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Vážení přátelé, sousedé, občané, lidé místní i přespolní,
zdravíme Vás v době, kdy již nový rok 2017 uhání svým
obvyklým tempem, které mnohým z nás připadá příliš
vysoké. Přibývá dne, a to již od Vánoc. Ne nadarmo se
říkávalo: „Na Boží narození o bleší převalení, na Nový
rok o slepičí krok, na Tři krále o tři kroky dále, na Hromnice o hodinu více a rovněž na Hromnice, zimy polovice“.
Název Hromnice (2. 2.) je odvozen od svíček hromniček,
které se v té době světily v kostelech a lidé je pak dávali
do svých obydlí na ochranu před hromy a blesky. Lednové
mrazy nás trochu potrápily a dočkali jsme se také přídělu
sněhu, na který jsme nebyli v posledních letech zvyklí, ale to nakonec ke
každé zimě patří.
Jak je to s pranostikami na únor
a březen? Únorové pranostiky se vztahovaly, jak to bylo nakonec obvyklé, jednak k předpovědím týkajícím
se bohatosti úrody a také k délce
a průběhu zbytku zimy, případně
i k jarním měsícům. Pro hojnost úrody platívalo: „V únoru pěkný severníček – hojné úrody bývá poslíček“
nebo také: Když větrové koncem
února uhodí, moc obilí se na poli
urodí“. Asi většina z Vás si pamatuje
také pranostiku: Únor bílý, pole sílý,
nebo také Sněhový únor – sílí úhor.
Předpověď ohledně dalšího průběhu
zimy pak ohlašovala pranostika „Ležíli kočka v zimě na slunci, jistě v březnu poleze za kamna“, také lidové rčení „V únoru když skřivan zpívá, velká
zima potom bývá“ naznačovalo, že zima ještě nějaký čas
všechny potrápí. Podmračený únor zvěstoval zimu v březnu. Tomu odpovídala pranostika „Jestli únor honí mraky,
staví březen sněhuláky. Pokud byl únor teplý, nedal se
očekávat brzký konec zimy, tedy např. v březnu.
Měsíc březen, respektive jeho konec, byl přitom považován za konec zimy. Tomu nakonec odpovídala pranostika „Na svatého Jáchyma skončila se už zima“. Březnové
pranostiky opět odhadovaly vývoj počasí v následujících
dnech a týdnech. Tomu odpovídalo rčení „ Mrzne-li v den
Čtyřiceti mučedníků (10. března), mrzne potom ještě 40 dní,
nebo také, přijde ještě 40 mrazíků“. Tomu, že měsíc březen
byl sice považován za nástup jara „Na svatého Jáchyma
(20. 3.), skončila již zima“, mnohdy neodpovídaly jarní tep-

loty v tomto měsíci. Nakonec známá pranostika „Březen
- za kamna vlezem“, nebo „Březen – na pec si vlezem“, spíše svědčilo o tom, že v březnu bývala ještě pořádná zima.
Nakonec i pranostika „Jaro zvěstuje Zvěstování (25. 3.), ale
zimu ještě nevyhání“, naznačovalo, že astronomické jaro
nemusí být vůbec chápáno jako konec zimy. Pamětníci
si určitě vybaví roky, kdy sněžilo v dubnu nebo dokonce
i v květnu. Bohatou úrodu pak předpovídaly tyto březnové pranostiky: „Východ slunce na Zvěstování Panny Marie
(25. 3.), předpovídá dobrý rok“, nebo také: „Když noc na
Matičku jasno, bude úroda, krásno“. Jak bude, to je asi nejspíše ve hvězdách. Předpovědi počasí
se neustále upřesňují a ani naši meteorologové nejsou schopni předvídat
na více než tři dny dopředu.
Nyní se budeme zabývat děním
v naší obci v měsíci prosinci 2016
a v lednu 2017.
Dne 3. prosince 2016 se konala
tradiční akce pod názvem Rozsvícení vánočního stromečku a Mikulášská nadílka. V rámci této akce zazpívaly společně děti z Mateřské školy
a Základní školy Výprachtice pod
vedením paní ředitelky mateřské školy Květy Smejkalové a paní asistentky
pedagoga na ZŠ Výprachtice Terezy
Müllerové. Po slavnostním rozsvícení vánočního stromečku následoval
ohňostroj. Děti se již netrpělivě těšily
na dárky, které jim naděloval Mikuláš s andělem a čertem.
Mikulášské balíčky obdrželo 140 dětí, které se akce účastnily. Určitě se jedná o velmi navštěvovanou a vydařenou
akci, za kterou patří poděkování obecnímu úřadu, škole,
školce a také SDH Výprachtice. SDH Výprachtice zajišťuje již po řadu let občerstvení návštěvníků, kterým zejména
právě v ten den kvůli mrazivému počasí přišly teplé nápoje určitě vhod. Vánoční strom darovali manželé Jiří a Jana
Katzerovi z čp. 275 (pod hospodou U Jana), kterým tímto
děkujeme.
Ve stejný den, tj. dne 3. prosince 2016, organizoval
TJ Sokol Výprachtice Mikuláškou retro párty. O hudební
doprovod se postaral Danek Vávra. Tato akce si již našla
své příznivce a díky zajímavým cenám a programu byl
sál kulturního domu zcela zaplněn. Do 21.30 hod. bylo
možné ochutnat pivo za cenu 10,- Kč a malé štamprdle
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kořalky se prodávalo za 5,- Kč. No uznejte, že je škoda
takovou akci nenavštívit. Poděkování patří všem z TJ Sokol
Výprachtice, kteří akci opakovaně zajišťují.
9. prosince se konala Valná hromada DSO mikroregionu Severo-Lanškrounsko. Obcím, které jsou členy
sdružení, byla nabídnuta možnost optimalizace odběrných míst elektřiny v hladině nízkého napětí v rámci nákupu elektrické energie na Českomoravské komunitní burze.
Porovnání nastavených sazeb a tarifů za elektrickou energii umožní obcím získat výhodnější cenové podmínky, tj.
výhodnější sazbu i tarif. Tato společná strategie umožňuje
obcím ze sdružení významně uspořit finanční prostředky
za odběr elektřiny.
14. prosince proběhlo v jídelně firmy AGROSPOL s.r.o.
tradiční setkání výprachtických důchodců. Na akci se zpívalo, povídalo a vzpomínalo. Poděkování patří firmě Agrospol, kuchařce paní Stejskalové a manželům Ireně a Pepovi
Skalickým za vedení klubu důchodců.
Dne 17. prosince se konal v kostele Proměnění páně
ve Výprachticích tradiční Vánoční koncert. V připraveném programu vystoupily děti z mateřské a základní školy
pod vedením svých učitelek, konkrétně z mateřské školy
se jednalo o paní Beranovou, Stanislavu Báčovou a paní
ředitelku Květu Smejkalovou, základní školu pak zastupovala asistentka pedagoga paní Müllerová. V rámci koncertu
vystoupila kytarová škola paní Michaely Medek, na housle
zahrála Martina Bártová, na elektrofonické varhany Marie
Minářová. Účastníkům koncertu zazpíval chrámový sbor
Výprachtice, který doprovázel houslový virtuos Mgr. Jiří
Bečka. Děti ze základní školy napekly perníčky, které mohl
ochutnat každý, kdo se koncertu účastnil. Poděkování patří
jak za výzdobu kostela, tak za organizaci koncertu všem
vystupujícím, učitelkám a všem, kteří se na organizaci koncertu podíleli. Kostel byl zaplněn a zpěváci i muzikanti byli
odměňováni častým potleskem.
7. ledna 2017 se konala výroční Valná hromada SDH
Výprachtice, kde byl zhodnocen uplynulý rok, a to jak
sboru, tak i zásahové jednotky, která je výjezdovou jednotkou kategorie JPO III. Tato jednotka je povolávána
k hašení požárů i mimo teritorium obce a pomáhá tak profesionálním hasičům při likvidaci požárů. Tomu odpovídá
i její vybavení, jako jsou dýchací přístroje, speciální obleky a další výstroj a výzbroj. Za období let 2014 až 2016
získalo 23 členů SDH řadu ocenění, a to od čestných
uznání až po medaile z ústředí. Není bez zajímavosti, že
SDH Výprachtice získalo v uplynulém roce 2016 „Medaili za mimořádné zásluhy“, kterou uděluje právě ústředí
sborům dobrovolných hasičů za mnoholetou a obětavou
práci pro naplnění hasičského poslání a za zásluhy o rozvoj hasičských záchranných služeb.
Dne 14. ledna 2017 se konal „Ples SDH Výprachtice“.
K tanci do brzkých ranních hodin (poslední návštěvníci
odcházeli ve tři čtvrtě na pět ráno) hrála výborně kapela
Fleck Band. Budiž k dobru kapele také to, že hrála až do
odchodu posledních návštěvníků. Sál v kulturním domě byl
zaplněn do posledního místa, tj. cca 250 osob. Návštěvníci
plesu mohli zhlédnout vystoupení mažoretek pod vedením
Ing. Venduly Indrové a také vystoupení tanečního kroužku
ZŠ Výprachtice pod vedením Žanety Fibigerové. Občerstvení bylo presentováno jak nápoji alkoholickými, tak
i nealkoholickými. Hladové tanečníky pak čekalo vepřové
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se zelím a knedlíkem, řízek a bramborový salát a výborný
guláš. Kdo si zakoupil losy, mohl vyhrát v tombole, která
byla v letošním roce bohatá.
15. ledna se konal na sále Kulturního domu Výprachtice
„Maškarní dětský karneval“. Přítomným dětským maskám
hrál a soutěže pro ně organizoval DJ Standa. Pro děti bylo
připraveno kolo štěstí. Dále mohli návštěvníci zhlédnout
vystoupení rozstleskávaček pod vedením Kateřiny Medkové. Účast na této akci byla o něco slabší než v ostatních
letech. Zda to přičíst větší únavě rodičů, nemocnosti, případně počasí, to je zatím pro nás velká neznámá. SDH
Výprachtice patří i tak za organizaci akce velké poděkování. Dělají to pro děti a téměř zdarma.

21. ledna se uskutečnila výroční Valná hromada SDH
Koburk. Hasiči z Koburku zhodnotili uplynulý rok, a to jak
výsledky sboru, tak i zásahové jednotky. Jednotka SDH
Koburk má již tradičně dobré výsledky v práci s mladými
hasiči. Kroužek mladých hasičů má nyní 26 dětí, přičemž
sem docházejí děti jak z Koburku, tak i z Výprachtic. Členové SDH Koburk zajišťují řadu společenských akcí pro
občany, jako jsou svatby, jubilea, scházejí se zde důchodci, pravidelně je zde Koburská pouť apod. Zdejší kuchařky
dokážou připravit tradiční česká jídla a další speciality velmi
kvalitně a s láskou. Určitě si všichni zaslouží poděkování za
akce, které pro nás všechny ve své hasičárně připravují.
Zaměstnanci obce v měsíci prosinci 2016 a v lednu 2017
prováděli údržbu a opravy veškerého vybavení, nářadí
a techniky tak, aby vše bylo připraveno na letní provoz.
Byla připravena a provedena inventarizace obecního majetku. Dále byly přípraveny traktory a frézy na zimní provoz
a údržbu komunikací a cest. Po výpadku proudu dne 24.
12. 2016 bylo nutné prověřit systémy vytápění objektů
a odstranit případné závady. Na čistírně odpadních vod
došlo v neděli dne 25. prosince 2016 k poruše dmychadla.
Dmychadlo bylo nutné vyndat z nádrže a odvézt ho dne 27.
12. na opravu. Poté, co byla provedena kontrola dmychadla odborníkem, se ukázalo, že oprava dmychadla by byla
ekonomicky nevýhodná. Bylo proto zakoupeno dmychadlo
nové v ceně 35.000 Kč bez DPH. Dne 30. 12. zaměstnanci
obce Jan Šponiar a Petr Mareš spolu se zastupitelem obce
panem Petrem Skalickým namontovali čerpadlo zpět a bylo
provedeno zapojení elektroinstalace do sítě. Za práci ve
velmi mrazivém počasí patří všem poděkování.
V měsíci lednu se zaměstnanci obce zabývali zejména úklidem sněhu z komunikací a chodníků. Tyto úkoly
se jim podařilo až na drobné výjimky dobře zvládnout,
o čemž svědčí vyjádření řady občanů a také poděkování
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na webových stránkách obce Výprachtice. Zaměstnanci
obce vyjížděli s potřebnou technikou často i před čtvrtou
hodinou ranní, aby zajistili dostupnost komunikací těm,
kteří za prací dojíždějí svými vozidly.
V závěru našeho článku si Vám dovolujeme popřát hodně štěstí, zdraví, klidu a spokojenosti v tomto roce 2017.
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Přejeme Vám, aby Vás zima již déle netrápila a mohli jste se
věnovat opět svým zahrádkám, domkům a pod.. Dětem přejeme pěkné jarní prázdniny a aby si dostatečně užily radovánek na sněhu, který byl v minulých zimách vzácností.
S pozdravem Zastupitelstvo obce Výprachtice

Výpis usnesení přijatých na veřejném zasedání Zastupitelstva obce
Výprachtice konaného dne 23. 11. 2016 v 18.00 hodin v zasedací
místnosti OÚ ve Výprachticích.
Přítomni: Bc. Martin Jandejsek, Libor Junek, Mgr. Hana
Katzerová, Jiří Kollert, Jan Koubek, Luboš Merta, Luděk
Skalický, DiS., Petr Skalický, JUDr. Miroslav Stejskal, Petr
Tomiška
Omluveni: Ing. Jiří Falta

Usnesení č. 111/2016 Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje rozpočtové změny dle předloženého návrhu
č. 5 rozpočtových změn.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 107/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, kterou
se mění OZV 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku na
rok 2017 činí pro fyzické osoby 580,- Kč s tím, že sazba poplatku dle §10b odst. 5 písm. a) zákona o místních
poplatcích je 177,- Kč a sazba poplatku dle §10b odst. 5
písm. b) zákona o místních poplatcích je 403,- Kč. Pro
podnikající fyzické a právnické osoby je za svoz 1 popelnice v roce 2017 cena 1055,-Kč bez DPH.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 112/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje poskytnutí individuální dotace příjemci – TJ
Sokol Výprachtice, Výprachtice 57, IČO: 15030229 ve
výši 4 000,- Kč. Dotace se poskytuje na akci „Turnaj ve
stolním tenise“ v roce 2016. Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace s příjemcem dotace.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 108a/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí s vybudováním příjezdové cesty k pozemku
1865/2 zpevněním obecní cesty parc. č. 3228/1 vše v k.ú
Výprachtice. Zastupitelstvo obce souhlasí s prováděním
zimní údržby této cesty.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 108b/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice nesouhlasí s výstavbou lampy veřejného osvětlení na
pozemku parc. č. 3228/1 v k.ú. Výprachtice.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 109/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje prominutí pohledávky za nájemné zubní
ordinace MUDr. Zuzany Jedličkové ve Výprachticích čp.
3 za rok 2016 ve výši 2 000,- Kč a prominutí pohledávky
za vytápění prostor za rok 2015 ve výši 11 259,- Kč.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 110/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje prodej pozemku parc. č. 3150/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené z původního pozemku
parc. č. 3150/1 dle GP č. 782-165/2016 pro k.ú. a obec
Výprachtice. Pozemek se prodává za cenu stanovenou
znalcem. Náklady na znalecký posudek a náklady spojené s převodem nemovitosti hradí kupující.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 113/2016 Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí s realizací projektu z výzvy OP VVV „Podpora
škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ I“, číslo výzvy 02_16_022, registrační
číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002896, název projektu: MŠ Výprachtice 22, č.j. projektu MSMT-34254/2016-2
s podporou ve výši 305 110,- Kč.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 114/2016 Zastupitelstvo obce projednalo
projekt DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko, týkající
se pořízení pasportů pozemních komunikací a dopravního značení pro vybrané členské obce.
Zastupitelstvo obce se seznámilo s výsledkem poptávkového řízení, provedeného DSO Mikroregion SeveroLanškrounsko, a cenovou nabídkou vítěze - HPN projekt s.r.o. se sídlem Obrataň 93, IČ: 01512595, pro obec
Výprachtice, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o zapojení obce Výprachtice do výše uvedeného projektu DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko a schvaluje pořízení pasportu pozemních komunikací a dopravního značení obce Výprachtice
od společnosti HPN projekt s.r.o. za nabídkovou cenu ve
výši 26 266 Kč bez DPH.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 115/2016 Vzhledem k tomu, že byli uspokojeni všichni žadatelé z cílové skupiny, Zastupitelstvo obce
Výprachtice souhlasí s pronájmem podporovaného bytu
v domě čp. 13 ve Výprachticích, postaveného z dotací MMR
podprogram „Podpora výstavby podporovaných bytů“
z dotačního titulu „Pečovatelský byt“ osobě, která nepatří
do cílové skupiny. Tento souhlas vydává Obec Výprachtice
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panu Tomáši Marešovi, bytem Výprachtice 95, kdy on ani
ostatní členové jeho domácnosti nepatří do cílové skupiny.
Nájemní smlouva bude uzavřena na 1 rok.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 116/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje pravidla rozpočtového provizoria dle předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 117/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice
bere na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce. Přezkoumané období od 1. 1. 2016 do 17. 10.
2016.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 118/2016 Zastupitelstvo obce Výprachtice
souhlasí s přijetím dotace dle Rozhodnutí Ministerstva vnitra č.j. MV-28812-31/PO-IZS-2016 ze dne 20. 10. 2016
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace obcím prostřednictvím Pardubického kraje, IČO: 70892822, se sídlem
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, z rozpočtu
MV-GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí na rok 2016 v celkové výši 17 147,- Kč.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Diskuze
1) P. Skalická měla dotaz, jaká je situace s pokračující
rekonstrukcí OÚ a s dalšími prostory pro archiv.
Odpověď: Pan starosta uvedl, že zvažuje různé možnosti
rozšíření prostor OÚ, na příštím ZO bude rozhodnuto.
2) Pan Kollert měl dotaz, jaká je situace s pokračující
rekonstrukcí vodovodu na Haldě?
Odpověď: Situace s vodovodem se bude řešit v roce
2017.
3) Pan starosta udělil slovo hostům – paní Lence Bártlové
a panu Tomáši Vacenovskému:
Manažerka svazku v úvodu informovala zastupitelstvo
obce a přítomnou veřejnost o rozšíření členské základny
svazku v roce 2016 (1/2016 – Ostrov, 2/2016 – Čenkovice, 4/2016 – Cotkytle a Albrechtice), počtu obyvatel
území mikroregionu (8 322) i výši vybraných členských
příspěvků v roce 2016 (více jak 660 tisíc Kč).
Zastupitelům i veřejnosti dále představila zásadní projekty, které svazek v letošním roce realizoval či aktuálně
realizuje, popř. podal žádost o dotaci na jejich realizaci:
• Opravy památek 2016 – realizuje se (5 obcí, R 427 tis.,
dotace 300)
• Opravy památek 2017 – podána žádost o dotaci z rozpočtu PK
• Pasporty pozemních komunikací – realizuje se (8 obcí,
243 tisíc)
• Průkazy energetické náročnosti budov – zrealizováno
(300 tisíc)
• Telekomunikační služby – zrealizováno a neustále se
rozšiřuje
• Svoz a likvidace SKO - zrealizováno
• 1. Reprezentační ples DSO MSL - zrealizováno
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• Projekt obnovy a rozvoje sběrné sítě – EKO-KOM - příprava (pro obce zcela zdarma)
• Regionální učební pomůcky - příprava
• Optimalizace pojištění majetku obcí a odpovědnosti za
škodu - příprava
• Rekonstrukce VO – příprava
• Centrální sběrný dvůr a sběrná místa – příprava – bude
podána žádost o dotaci ze SFŽP
Manažerka svazku dále informovala o zapojení svazku
do projektu Svazu měst a obcí ČR s názvem „Centra společných služeb“ (CSS), a to s účinností od 1. 7. 2016 s tím,
že od 1. 8. 2016 se díky dotačním prostředkům tohoto
projektu rozšířilo personální obsazení svazku, resp. CSS
o další 2 zaměstnance. Svazek aktuálně zaměstnává tedy
3 zaměstnance – manažerku a dva specialisty pro rozvoj
regionu. Těmi jsou Ing. Tomáš Vacenovský a Zdeňka Dušková, oba bytem Horní Čermná.
Manažerka svazku a specialista pro rozvoj mikroregionu Ing. Tomáš Vacenovský v závěru rovněž informovali
o zahájení hospodářské činnosti svazku s účinností od 13.
10. 2016, jejímž cílem je získání dalších příjmů do rozpočtu svazku.
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,
že termín úhrady poplatku
(pro fyzické osoby 580,- Kč)

za likvidaci
komunálního odpadu
je nejpozději

30. dubna 2017.
Obecní úřad
upozorňuje,
že termín úhrady
poplatku ze psa je

31. března 2017.
DĚTSKÁ AMBULANCE MUDR. JAREŠOVÁ
oznamuje, že bude mít dovolenou
v pátek 3. února 2017
od 6. března do 8. března 2017
Akutní případy v době dovolené ošetří
MUDr. Šveráková ve své ordinaci.

Výprachtické noviny

leden - únor 2017

Výpis usnesení přijatých na veřejném zasedání Zastupitelstva obce
Výprachtice konaného dne 14. 12. 2016 v 18.00 hodin v zasedací
místnosti OÚ ve Výprachticích.
Přítomni: Ing. Jiří Falta, Libor Junek, Mgr. Hana Katzerová, Jan Koubek, Luděk Skalický, DiS., Petr Skalický, JUDr.
Miroslav Stejskal, Petr Tomiška
Omluveni: Bc. Martin Jandejsek, Jiří Kollert, Luboš Merta

sový plán se schvaluje dle návrhu odpisového plánu, a je
součástí tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 119/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice
souhlasí s podáním žádosti o dotaci z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj z podprogramu Podpora obnovy
venkova, dotační titul č. 2 na akci „Zahrada plná zábavy“.
Celkový rozpočet akce je 402 809,- Kč s DPH, Spoluúčast
obce je minimálně 30% z uvedené částky.
Hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.

Diskuze
Pan Luboš Dušek kladně zhodnotil zájem obce o vyhledávání nových zdrojů pitné vody.

Usnesení č. 121/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje smlouvu o právu provedení stavby s manžely O.
a Z.F., jejímž předmětem je realizování stavby kanalizační a elektro přípojky na pozemcích 3166/1 a 3220 v k.ú.
Výprachtice ve vlastnictví obce Výprachtice k budoucí
stavbě rodinného domu manželů F. Smlouva se schvaluje
ve znění předloženého návrhu, který je přílohou tohoto
usnesení.
Hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 122/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice
projedná žádost o dotaci příjemce TJ Sokol Výprachtice,
Výprachtice 57, IČO: 15030229 ve výši 90 000,- Kč na
činnost v roce 2017 na příštím zasedání Zastupitelstva
obce.
Hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 123/2016:Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje poskytnutí daru SDH Výprachtice, Výprachtice
7, IČ: 61238341 ve výši 10 000,- Kč. Dar se poskytuje na
pořádání dětského maškarního karnevalu, který se bude
konat 15. 1. 2017. Zastupitelstvo obce Výprachtice pověřuje starostu obce k uzavření darovací smlouvy.
Hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 124/2016 Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje rozpočtové změny dle předloženého návrhu
č. 6 rozpočtových změn.
Hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 125/2016: Zastupitelstvo obce Výprachtice
souhlasí s převodem bytu č. 1 v domě čp. 3 ve Výprachticích na nebytové prostory pro potřeby Obecního úřadu
a obce Výprachtice.
Hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 126/2016 Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje odpisový plán Základní školy Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí na rok 2017. Odpi-

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.

Rok 2016 v Klubu důchodců
Klub důchodců se v roce 2016 pravidelně scházel až
do podzimu, protože technické problémy některá setkání
neumožnily. Bylo jich pouze 18. Opět to bylo na hřišti TJ
Sokol, v Koburku v hasičské zbrojnici, v penzionu U Jana
a v Horních Heřmanicích v hostinci U Vojty. Jsme rádi, že
nám obsluhující vycházejí vstříc a velmi jim děkujeme.
Nesrovnalosti jsou v penzinu U Jana.
Během roku nás podle možností navštěvují zástupci
obce pan L. Skalický a M. Stejskal. Informují nás o dění
v obci a zodpovídají dotazy.
Přehled akcí klubu v roce 2016:
Besedy:
		
Hřiště TJ Sokol
7krát
		
Hasičská zbrojnice Koburk
9krát
		
Horní Heřmanice „U Vojty” 5krát
		
Penzion U Jana
3krát
		
Agrospol jídelna
1krát
Výlety:
1. Praha
2. Vysoké Mýto
Nové Hrady
Společní akce s důchodci v okolí:
Bystřec, Horní Čermná, Jablonné nad Orlicí, Horní Třešňovec, Výprachtice, Dolní Čermná.
Všude hraje hudba „Svatebčanka”z Jamného nad Orlicí,
jsou připravena krátká vystoupení a tomboly.
V roce 2016 se nám nepodařilo setkání u nás ve
Výprachticích s přáteli z Veřovic.
Opět jako každý rok děkujeme jednotlivcům, kteří nás
sponzorují při některých akcích (R. Hajzler, L. Dušek,
J. Pfeifer, J. Katzer, V. Matěj, D. Petr) a také Obecnímu
úřadu a Agrospolu. Přejeme jim úspěchy v práci a životě.
Všem občanům Výprachtic přejeme štěstí, zdraví, lásku
a spokojenost v novém roce 2017.
Klub důchodců
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Zprávy z mateřinky
Tradiční čertovský rej ve školce
s návštěvou Mikuláše a anděla.

I letos k nám do školky zavítal Ježíšek. Nadělil dětem
spoustu hraček, společenských her i didaktických pomůcek. Děti si donesly cukroví a při poslechu vánočních
koled a písní si udělaly malou hostinu.

Léčivá pohádka o princezně, která nic neslyšela

S tímto pohádkovým
koncertem přijel do naší
školky učitel hudby pan
Zdeněk Hladík. Na pohádkovém příběhu měly děti
možnost vnímat zvuk
neobvyklých
hudebních
nástrojů, jako např.: sitáry, fujary, tibetských mís,
didgeridoo nebo kalimby,
využívaných
především
v muzikoterapii.
Děti se tvorby mnoha
zvuků i děje pohádky aktivně zúčastnily a ovlivnily
i průběh celého příběhu.

Slyšte, slyšte...

Tak začal jednoduchou formou pojatý adventní příběh o Narození Ježíška. Nejprve se Marii a Josefovi zjevil
anděl, který jim ukázal cestu do Betléma. Tam se v maštali narodil Ježíšek. Příběh pokračuje příchodem tří králů
a pastýřů, kteří Ježíškovi přinášejí dary...
Do jednotlivých postav se převtělily i děti a měly tak
možnost si vyzkoušet herectví. Celý příběh prolínaly známé koledy, které jsme si zazpívali společně.
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Lyžařská školička v naší MŠ probíhala v prvním lednovém týdnu. Jelikož je k nám letos zima opravdu štědrá,
čekala nás pěkná chumelenice. Děti to pojaly opravdu
sportovně a během pěti dnů se naučily základy lyžování. Naši zkušenější lyžaři, kteří kurz absolvovali již loni,
bez problémů zvládali i velký kopec. V pátek se všichni
zúčastnili závodu ve slalomu v karnevalových kostýmech.
Za vynaloženou snahu a úsilí dostali malí závodníci
diplom a malý dáreček.
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ZŠ Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE
Plavecký výcvik

Ve středu 19. 10. 2016 začaly děti II., III. a IV. třídy
jezdit na plavecký výcvik do krytého bazénu v České Třebové. Čekalo na ně deset lekcí, ve kterých se měly naučit
základní plavecké styly, potápění, záchranu tonoucího,
plavání v oblečení atd. Pátá a desátá lekce byly zamě-

večera, kdy už měl každý po povinné hygieně, jsme si
pustili pohádku Doba ledová 5 – Mamutí drcnutí. Na naší
interaktivní tabuli je prima sledovat filmy, je to totiž jako
v kině. Potom už si každý usnul, jak chtěl. Ráno jsme vše
uklidili a dali věci na svá místa. Posnídali jsme koblihy,
které nám věnoval pan Jiří Kollert. Byly čerstvé a výborné.
Potom už nás čekalo vyučování, které ale nebylo nijak
náročné, protože bylo také sváteční a pohodové.
Lucie Grossmanová, Radim Skala, Natálie Stejskalová
a Mgr. Ž. Fiebigerová

řeny na relaxaci a odpočinek, kdy mohli žáci vyzkoušet
například adrenalinovou atrakci – tobogán, navštívit saunu nebo si jen tak pohrát s pěnovými pomůckami ve vodě.
Ostatní hodiny byly pro děti opravdu náročné, ale úspěšně a se ctí je všechny zvládly. Každý si po skončení kurzu
odnesl MOKRÉ VYSVĚDČENÍ. Někdo na něm měl delfína, jiný zase sumce, kapra, žábu, chobotnici nebo pulce,
důležité však je, že děti plavání bavilo, budou na něj rády
vzpomínat a těšit se na plavecký výcvik, který proběhne
v příštím školním roce.
Mgr. Žaneta Fiebigerová, učitelka

Spaní ve škole – III. třída

Před Vánocemi z 21. na 22. prosince 2016 jsme spali
ve škole. Byla to zábava. Sešli jsme se kolem 18. hodiny ve
třídě. Uložili jsme donesené věci na svoje místo a začali
jsme s vyráběním papírových vloček, kterými jsme potom
ozdobili vánoční stromeček. Připravili jsme si i slavnostní tabuli a uzobávali přitom výborné cukroví od našich
maminek a babiček. Rozsvítili jsme stromeček, paní učitelka pronesla slavnostní přípitek, připili jsme si džusem
„NA ZDRAVÍ“, zazpívali vánoční koledy a čekali jsme, až
nám přivezou večeři. Měli jsme objednanou pizzu. Byla
moc dobrá. Po večeři jsme si u stromečku rozdali a rozbalili dárečky. Bylo to krásné a mělo to skutečně vánoční
kouzlo. Potom nastal čas na trochu pohybu, a tak jsme si
zatančili na několik disko písniček. Každý předvedl své
taneční umění a u toho jsme se hodně pobavili. Na závěr

Děkujeme panu Jiřímu Kollertovi, spolumajiteli Pekařství a cukrářství Sázava, za koblihy, které nám věnoval.
Dětem moc chutnaly a určitě udělaly velikou radost.
Děkujeme také panu Jindřichu Beranovi, majiteli firmy
KOVO Beran s.r.o., který nám věnoval sponzorský dar ve
výši 1000 Kč. Za tyto peníze byly třeťáčkům nakoupeny
krásné třicetidílné sady fixů. Fixy děti také moc potěšily.
Kreslit se s nimi bude určitě samo.
      Mgr. Žaneta Fiebigerová, učitelka

Zpívání na schodech

Jako každý rok se celá škola sešla poslední den před
odchodem na vánoční prázdniny o přestávce na schodišti
a k němu přiléhajících plochách. Na místě, kde na sebe
navzájem všichni vidíme. Setkání bylo příjemné, plné
předvánočního očekávání a těšení se na dny volna. Školou se nesly melodie koled, které jsme si zazpívali s kytarovým doprovodem, děvčata navštěvující kroužek zahrála
na zobcové flétny, zkrátka chvíle plná pohody… na závěr
s nádhernou tečkou v podobě tanečního vystoupení pod
vedením paní učitelky Žanety Fiebigerové.
Mgr. Hana Chládková

VIDA!,

často zvoláme, když nám takzvaně „něco dojde“. Stejné slovo označuje brněnské zábavně vědecké centrum
– VIDA! science centrum. V předvánočním čase jsme
se tam vypravili – všichni žáci od III. po IX. třídu. Kromě exponátů, na kterých jsme mohli zkoumat nejrůznější přírodní zákonitosti z oblasti fyziky, chemie, přírody

i lidského těla, mohli jsme poodhalit taje fungování technických zařízení. Co se děje, když v autě přeřadíte mezi
rychlostmi? Jak to je v obyčejném zámku, když se do něj
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Solera, je plná energie a života a tancování na ni děti moc
baví. Druhá taneční sestava, která je na píseň Bílý vánoční
slon, byla do našeho repertoáru zařazena výjimečně, kvůli možnosti vystupovat na adventním programu v Lanškrouně. Na toto vystoupení jsme 9. 12. 2016 opravdu jeli
a naše taneční umění mělo veliký úspěch. Obě sestavy
jsme ještě předvedli celé škole před vánočními prázdninami. Doufám, že jsme se líbili i našim spolužákům
a pedagogickému sboru. S první a rytmicky rychlejší sestavou stále v reprezentaci školy pokračujeme. V sobotu 14.

zasune správný anebo také
nesprávný klíč? Vlastním
úsilím jsme mnozí vyrobili a odpálili vodíkovou
bombu (či spíš bombičku).
Celý den by se dalo takto
hrát si a zkoumat náš svět.
Naše žáky však také čekaly
výukové programy. Někteří
spolupracovali na vybudování „Kuličkocinkostrojů“,
jiní zkoumali chemické
látky při „Barevné chemii“, další navštívili „Světelnou
laboratoř“. Zajímavá byla také Vědecká show na téma
elektromagnetismus. VIDA! centrum jsme opouštěli přímo
nadšeni – a to všichni, žáci i my dospělí. Rozhodně se sem
chceme ještě podívat.
Mgr. Hana Chládková

1. 2017 nás mohli vidět všichni ti, co si přišli zatančit na
Hasičský ples ve Výprachticích. Opět jsme sklidili veliký
potlesk a uznání. Do budoucna nás ještě čeká několik akcí
např. Dětský karneval v Horních Heřmanicích.
Moc moc moc děkuji svým tanečnicím a tanečníkům
za krásné a zdařilé taneční výkony. Také velice děkuji rodičům dětí z Tanečního kroužku za ochotu, pomoc
a trpělivost při přípravě a dopravě dětí na vystoupení.
Mgr. Žaneta Fiebigerová, učitelka

Spolupráce s Bühlerem

Mezi významné partnery
naší školy patří žamberecká firma Bühler. Již druhým
rokem podporuje rozvoj
technického
vzdělávání
našich žáků. Nejprve jsme
získali kvalitní nářadí do
školních dílen a naši žáci
vyráběli pro firmu háky do
lakovny. Letos vyrábíme
škrabky na čištění drážek
ve strojích. V rámci spolupráce jsme 11. ledna podepsali smlouvu o dlouhodobé zápůjčce šesti sad elektrotechnických stavebnic Merkur
v celkové hodnotě 28 000 Kč. Tyto stavebnice využijeme
při výuce fyziky či praktických činností.
Firmě Bühler moc děkujeme.
Mgr. Hana Chládková

Taneční kroužek

Od října tohoto školního roku vedu Taneční kroužek.
Na tuto aktivitu mám přihlášených 18 děvčat a dva chlapce, ti ale začali hodiny tance navštěvovat o něco později.
První taneční sestava, která je na písničku Sofia od Alvara-
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Memento

S
představením
Me-mento zavítali do
naší školy pánové Vít
Chadima a Ota Rajman. Líčí opravdový
příběh člověka, který
pocházel z normální
rodiny. V 16ti letech
se nechá stáhnout partou a za-číná brát drogy. Příběh zachycuje
deset let jeho života
pod vlivem drog. Velmi přesvědčivě popisuje působení drogy
na lidský organismus.
Líčí cestu, ze které není návratu.
Představení umělecké agentury Rajcha je součástí programu minimální prevence na naší škole. Zúčastnili se
ho žáci od V. do IX. třídy. Po jeho skončení představení
jsme si společně sdělili dojmy a poznatky. Doufejme, že
žáky příběh zaujal a že se této zálibě velkým obloukem
vyhnou.
Bc. Petr Grossmann
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SDH Koburk poøádá

Tříkrálová sbírka 2017 skončila

tisková zpráva ze dne: 24. 1. 2017

Nejvýznamnější charitativní akce roku se opět setkala
s příznivou odezvou. Do ulic orlickoústeckého okresu
vyrazilo více než dva tisíce dobrovolníků, kteří vybrali do
529 pokladniček 2.495.071,- Kč. Převážná část výtěžku je
určena na činnost Oblastní charity Ústí n. Orl.
V 87 obcích a městech okresu navštívili koledníci tisíce
domácností s přáním štěstí, zdraví a „pokoje tomuto domu“
– právě to znamenají písmena K+M+B+2017. Nápisy na
starobylých chaloupkách i moderních vilách symbolizují
cosi důležitého, co spojuje všechny příbytky. Tři králové
přinesli lidem drobné dárečky, informace o činnosti Oblastní charity a nabídli také možnost přispět potřebným.
Oblastní charita vyjadřuje upřímné poděkování asistentům TS v jednotlivých obcích za organizační zajištění
akce, obecním úřadům za vstřícnost a ochotu při nakládání s pokladničkami, dobrovolníkům, kteří se nezalekli
letošních mrazů, za důstojný průběh koledování, farnostem za podporu a doprovodné programy.
I když jako lidé jsme různí, ve snaze pomoci druhým
jsme si podobní. A právě Tříkrálová sbírka je příkladem
toho, že dokážeme dobře spolupracovat na společném
díle. Charita, obecní úřady, farnosti, občanské spolky, stovky dobrovolníků a tisíce lidí přijímají TS jako smysluplnou
akci, do které se řada lidí už 17 let obětavě zapojuje.
65% výnosu TS použije Oblastní charita na činnost
svých služeb, např. domácí hospicové péče.
- Podrobné výsledky, fotografie a použití TS najdete na
webu Oblastní charity www.uo.charita.cz
- Pro koledníky a asistenty TS je na poděkování přichystáno divadelní představení Pohádka z budíku,16. března
2017 v 18 h. v Orlovně Letohrad-Orlice.
Iva Marková, Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Tříkrálová sbírka ve Výprachticích

Ve dnech 7. až 14. ledna probíhala v naší obci Tříkrálová sbírka, kterou pořádala Charita ČR.
Tato sbírka proběhla v ČR letos již po sedmnácté.
Děkujeme všem koledníkům, kteří s přáním pokoje
a všeho dobrého do nového roku přicházeli k naším domovům. Též bychom letos zvlášť rádi poděkovali i rodičům
koledníků, kteří i za dosti nepříznivého počasí umožnili
všem „králům” vyrazit do terénu.
Díky vašim štědrým darům se letos u nás vybralo
35 858,-Kč a v naší Oblastní charitě Ústí nad Orlicí
rekordních 2 495 071,-Kč.

NETRADIČNÍ
HASIČSKÝ
PLES
v sobotu 18. února 2017

od 20 hodin
v koburské hasièárnì

I letos jsme se rozhodli zopakovat stejný formát plesu
jako minulý rok.
Proto ho ještě stále nazýváme NETRADIČNÍ, neboť se
opět bude konat v prostorách koburské hasičárny. Bohužel
to znamená omezenější počet míst a proto bude možné
vstupenky koupit i v předprodeji jako místenky, ale i přímo na sále.
Prodej místenek se uskuteční v koburské hasičárně
v pátek 10. 2. 2017 od 20 hodin. Zda-li jsou vstupenky
ještě k dispozici, zjistíte na www.koburk.cz nebo telefonátem na 777 703 037.

Oblečení

Není předepsaný žádný povinný „dresscode“, ať již
přijdete v plesovém nebo trochu netradičním oblečení,
budete vítáni. Je to přece netradiční ples. Nicméně tématem plesu jsou letos „princezny a králové“. Pokud se vám
podaří do našeho tématu trefit, bude to jistě na místě 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.
A po loňské zkušenosti lze potvrdit,
že o co menší ples je, o to je „intenzivnější“. 

jednosmìnný provoz
OBSLUHU FRÉZ A SOUSTRUHÙ
CNC A KLASIK
»
»
»
»
»
»

Sbírka bude věnována převážně na pečovatelskou službu a další charitní pomoc v našem regionu.
Ještě jednou moc díky za podporu a za rok na viděnou.

zdraví K+M+B

tel.:

vhodné i pro dùchodce

nástup možný ihned na hlavní pracovní úvazek
MZDA 23 000 Kè - 30 000 Kè
roèní prémie, pøíspìvek na obìdy a na dopravu
nabízíme motivující finanèní ohodnocení
možnost zauèení, vhodné i bez kvalifikace
nabízíme i na zkrácený pracovní úvazek,
nepravidelnou výpomoc

777 816 692, 777 816 693
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OMALOVÁNKY, doplňovačky

Divadelní spolek Vicena z Ústí nad Orlicí
uvádí hru na motivy Ladislava Stroupežnického

SUDOKU
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Pomoz eskymákovi najít iglů.
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v neděli 12. 2. 2017 v 17:00 hodin,
na sále penzionu U Jana ve Výprachticích,
vstupné dobrovolné
délka představení 120 minut včetně přestávky.
Najdi 7 rozdílů.
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