDOKU

Vypočítej a vybarvi podle výsledků.
1 = oranžová, 2 = žlutá, 3 = červená, 4 = modrá, 5 = zelená

Spoj čísla od 1 do 75.
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