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Vážení přátelé, sousedé, občané, lidé místní i přespolní,
zdravíme Vás v období adventu, který letos začal
v posledním listopadovém týdnu (27. 11.). Advent (latinsky
Adventus) znamená příchod. V této době si připomínáme
příchod spasitele Ježíše Krista, jehož narození na Štědrý
den oslavujeme. Advent končí na Štědrý den po západu
slunce. Ve čtyřech adventních nedělích, železné, bronzové, stříbrné a zlaté, zapalujeme svíce na adventním věnci.

Měsíc listopad nám přinesl jak teploty jarní, zejména krátce před adventem, tak i zimní. Okolo sv. Martina
napadl sníh a přišel také mráz. Co na počasí říkají pranostiky, se podíváme nyní:
Pranostiky na měsíc prosinec vypovídají o průběhu
zimy, případně přinášejí předpověď na jaro a počátek léta.
Jedná se například o tyto pranostiky: „Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžké hlavy“ nebo „Mrazy,
které v prosinci brzy ochabnou, znamenají zimu mírnou“.
K období jara se váže pranostika: „Jaký prosinec, takové
jaro“ a také „Studený prosinec – brzké jaro“, případně
„Jaké zimy v prosinci, taková tepla v červnu“. K úrodě
se pak vztahuje následující pranostika: „Mnoho sněhu
v prosinci – mnoho ovoce a trávy“ a stejně tak: „V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá, hojnost všade bývá žita“. Žito
se pěstuje na našich polích spíše sporadicky, kdyby naši
předkové věděli, že na českých polích převládne řepka,
asi by tyto pranostiky upravili do reálnější podoby.
Pro lednové počasí platívalo: „Leden jasný, roček krásný“ a také „Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější“. Podle toho, na který den připadl Nový rok, se pak
v pranostikách objevovaly předpovědi na další období.
Jelikož letošní 1. leden 2017 připadne na neděli, lze podle pranostiky očekávat mírnou zimu, úrodné jaro a větrné

léto. Novoroční noc světlá a tichá bez deště a větru znamenala dobrý rok. V předpovědích se vycházelo z obvyklého průběhu zimy, což době, ve které žijeme, musíme
brát s určitou rezervou. Pranostika na Tři krále (6. ledna)
- zima stále, předchozí dva roky platila pouze v polohách
nad 1000 m a při umělém zasněžování. A tak bychom
mohli pokračovat. Rovněž pranostika „Na svatého Knuta
(19. ledna) přichází zima krutá“ se v poslední době nepotvrdila. Možná pak pranostiky „O svaté Anežce (21. ledna)
od kamen se nechce“ nebo pranostika pro 22. leden (sv.
Vincence) „Na svatého Vincence seď doma u pece“ platí
i pro počasí bez mrazu a sněhu, pro počasí pošmourné,
deštivé a plné plískanic. 28. ledna na svátek Karla Velikého se říkávalo: „Je-li Karel Veliký málo ledový, únor to
zase napraví“. Uvidíme, jestli bude nebo nebude potřeba
napravovat málo ledový první měsíc v novém roce.
Zatím nám některé modely předpovědi počasí slibují
zimu se sněžením, což by se dětem a také možná mnohým
z nás, zejména s ohledem na zásoby podzemních vod,
určitě líbilo. Jak to vše nakonec dopadne, na to si budeme
muset počkat. Nyní se věnujme dění v obci za předchozí
dva měsíce, tedy za měsíce říjen a listopad 2016.
23. září se konala Valná hromada DSO Mikroregionu Severo-Lanškrounsko. Jednalo se o aktualizaci protipovodňových plánů a probíraly se také žádosti do POV
Pardubického kraje na obnovu kulturního bohatství mikroregionu. Starostové obcí obdrželi informace o činnosti
Centra společných služeb (CSS). To by mělo pro starosty
zajišťovat výběrová řízení na zakázky malého rozsahu,
zpracovávat žádosti o dotace a pomáhat při vypracování
obecně závazných vyhlášek a dalších dokumentů obcí.
Centrum společných služeb bude také sloužit veřejnosti,
a to zejména podnikatelům a dalším subjektům, kterým
bude radit, o jaké dotace je možné žádat a kde, případně
bude pomáhat se zpracováním žádostí.
27. září proběhlo setkání starostů obcí, kteří jednali
s Centrem společných služeb ohledně pasportů komunikací, veřejného osvětlení a pasportu hrobových míst. Pasportizace komunikací je potřebná, jelikož tuto povinnost
obcím stanoví zákon. Pasporty bude možné dále využít
nejen při opravách komunikací a veřejného osvětlení, ale
také pro případné žádosti o dotace. Pasporty komunikací
a veřejného osvětlení budou zpracovány rovněž v elektronické podobě v systému G-Obec. (Government, nebo
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eGovernment znamená systém informatizace a elektronizace veřejné správy). Naše obec má tento systém v základní verzi dostupný již na svých webových stránkách.
29. září se uskutečnilo Setkání důchodců z okolních
obcí na sále penzionu U Jana. Setkání připravil výprachtický Klub důchodců pod vedením paní Ireny Skalické. Pro
přítomné byla připravena bohatá tombola a občerstvení.
K poslechu i tanci hrála Svatebčanka. Každý, kdo přišel,
se určitě dobře pobavil. Poděkování patří všem, kteří se
podíleli na přípravě této pěkné akce.
4. října se konalo školení na Krajském úřadě v Pardubicích ohledně zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
6. října se starosta obce zúčastnil jednání na Úřadu práce v Ústí nad Orlicí ohledně VPP. Situace na trhu práce
je složitá, momentálně se VPP vztahují jen na uchazeče,
kteří jsou v evidenci déle jak dva roky, což přináší určitá
úskalí. Obec, aby zajistila chod služeb, veřejného vodovodu, čistírny odpadních vod, úklid obce, hospodaření na
lesních pozemcích, údržbu a další akce, včetně investičních, potřebuje spolehlivé a kvalifikované zaměstnance.
Ten, kdo je delší dobu bez práce, a nemusí to být přitom
jeho vinou, schopnost plnit některé složitější pracovní
úkoly bohužel nemá. Někteří dlouhodobě nezaměstnaní
navíc mají potíže i s pracovní morálkou.
7. října – na sále penzionu U Jana odehrál divadelní soubor Vicena z Ústí nad Orlicí detektivní komedii Jana Váchala
pod názvem Madam Colombová zasahuje, aneb kam zmizel ten diamant. Představení sršelo vtipnými dialogy a mělo
potřebný spád. Hlavní postava pak předvedla výkon veskrze
profesionální. Představení zhlédlo na 80 diváků, kteří několikrát odměnili herce potleskem a výbuchy smíchu.
21. října se po dlouhé době opět rozezněly varhany
v kostele Povýšení svatého Kříže ve Valteřicích u Výprachtic. Kostel byl zaplněn do posledního místa. Největší

zásluhu na tom, že varhany opět hrají, má náš pan farář
ThMgr. Ireneusz Szocinski, kterému patří velké poděkování. Varhany se podařilo opravit oproti původnímu odhadu
za téměř třetinové náklady, cca 40.000,- Kč.
11. listopadu se konala valná hromada Dobrovolného
svazku obcí, Mikroregionu Severo-Lanškrounsko. Starostové projednávali především realizované projekty, jako je
dotační projekt restaurování drobných sakrálních staveb,
či projekt spolupráce MAS (místní akční skupina) a DSO
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(dobrovolný svazek obcí) s názvem „Regionální výuka“,
zpracování pasportů pozemních komunikací a dopravního značení, optimalizaci pojištění majetku obcí a odpovědnosti za škodu nebo projekt sjednocení a obsluhy profilu zadavatele členských obcí.
11. listopadu uspořádala Mateřská škola Výprachtice
pro děti akci s názvem „Vítání sv. Martina“. Děti si na
cestu svítily lucerničkami a cestou za sv. Martinem potkaly tři babičky, od kterých dostaly za básničku či písničku
drobnou sladkost. Nnakonec našly i Sv. Martina, který přijel na koni. Jednalo se o velmi povedenou akci, za jejíž
organizaci se patří poděkovat.
13. listopadu se konalo Setkání seniorů z Výprachtic
na sále hostince U Jana. Zúčastnilo se ho na 100 seniorů,
k poslechu i tanci hrála kapela Modrá rosa. Každý, kdo
přišel, obdržel drobné občerstvení. Někdo tančil, jiný si
jen tak popovídal se sousedy a známými. Na celou akci
máme pozitivní ohlasy, takže věříme, že příště opět všichni přijdete. Poděkování patří organizátorům, konkrétně
obecnímu úřadu a SPOZ.
15. listopadu se konala Slavnost slabikáře. Akci pro děti
z 1. třídy naší ZŠ připravila třídní učitelka paní Mgr. Hana
Katzerová. Děti společně s paní učitelkou ukázaly rodičům, co se již za svoji krátkou školní docházku naučily
a poté dostaly svoji první školní knihu – slabikář.
Zaměstnanci naší obce prováděli v říjnu a listopadu
2016 v rámci pravidelného plnění úkolů údržby, ošetřování a oprav obecního majetku tyto práce. Opravovali
elektroinstalaci potřebnou k napájení a ovládání čerpadel
umístěných ve vrtech sloužících k čerpání podzemních
vod ve Vlčím dole, těžili stromy napadené kůrovcem,
vyžínali také trávu okolo mladých sazenic stromků v lese.
Opravovali prasklý vodovod na Haldě, prováděli montáž krytiny na střeše kůlny na ČOV a také na přístřešku
u hostince U Jana. Dále bylo nutné připravit techniku na
STK (technickou kontrolu), konkrétně se jednalo o terénní
vozidlo Nissan Navara, traktor Zetor 7245 a vlek k traktoru. Zaměstnanci obce provedli zazimování objektu zázemí na hřišti u ZŠ. Dováželi materiál na opravu komunikací
na příští rok, hrabali listí, opravovali zastávky a průběžně
zajišťovali odvoz bioodpadu (tráva, listí, dřevní odpad,
štěpky). Zaměstnanci obce rovněž umývali kontejnery na
tříděný odpad, uklízeli zastávky a prováděli potřebné opravy obecního majetku, včetně zařízení na čistírně odpadních vod. V dané souvislosti bychom Vás chtěli požádat,
abyste nevyhazovali pleny, hygienické vložky a podobný
materiál do toalet nebo jinam do kanalizace. Dochází tak
k ucpání přítoku na ČOV, což v konečném důsledku znamená nejen problémy na ČOV, ale také možnost znečištění potoka, který slouží pro odchov pstruha duhového.
Považujeme za vhodné seznámit Vás rovněž se stavbou
kůlny na čistírně odpadních vod, která je již téměř hotova.
Kůlna bude sloužit k uskladnění kontejnerů na bioodpad.
Kontejnery by na volném prostranství korodovaly a jejich
životnost by se tím zkrátila. Kůlna má rozměr 20x10 m
a výšku 6 m v hřebeni. Celou stavbu realizovala obec vlastními zaměstnanci i prostředky. Na stavbu bylo použito dřevo z obecních lesů, což ušetřilo značné množství finančních prostředků. Zaměstnanci obce provedli práce, které by
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normálně bylo nutné zadat odborné firmě (montáž latí, folie
a krytiny). Tím došlo k úspoře nákladů nejméně ve výši 40
tis. Kč. Stavba byla realizována ve dnech, kdy pracovníci
obce nemuseli plnit jiné úkoly. Všem zaměstnancům obce
za jejich práci pro obec v roce 2016 tímto děkujeme.
Vzhledem k tomu, že tyto noviny jsou poslední v roce
2016 a další nový výtisk bude vydán až v roce 2017,
dovolte nám, abychom si připomněli období Vánoc
a popřáli Vám do nového roku.
Většina z nás se na Vánoce určitě těší, zejména pak naše
děti. Těší na dárky, vánoční stromeček, cukroví, pohádky
v televizi a možná i na sníh. Vánoce jsou pro každého z nás
svátky klidu a míru, veselí a radosti. Po dlouhé době se schází
celá rodina, aby oslavila společně vánoční svátky a navzájem
se všichni obdarovali dárky. Vánoce jsou krásným svátkem,
pokud máte možnost se s někým o radost z Vánoc podělit.
Ne všichni mají někoho blízkého. Jsou lidé, kteří během roku
přišli o někoho z rodiny, určitě těžší to mají děti v dětských
domovech, hladovějící děti v Africe, lidé v zemích, kde se
válčí, a vůbec všichni ti, kteří nežijí v ideálním světě.
Opravdové Vánoce určitě nespočívají v horečném tempu, ve spěchu a tlačenicích v obchodech a na tržištích, ve
snaze získat ten nejlepší dárek, dárek extra. Opravdová
krása Vánoc se spíše nachází v jednoduchosti pramenící z uvědomění si poselství a významu Vánoc – poselství
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míru, poselství zrození Syna Božího, poselství lásky mezi
lidmi a příslibu radosti lidem dobré vůle. Poselství, které
vychází z umění naslouchat, umění dávat, umění se radovat s druhými a také se trochu obětovat pro druhé. Právě
poselství a příslib Vánoc může přinést naději všem, kterým bylo nějak ublíženo, lidem opuštěným, nemocným,
poraněným, ukřivděným i jinak zlomeným.
Dovolte nám, abychom Vám popřáli krásné Vánoce plné
klidu a pohody, Vánoce radostné, Vánoce šťastné, Vánoce
prožité mezi blízkými, Vánoce, kde si lidé prokazují laskavost
a vstřícnost, Vánoce, na které se velice dobře vzpomíná.
Do nového roku 2017 Vám všem přejeme hodně zdraví, spokojenosti v zaměstnání i v rodině, hodně radosti
z úspěchů Vašich dětí a všech Vašich blízkých. Přejeme
Vám, aby rok 2017 byl pro Vás rokem plným pohody, klidu a obyčejného lidského štěstí.
Na závěr nám dovolte, abychom Vás pozvali na rozsvícení
vánočního stromečku, které se bude konat v sobotu 3. prosince 2016 od 17:00 hodin před obecním úřadem. Přijměte
také pozvání na vánoční koncert, který se uskuteční dne 17.
prosince 2016 od 16:00 hodin v kostele Proměnění Páně ve
Výprachticích. (informace o konání těchto akcí budou rovněž
na plakátovacích plochách a také zde v novinách).
To Vám přejí zastupitelé Obce Výprachtice.

VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE VÝPRACHTICE KONANÉHO DNE 12.10. 2016 V 18.00 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ VE VÝPRACHTICÍCH.
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

Usnesení č. 95/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v přízemí domu čp. 175 na stpč. 102/1 v k.ú. a obci
Výprachtice, bývalá výdejna léčiv. Pronajímaná plocha je
celkem 58,15 m2, z toho plocha prodejny (4 místnosti) je
51,3 m2, příslušenství a chodby jsou 6,85m2.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 96/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje smlouvu s firmou ista Česká republika s.r.o.,
IČO: 61056758, se sídlem Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5 na dodávku a montáž IRTN a měřičů tepla DOPRIMO®3 – Radio v ceně 11 965,- Kč včetně DPH. Smlouva
se schvaluje dle předloženého návrhu, který se zakládá
k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 97./2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje neinvestiční příspěvek dobrovolnému svazku
obcí Lanškrounsko ve výši 16 667,- Kč na dofinancování
projektu Revitalizace odpočinkového místa naučné stezky
Sázavské údolí.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 98/2016:Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje rozpočtové změny dle předloženého návrhu č.
4 rozpočtových změn.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 99/2016 Zastupitelstvo obce Výprachtice
souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Horní Heřmanice o provedení zápisů údajů do informačního
systému územní identifikace, adres a nemovitostí
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Dostavil se pan Libor Junek
Usnesení č. 100/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje Plán inventur na rok 2016 a jmenuje inventarizační komise v tomto složení:
Hlavní inventarizační komise:
předseda: Libor Junek, členové: Hana Katzerová, Hana
Havelková
Dílčí inventarizační komise:
SDH Výprachtice - předseda: Jiří Falta, členové: Petr Pfeifer, Luděk Skalický
SDH Koburk - předseda: Hana Katzerová, členové: Luděk
Skalický, Jiří Katzer
Knihovna Výprachtice - předseda: Petr Tomiška, členové:
Jiří Kollert, Zdenek Bureš
Knihovna Koburk - předseda: Petr Skalický, členové: Václav Lerch, Martin Jandejsek
Dokladová inventura - předseda: Jiří Kollert, členové: Luboš
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Merta, Marie Bašková
Místní komunikace - předseda: Petr Skalický, členové: Luboš
Merta, Petr Tomiška
Obecní údržba - předseda: Miroslav Stejskal, členové: Jan
Šponiar, Jan Koubek
Vodovod a ČOV - předseda: Martin Jandejsek, členové:
Luboš Merta, Libor Junek
Obecní úřad - předseda: Hana Katzerová, členové: Marie
Bašková, Hana Havelková
Hostinec U Jana - předseda: Jan Koubek, členové: Petr Skalický, Petr Tomiška
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 101/2016 Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje poskytnutí individuální dotace příjemci
– SDH Koburk, Koburk 2, IČ: 61237833 ve výši 12 000,Kč. Dotace se poskytuje na nákup dresů pro mladé hasiče. Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje smlouvu
o poskytnutí individuální dotace, která je přílohou k tomuto usnesení.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 102/2016 Zastupitelstvo obce Výprachtice
souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického
kraje ve výši 3 744,- Kč.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 103/2016 Zastupitelstvo obce Výprachtice
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na výrobu vestavné skříně s panem Zdeňkem Mertou, Truhlářství, IČO: 71835709,
se sídlem: Výprachtice 155, za cenu 40 920,- vč. DPH.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 104/2016 Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje nákup frézinku v ceně 100,- Kč za 1 tunu, bez
DPH v množství 100 t od firmy Správa a údržba silnic
Pardubického kraje, se sídlem: Doubravice 98, 533 53
Pardubice, IČO 00085031.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 105/2016 Zastupitelstvo obce Výprachtice
bere na vědomí podání žádosti o dotaci na akci „Oprava
mostku na MK přes Moravskou Sázavu v km 49,942 ve
Výprachticích“ z rozpočtových prostředků Pardubického
kraje Programu obnovy venkova v roce 2017. Rozpočet
akce je 751 000,- Kč s DPH, požadovaná výše dotace je
375.000,- Kč, z rozpočtu obce Výprachtice bude hrazeno
376 000,- Kč.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 106/2016 Zastupitelstvo obce Výprachtice
bere na vědomí žádost o prodloužení obecního vodovodu
do lokality Zaječín. V případě, že se v budoucnu vytvoří
finanční prostředky na projekt a stavbu, bude i tato lokalita zasíťována.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
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Diskuse:
1) Paní Skalická měla dotaz, zda se počítá s bytem na OÚ
na archiv, případně do budoucna kancelář?
Odpověď: O této možnosti se uvažuje, obci chybí prostory pro archiv apod.
2) Pan Milan Chládek poděkoval za opravu veřejného
osvětlení.
3) Pan Milan Chládek měl dotaz, zda lze posunout zrcadlo U Kovárny.
Odpověď: Zrcadlo je umístěno na základě schválení odboru dopravy MěÚ Lanškroun.
4) Pan M. Chládek měl dotaz, zda lze upravit keřový
porost na křižovatce směrem na pilu.
Odpověď: V posledním čísle Výprachtických novin jsme
žádali občany, aby odstranili větve stromů a keřů, které
zasahují do komunikací. Pokud tak neučiní, bude následně řešeno s jednotlivými občany.
5) Pan M. Chládek měl dotaz, zda lze skácet strom u Stejskalů a strom u Vernerů – od Kovárny směrem na Koburk.
Odpověď: Jelikož se jedná o stromy u silnice, bude řešeno
se Správou a údržbou silnic PK.
6) Pan M. Chládek se dotazoval, co s řidiči, kteří překračují stanovenou rychlost na Haldě?
Odpověď: Věc bude řešena s Policií ČR, která je k tomuto
oprávněna
Tento dokument je upraven v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb. v platném znění, o ochraně osobních
údajů. Osoby, které jsou k tomu oprávněny podle zákona
č. 128/2000 Sb. v platném znění, o obcích, mohou přijít a nahlédnout do nezkrácené verze usnesení, která je
založena na OÚ Výprachtice.

Obecní úřad
upozorňuje
odběratele vody
z obecního vodovodu,
že termín úhrady
vodného a stočného
je nejpozději

15. prosince 2016

listopad - prosinec 2016

Výprachtické noviny

ZPRÁVY Z MATEŘINKY
Divadlo JÓJO nás opět rozveselilo svými vzdělávacími, ale zároveň velmi legračními pohádkami. 19. září
mělo divadélko nachystanou „Pohádku z lesní školky”
a 10. listopadu pohádku „Dvanáct měsíčků”.

Vítání svatého Martina
Svátek sv. Martina je spojen s významným lidským gestem Martina Tourského, který se narodil kolem roku 300
n. l. na území dnešního Maďarska – soucitem a rozdělením se s trpícím. Jako mladý voják u císařského jezdectva
zahlédl jedné chladné noci promrzlého žebráka. Neváhal
a mečem rozdělil svůj plášť na dvě části a jednu z nich
věnoval ubohému muži. Tento motiv „lidského tepla“ ne
náhodou vystupuje do popředí v nadcházejícím období
chladné zimy. Krásně je to vyjádřeno v obyčeji „chůze
s lucernou“ – nošení světla temnotou. Tuto tradici jsme si
připomněli i v naší školce. Pekli jsme podkovičky, povídali
si o svatém Martinovi a děti si společně s rodiči vyrobily
krásné lucerničky. Všichni toužebně očekávali první sněhové vločky. Toto přání se nám vyplnilo již den před samotnou
oslavou, kdy svatý Martin poslal pozdrav v podobě sněhové nadílky. Celá oslava vyvrcholila právě na svátek svatého
Martina v podvečer, kdy se děti spolu s rodiči i ostatními
příbuznými sešly před mateřskou školou s rozsvícenými
lucerničkami. V podobě světýlek jsme roznášeli Martinovo
poselství - poselství lásky, moudrosti a dobroty. Cestu za
Martinem na bílém koni nám poradily tři kouzelné babičky,
kterým jsme zazpívali písničku o zimě, pověděli pranostiky
o sv. Martinovi, vyjmenovali znaky zimy a prošli kouzelnou

Muzikoterapie
Paní Mgr. Lenka Hradecká, speciální pedagog a absolventka studia Celostní muzikoterapie a Arteterapie, nás opět
navštívila 6. října se svými etnickými hudebními nástroji.
Interaktivní příběh, v němž jednotlivé hudební nástroje
představily přírodní živly, rozličné postavy a zvířata, byl
propojen písněmi a tancem. Děti se do děje aktivně zapojily zpěvem, rytmickými pohyby a tancem. V pohádce byly
využity neobvyklé nástroje s přirozeným laděním z různých částí světa a rozličných kultur. Děti se učily relaxovat
a navozovat vnitřní klid, jež se pak přenáší na fyzické tělo,
které se tímto harmonizuje a je pak odolnější.

bránou, vytvořenou dospěláky do „Zimy”. Děti na oplátku od hodných babiček dostaly stříbrný oříšek, perníkovou
podkovičku a krásnou omalovánku. Nakonec celý lucerničkový průvod došel až ke kostelu, kde čekalo všechny
milé překvapení. Sv. Martin skutečně přijel na bílém koni,
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stanul v čele našeho průvodu a vykouzlil až pohádkovou
atmosféru. Martin předal dětem klíč od zimy a dal stříbrné
vločky s malou dobrůtkou.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se
podíleli na celé akci, rodičům že pomohli dětem při výrobě lucerniček, paní Haně Beranové, Marii Ingrové a Marii
Hejlové za působivé ztvárnění babiček a paní učitelce ZŠ
Veronice Jásenské, která se skvěle zhostila se svým koněm
role svatého Martina.

listopad - prosinec 2016
keramické. Některé maminky napekly pro tuto příležitost
výborné cukroví, koláče, nebo nachystaly jiné dobroty. Stoly byly plné nejen krásných vánočních ozdob, ale i dekorací. Občerstvení na všechny příchozí čekalo v naší třídě
Koťátek. Kromě lahodného punče, kávy a čaje byla k ochutnání i spousta sladkého.

Výtěžek z této akce využíváme na divadla, výlet a jiné
akce pořádané naší školkou.
Letošní vánoční jarmark nebyl jen o prodeji, také se stal
místem setkávání, družného hovoru i přáním krásných
svátečních dní a všeho dobrého do nastávajícího roku.
Děkujeme všem, kteří přispěli výrobkem na jarmark a kteří se podíleli na organizaci, a zároveň věříme, že toto dopoledne bylo milým zpestřením předvánočních dnů a navozením příjemné atmosféry blížících se vánočních svátků.

Všem moc děkujeme a dovolujeme si popřát
KLIDNÉ a POHODOVÉ vánoční svátky.
Kolektiv MŠ

Jarmark
S příchodem blížícího se adventu jsme jako každoročně
uspořádali v naší školce vánoční jarmark, na kterém jsme
nabízeli výrobky našich dětí, žáků a rovněž vánoční dekorace získané od rodičů. Těšilo nás, že i v dnešní uspěchané
době si maminky, tatínkové, babičky či dědečkové našli
čas na vyrábění a tvoření se svými dětmi. V rámci jarmarku
bylo možné nakoupit mikuláše, čerty, andílky, sněhuláky,
různé svícny, jak přírodní, tak i perníkové, dřevěné nebo
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ZŠ JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE

Žáci ZŠ Jindřicha Pravečka Výprachtice se zúčastnili 4.
ročníku projektu TECHNOhrátky, v rámci kterého mohou
žáci 8. a 9. tříd navštívit vybrané střední školy Pardubického kraje a seznámit se s obory, které se na těchto školách vyučují. Návštěva školy je vždy spojena se soutěží
v praktických dovednostech a soutěží vědomostní. Těchto soutěží se účastní žáci škol, které jsou do daného dílu
TECHNOhrátek vybrány a vítězná škola v každé ze soutěží získá ovocný dort.
Žáci ZŠ Výprachtice se účastnili tohoto projektu na
Střední škole automobilní v Ústí nad Orlicí, Střední průmyslové škole Letohrad a Střední škole obchodu, řemesel
a služeb Žamberk.
Na všech školách se žákům velice líbilo. Nasbírali
celou řadu zkušeností z jednotlivých řemesel a studijních
oborů, které jistě najdou své zhodnocení při volbě budoucího povolání.
Ani v soutěžních částech se naši žáci neztratili a přivezli několik medailových umístění.

Děti předvedly rodičům krátkou ukázku toho, co se již
naučily – z písmen skládat slabiky, ze slabik slova a ze
slov první věty. Nakonec všichni dostali z rukou paní ředitelky a pana starosty krásný nový Slabikář.
Po slavnostním předání Slabikářů byla pro děti připravena malá hostina. Děti zase na oplátku pohostily své rodiče
- napekly totiž vanilkové rohlíčky a ty svým maminkám
a tátům roznášely.
Všem prvňáčkům blahopřeji a přeji spoustu zábavy
s novou knihou. Rodičům a všem milým hostům děkuji za
návštěvu v první třídě.
Mgr. Hana Katzerová, třídní učitelka

Nebojte se klasiků
Ve čtvrtek 24. listopadu se vydali čtyři stateční žáci naší
školy na recitační soutěž „Nebojte se klasiků“, aby zkusili
své štěstí. Poctivě se učili a trénovali své básně i texty na
přednes, za což jim patří velký dík. Když jsme vstoupili na půdu Letohradského soukromého gymnázia, kde se
soutěž konala, tak k nám zavítala i nervozita, ale statečně
jsme se s ní poprali. A jak to všechno dopadlo?
Výsledky jsou vskutku nádherné! V kategorii 6. a 7. tříd
obsadila třetí místo Gabriela Vodehnalová, na krásném prvním místě se umístila Sára Holubcová. V kategorii 8. a 9.
tříd vybojovala druhé místo Eva Skalická. Všem oceněným
ze srdce gratulujeme! Děkujeme i Filipu Beranovi, který se
nezalekl dámské přesilovky a jel si také zarecitovat.
Všem soutěžícím děkujeme za vzornou reprezentaci
školy a také za jejich čas a chuť se do soutěže zapojit.
Mgr. Radka Valouchová

Vánoční jarmark 2016

Slavnost Slabikáře
Dne 15. listopadu se naši milí prvňáčci posunuli ve
svém vzdělávání o stupínek výše – mezi čtenáře. Dokončili jsme první knížku – Živou abecedu, což znamená pro
některé děti už opravdový začátek čtení. Z těch několika
písmen, co již známe, se dá už složit docela hodně slov.

je již minulostí. Tělocvična původně zaplněná krásnými výrobky od adventních věnců přes nejrůznější dekorace, dobroty až po milé drobnůstky už slouží opět svému
účelu, po budově se pohybují jen „domácí“…
Jarmark zůstal ve vzpomínkách všech aktérů: dětí, které v týdnu před jarmarkem se svými vyučujícími vyráběli
vše, co pak samy nabízely, učitelů, kteří vše předem organizovali, zajišťovali nejen materiál a suroviny, ale hledali
i zajímavé náměty.
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Škola využije část výtěžku k zaplacení vstupného do
brněnského VIDA! centra, kam se naši žáci v prosinci
chystají.
Po Vánocích proběhne ve škole tradiční sběr papíru,
prosím, myslete na to při vybalování vánočních dárků.

Na závěr přeji všem krásný adventní čas,
příjemné strávení vánočních svátků se svými
blízkými a do nového roku především zdraví
a pohodu.

Mgr. Hana Chládková

Ještě nám v uších doznívají tóny milého hudebního
vystoupení, které připravila vychovatelka ŠD T. Müllerová.
Vzpomínky zůstanou i dalším pracovníkům školy –
kuchařkám, které navařily výborný guláš a napekly spoustu zákusků, pak to vše s úsměvem nabízely hostům…Další lidé museli školu vyzdobit, připravit tělocvičnu, uklidit
před jarmarkem i po něm…
Velké poděkování patří i těm rodičům, kteří na své
náklady a ve svém volném čase vyrobili a škole věnovali
své výrobky, je to věc nebývalá a velmi si toho vážíme.
Poděkování patří také všem návštěvníkům – bez nich
by to nešlo. Prodalo se vše: 250 výprachtických koláčů,
30 adventních věnců a nespočitatelné množství všeho
dalšího, hosté snědli 180 porcí guláše.
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20 LET DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
NADĚJE S.R.O. V JABLONNÉM NAD
ORLICÍ A OKOLÍ.
… v květnu tohoto roku jsme oslavili 20. výročí
agentury domácí zdravotní péče N. Novákové.
Zajišťujeme komplexní zdravotní péči ve Vašich domovech. Kolektiv sester provádí odběry biologického materiálu, převazy, aplikuje injekce, podává infuze. Staráme se
o pacienty po prodělané mozkové příhodě, operaci, úrazu, dále o pacienty s přechodným zhoršením stavu, kdy je
třeba např. pohybová rehabilitace. Zajišťujeme paliativní
péči Vašim blízkým v posledním stadiu života.
Pracujeme na doporučení lékaře z nemocnic, nebo
Vašeho obvodního lékaře. Péče je hrazena zdravotními
pojišťovnami, s kterými máme uzavřeny smlouvy. Péči
poskytujeme 7 dní v týdnu, četnost návštěv ordinuje lékař.
Potkáváte nás v Jablonném nad Orlicí i okolních vesnicích, kam dojíždíme.
Ke komplexní péči máte možnost si zapůjčit za úhradu
kompenzační pomůcky, jako jsou polohovací lůžka, invalidní vozíky, chodítka, sedátka do vany, schodolez.
U pacientů vyžadujících odbornou péči potřebujete
drahé přístroje jako jsou kyslíkový koncentrátor, dávkovací pumpa, glukometry, oxymetry, tonometry, antidekubitní pomůcky, které máme ve standardním vybavení.
V poslední době počet pacientů ve vážném stavu přibývá. Nároky na moderní vybavení rovněž. Chceme svým
klientům poskytovat co nejvyšší možnou kvalitu péče
v domácím prostředí.
A proto jsem se rozhodla po 20leté existenci agentury,
která vznikla a je bez jakékoliv dotace, oslovit v našem
městě některé firmy. Firma Formplast s.r.o. se rozhodla
věnovat naší domácí péči vozidlo. V říjnu došlo k předání
vozu Škoda roomster od ředitele firmy pana ing. Purkerta.
Touto cestou mu chceme ještě jednou poděkovat za jeho
vstřícnost a hlavně štědrost. Velmi nám tento dar pomůže
v péči o naše klienty, za kterými dnes a denně dojíždíme.
Je škoda, že prostředky, které se každoročně vyberou ve
sbírkách v našem regionu, putují k velkým organizacím,
které je na základě svých programů rozdělují a z našeho
města, vesnic tak odcházejí.
Pokud byste se i Vy rozhodli poskytnout prostředky na
přístrojové vybavení pro pacienty paliativní péče (umírající) číslo našeho účtu …1221399339/0800.
Budou použity pro pacienty naší obce.
Nováková Naďa, Domácí zdravotní péče Naděje s.r.o.
www.dop-nada.cz
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Mikulášský

tělocvična ZŠ Výprachtice
tři skupiny úrovní
potvrzení účasti nejpozději
do 2.12. na tel. 608954994


 




Organizátor
Pavel Hanyš

4 stoly, 27 hráèù, 108 zápasù,
11 284 úderù pálkou - statistika loòského
roèníku konaného na sále U Jana.
Letošní turnaj se koná v tìlocviènì ZŠ.
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OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY
SUDOKU
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Spoj čísla od 1 do 57.

Spoj linkou stejné sněhuláky.
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