Vážení přátelé, sousedé, občané, lidé místní i přespolní,
zdravíme Vás v období, které se vyznačuje jarními teplotami, které se objevily po docela studené zimě. Taková
sice bývá v tomto středoevropském pásmu obvyklá, nicméně jsme na ni v posledních letech docela zapomněli. Zima
nás však ještě zřejmě může potrápit i v průběhu jarních
měsíců, byť jsme již zažili pár dnů koncem března a počátkem dubna s teplotami letními. Měsíc duben se vyznačuje
proměnlivým počasím. Pranostiky pro něj předpovídají na
základě deště, větru i sněhu hojnost úrody. Mokrý duben
slibuje dobrou sklizeň. Ohledně větru pak platívalo: „Když
dubnový vítr do stodoly fučí, po žních díru nenajde“ a také:
„Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se naplňuje“. Některé
pranostiky se na průběh dalších měsíců na základě dubnového počasí rozcházely, což svědčí o tom, že ani naši předkové si s rozmary dubnového
počasí nevěděli rady. Třeba
tato pranostika: „Je-li duben
pěkný, bude květen ještě lepší“. Na druhé straně je možné
se na základě dalšího rčení
dozvědět pravý opak: „Je-li v
dubnu krásně a povětří čisté,
bude květen nepříjemný jistě“. Pravda dnes je taková, že
ve většině případů přichází po
zimě hned léto. Takže počasí
s dubnovým sněhem, které by
ověřilo pranostiku o tom, že
dubnový sníh rodí trávu, případně, že: „Sníh dubnový jako
mrva pohnojí“, většinou málokdy nastává. Jedno však je jisté, jarní deště jsou pro dostatek vláhy a tedy i pro úrodu, která ji nezbytně potřebuje, nutné. Velikonoce jsou proměnlivým svátkem. 5. duben je tak pouze průměrným datem pro
tzv. „Zelený čtvrtek“, který může nejdříve připadnout na
19. březen, nejpozději pak na 22. duben. Zelený čtvrtek
letos připadá na 13. dubna, Velký pátek pak na 14. dubna
a Velikonoce spojené s pomlázkou připadnou až na 17.
dubna. Pro velikonoční období se v pranostikách objevovalo: „Prší-li na Velký pátek, je k doufání úroda“ a naopak:
„Velký pátek vláha – úrodu zmáhá“. Když pršelo o velikonočním Hodu, byla v létě nouze o vodu. Na svatého Jiří,
což je 24. dubna, se rodilo dle pranostik jaro. Pro květnové

pranostiky platilo: „Májová kapka platí nad dukát“ nebo
„Na mokrý květen přichází suchý červen“. Také se říkalo: „Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý, naplňuje
stodoly a sudy“. Což trochu odporovalo pranostikám typu:
„Studený máj ve stodole ráj“, nebo „Mokrý máj – chleba
hoj“. Na Pankráce, Serváce a Bonifáce (tzv. ledoví muži
– 12., 13. a 14. května) se očekávaly ještě mrazíky. Pranostika pro toto období např. uvádí: „Před Servácem není léta,
po Serváci s mrazy veta“. Sv. Žofie (15. 5.) se ještě počítá
k ledovým mužům. K tomuto datu se váže pranostika: „Žofie
vína upije“, nebo také „Svatá Žofie políčka často zalije“.
Jak bude v následujících týdnech, to dnes možná neví ani
Dagmar Honsová z Meteopressu, ani Český hydrometeorologický ústav a další odborníci, kteří se o předpovídání
počasí snaží a jsou za to placeni. Příroda si v posledních
letech dělá, doslova co chce,
a jak se má chudák člověk
v těchto jejích změněných pravidlech orientovat. Ale vraťme
se k počasí a vodě. To, že
potřebujeme, aby nejenom na
jaře pršelo, je jisté. Země strádá již několik let v důsledku
srážkového deficitu, který se
neustále prohlubuje. Letošní
sníh možná trochu situaci se
spodními vodami vylepšil, ale
úplně nevyřešil. Jsou oblasti,
které trpí nedostatkem vody,
a bude proto nutné se kvalitními zdroji vody do budoucna
zabývat. Jak všichni víme, v lokalitě Zaječín máme povrchové jímací zdroje (studny), které samozřejmě reagují na
splachy půdy, hnojení polí v blízkosti těchto zdrojů a na
další možná znečištění, která se objevují ve vodě po vydatném dešti, po jarním tání apod. Obec má za povinnost
pohlídat zdravotní nezávadnost vody, a proto se provádějí
pravidelné odběry vzorků vody a dle potřeby se přijímají opatření, kterými jsou mimo jiné i dávkování chlóru za
účelem odstranění bakterií, které se občas ve vodě jímané
z povrchových zdrojů vyskytnou. Pokud voda obsahuje
vyšší koncentrace chlóru, což je občas potřeba, chlór je cítit
a mnohým z nás se to nelíbí. Obec se v daných případech
snaží dělat vše pro to, aby se podobné situace se znečiště-
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ním vody neopakovaly. V případě povrchových zdrojů se
však občasnému zhoršení kvality vody nevyhneme a nevyhneme se tedy ani povinnému, mnohdy i vyššímu chlórování vody. Zatím nemáme dostatek pitné vody z hlubokých
vrtů, abychom mohli od jímání vody z povrchových zdrojů
zcela upustit. Nicméně se snažíme, aby voda z povrchových zdrojů byla v celkovém objemu potřeb pitné vody
zastoupena v co nejmenší míře. V dané souvislosti je však
nutné konstatovat, že žádné znečištění pitné vody v naší
obci nesnížilo její kvalitu natolik, aby vzorky neodpovídaly, po provedených zkouškách v laboratořích normám stanoveným pro pitnou vodu. Vody, kterou ve Výprachticích
pijeme, se nemusíme určitě obávat.
Tolik k počasí a vodě a nyní se pokusme zastavit se
u dění v obci Výprachtice za uplynulé dva měsíce, tj. za
měsíce únor a březen 2017.
3. února - Starostové členských obcí Mikroregionu Severo-Lanškrounska se sešli v Horní Čermné. Zabývali se rozpočtem dobrovolného svazku obcí na rok 2017, besedovali
nad projektem na podporu zaměstnanosti v regionu, probrali
příhraniční spolupráci s polským partnerem a veřejnou službu ve spolupráci s úřadem práce. Zabývali se činností centra
veřejných služeb a v dané souvislosti i průběhem dosavadní
hospodářské činnosti svazku.
4. února - Uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Výprachtice IV. ročník tradiční pytliády v areálu firmy Luboše Merty.
Akce se vydařila, jednak byl konečně dostatek sněhu, dětí
a rodičů se sešlo cca 150, bylo rovněž k dispozici pohoštění a pěkný zábavný program pro děti. Vítězům z řad dětí
byly předány poháry a medaile, všem dětem bez rozdílu
pak sladkosti. Akci finančně podpořila obec Výprachtice.
12. února – Divadelní spolek Vicena z Ústí nad Orlicí
odehrál na sále restaurace U Jana představení Naši, Naši
furianti. Jednalo se o upravené představení hry Ladislava
Stroupežnického Naši furianti. Vznikla v roce 1887, proto
trochu pozměněný název hry, kterou si ochotníci upravili
po svém. Představení zhlédlo 100 diváků. Jako poděkování
aktérům za jejich skvělý výkon patřil velký potlesk diváků
v sále. Divadlo Vicena již tradičně nezklamalo, těšíme se
na jeho další produkci.
20. února - Uspořádalo Centrum společných služeb
Dobrovolného svazku obcí Severo – Lanškrounsko seminář
pro členské obce ohledně pravidel rozpočtové odpovědnosti. Starostové obcí se svými účetními diskutovali nad novým zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, nad
novelou zákona o rozpočtovém určení daní a nad novelou
zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
26. února – Proběhlo slavnostní vítání občánků, kterého se se svými rodiči zúčastnilo 9 dětí. Slavnost se konala
v nově zrekonstruované zasedací místnosti obecního úřadu. Rodiče dětí obdrželi malou pozornost od obce.
27. února – 3. zasedání řídícího výboru Místního akčního plánu pro rozvoj vzdělávání, kterého se zúčastnili zvolení zástupci obcí a škol. Hlavním bodem programu bylo
projednání a schválení ročního plánu pro obec s rozšířenou
působností.
3. března - Na sále restaurace U Jana byl promítán film
„Tajný život mazlíčků“. Film navštívilo 140 malých i velkých diváků. Určitě si Vašeho zájmu o divadlo a film váží-

strana 2

březen - duben 2017
me a v nastoleném trendu, pokud budete chtít, budeme
pokračovat. Projekci filmu zajistilo „Kino na kolečkách“,
kterému patří poděkování. Věříme, že se v létě s Kinem na
kolečkách opět shledáme.
23. března - Setkání rady Pardubického kraje a hejtmana
Martina Netolického se starostkami a starosty obcí z Pardubického kraje. Setkání bylo zaměřeno na představení koncepce
činnosti samosprávy Pardubického kraje ve funkčním období
let 2016 – 2020 a poskytnutí aktuálních informací z oblastí
kompetence jednotlivých členů rady Pardubického kraje.
Zaměstnanci obce v únoru a březnu 2017 konali tyto
práce:
Bylo nutné uklízet sníh z veřejných prostranství, místních
a účelových komunikací a také i ze střech některých obecních objektů. Dne 5. února bylo nutné uklidit sníh ze střechy tělocvičny a z přístavby základní školy. Tohoto úkolu se
dobře zhostili zaměstnanci obce za pomoci některých členů
SDH Výprachtice a také za aktivní spolupráce pana školníka.
Zaměstnanci obce se samozřejmě účastnili zajišťování všech akcí, které obec pořádala. Dále provedli opravu
kotlů na obecním úřadě a v objektu restaurace (penzionu)
U Jana, opravili přebalovací pult v ordinaci dětské lékařky
MUDr. Jarošové. Mnoho práce si vyžádala obecní cesta
ve Valteřicích, stejně jako byt v domě čp. 7, tj. v budově
hasičárny. Vyráběly se překážky pro hasičské tréninky dětí
z SDH Koburk, nové nápisy na autobusové zastávky v obci,
byla zhotovena radlice na multifunkční stroj AVANT (malý
zametač, nakladač apod.). Dále bylo nutné připravit hasičské přístroje pro povinnou revizi. Ta se týkala rovněž hydrantů v obecních budovách. Byla provedena pravidelná
výměna vodoměrů v budovách odběratelů, tj. obyvatel naší
obce. A odstraněna havárie vodovodní přípojky v Koburku,
kde došlo k jejímu překopnutí. Prováděla se údržba porostů,
odvoz pořezaných větví a křovin, úklid stromů po kácení
apod.
Dovolte nám, abychom se nyní zabývali problémy okolo tzv. veřejně prospěšných prací. Jak všichni dobře víte,
obec v minulosti zaměstnávala 12 až 17 lidí na tzv. veřejně prospěšné práce. Byla to doba, kdy zde byla vysoká
nezaměstnanost a stát chtěl tímto způsobem zajistit, aby
nezaměstnaní neztratili schopnost pracovat. Mzdu lidem,
kteří pracovali u obce při výkonu veřejně prospěšné práce,
hradil úřad práce a obec za tyto osoby odváděla zdravotní
a sociální pojištění, případně hradila navýšení jejich platů
formou odměny, kterou zaměstnanci za práci, na základě
dosažených výsledků, obdrželi. Nyní se situace podstatně
změnila a nezaměstnanost je na nejnižší možné úrovni za
posledních nejméně 10 let. Nezaměstnanost v některých
lokalitách dosahuje maximálně 5,5 %, v průmyslových
aglomeracích je to výrazně méně. Lanškroun a jeho okolí mají míru nezaměstnanosti dokonce 2,7 %. Pro obec je
tak stále složitější získat nové zaměstnance, zvláště když
jinde si vydělají více peněz. Jak víte, všude se kvalitním
zaměstnancům, ve snaze si je udržet, přidává. V současně době je téměř nemožné získat zaměstnance, který by
byl práceschopný a měl navíc řidičské oprávnění nejméně skupiny „B“ (automobil), nebo lépe i „T“, tj. traktor.
Za předchozí roky se toho v naší obci hodně vybudovalo
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a nyní je potřeba udělat vše pro to, abychom nedopustili
chátrání vytvořených hodnot a investic. Pokud vše zadáme
firmám, bude to stát více peněz, které naše obec, a nakonec i ostatní obce, nemají nazbyt. Tato situace nás nutí
k tomu, abychom přijali na obec nejméně 2 zaměstnance
na stálý pracovní poměr k tzv. technické četě. Zatím předpokládáme jejich přijetí na dobu určitou, tj. na jeden rok.
Noví zaměstnanci budou přijati na základě výběrového
řízení, poté co doloží, že mají příslušná řidičská oprávnění,
případně další znalosti (vyučen v technickém nebo obdobném oboru nebo mají potřebnou praxi) a dobrý zdravotní stav. Připomínáme, že je třeba odborně zajistit provoz
vodovodu, čistírny odpadních vod, provádět údržbářské
práce na obecních objektech a zajistit údržbu místních
komunikací, veřejných prostranství, obecních lesů apod.
K tomu nyní navíc je potřeba zajistit úklid a svoz bioodpadu a další věci. Obec na tyto zaměstnance bude nucena
vyčlenit finanční prostředky. Bude to však pořád výrazně
méně, než kdybychom tyto práce museli zadat soukromým
firmám. V rozpočtové rezervě s určitými nenadálými výdaji
počítáme. Byli bychom špatní hospodáři, pokud bychom
nesledovali situaci a vývoj na trhu práce a nebyli tak na
tuto situaci připraveni. Je nutné zdůraznit, že přítomnost
zaměstnanců pracujících na základě podpory úřadu prá-
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ce jako tzv. VPP (veřejně prospěšné práce) uspořila obci
za předchozí roky nemalé prostředky. Víte sami, že naše
obec tyto možnosti, které nabízel stát, využívala ze všech
obcí v okolí v co možná nejvyšší míře. Věříme, že pochopíte nutnost přijmout na obec další zaměstnance, abychom
tak mohli splnit vše potřebné, co je po nás vyžadováno
a k čemu jsme se nakonec i Vám zavázali.
Dovolte, abychom Vás rovněž pozvali na akce, které pro
Vás v měsíci dubnu a květnu připravujeme. Dne 30. dubna
se uskuteční tradiční „Pálení čarodějnic“, předpokládáme,
že na školním hřišti. Dne 5. května pak uctíme památku
padlých. O přesných termínech budete informováni prostřednictvím plakátů na obvyklých místech v obci.
Děkujeme všem občanům, kteří přiloží ruku k dílu
a pomohou uklidit okolí svého obydlí, na kterém se nachází
např. kus obecní cesty nebo obecního pozemku.
Na závěr nám dovolte, abychom Vám popřáli pěkné
jaro s dostatkem vláhy, která v současně době je zatím stále
potřebná. Přejeme Vám, aby se Vám podařilo vykonat vše,
co jste si naplánovali ve Vašich domácnostech, domech,
zahradách i jinde. Po zimě je toho nakonec určitě víc než
dost.
To Vám přejí zastupitelé obce Výprachtice.

VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
VÝPRACHTICE KONANÉHO DNE 27. 2. 2017 V 18.00 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ VE VÝPRACHTICÍCH.
Přítomni: Ing. J. Falta, Bc. M. Jandejsek, L. Junek, Mgr.
H. Katzerová, J. Koubek, L. Merta, L. Skalický DiS., P. Skalický, JUDr. M. Stejskal, P. Tomiška
Omluveni: J. Kollert

Usnesení č. 1/2017: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje rozpočet obce Výprachtice, závazné ukazatele
rozpočtu, dle svých kompetencí vyhrazených zákonem
o obcích, poskytnutí transferů, peněžitých a věcných darů
fyzickým a právnickým osobám pro rok 2017 bez výhrad,
a to dle předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto
usnesení jako příloha a součást tohoto usnesení.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 2/2017: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje čerpání rozpočtu obce Výprachtice za rok 2016
bez výhrad, a to dle předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení jako příloha.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 3/2017: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje účetní závěrku obce Výprachtice sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016, a to dle výkazů
založených k tomuto usnesení.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 4/2017: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Výprachtice

za rok 2016 a to dle předložených výkazů založených
k tomuto usnesení a zároveň bere na vědomí hospodářský
výsledek Mateřské školy Výprachtice za rok 2016 ve výši
0 Kč.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 5/2017: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje účetní závěrku Základní školy Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí, za rok 2016, a to
dle předložených výkazů založených k tomuto usnesení
a zároveň bere na vědomí hospodářský výsledek Základní školy Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad
Orlicí za rok 2016 ve výši 0 Kč.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Bod č. 7: Projednání příkazní smlouvy s Ing. Dřímalovou
Vzhledem ke změně legislativy je nutné změnit smlouvu mandátní na smlouvu příkazní. K danému nebyly připomínky, bylo přistoupeno k hlasování.
Návrh usnesení:
Usnesení č. 6/2017: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje uzavření příkazní smlouvy s příkazníkem Ing.
Eugenií Dřímalovou, Nepomuky 35, IČO: 87123037.
Předmětem příkazní smlouvy jsou technicko-provozní činnosti související s provozováním vodovodu pro veřejnou
potřebu včetně zdrojů pitné vody, kanalizace pro veřejnou potřebu a centrální čistírny odpadních vod ve vlast-
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nictví obce Výprachtice. Rozsah činností a výše odměny
jsou uvedeny v příkazní smlouvě, která je přílohou tohoto
usnesení.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 7/2017: Zastupitelstvo obce Výprachtice
neschvaluje poskytnutí finančního daru příjemci – Domov
důchodců Ústí nad Orlicí, Cihlářská 761, IČ: 70857130.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 8/2017: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2 000,- Kč příjemci – Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí,
Kopeckého 840, IČ: 00426261. Zastupitelstvo obce Výprachtice pověřuje starostu obce k uzavření darovací smlouvy.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 9/2017: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje poskytnutí finančního daru příjemci – Český svaz chovatelů, základní organizace Lanškroun, IČO:
75099870 ve výši 5 000,-Kč. Zastupitelstvo obce Výprachtice pověřuje starostu obce k uzavření darovací smlouvy.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 10/2017: Zastupitelstvo obce Výprachtice
neschvaluje poskytnutí finančního daru příjemci – Svaz
tělesně postižených v ČR, z.s., Místní organizace Lanškroun, IČO: 75013851.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 11/2017: Zastupitelstvo obce Výprachtice neschvaluje poskytnutí finančního daru příjemci
– Záchranná stanice Zelené Vendolí, Vendolí 42, IČO:
70920907.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 12/2017: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje poskytnutí daru SDH Výprachtice, Výprachtice
7, IČ: 61238341 ve výši 5 000,- Kč. Zastupitelstvo obce
Výprachtice pověřuje starostu obce k uzavření darovací
smlouvy.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 13/2017: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje poskytnutí individuální dotace příjemci
– Mysliveckému spolku Výprachtice, Výprachtice 121,
IČ: 44473419 ve výši 40 000,- Kč. Dotace se poskytuje
na činnost v roce 2017. Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace s příjemcem dotace.
Hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 14/2017: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje poskytnutí individuální dotace příjemci – TJ Sokol
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Výprachtice, Výprachtice 57, IČO: 15030229 ve výši 90
000,- Kč. Dotace se poskytuje na činnost v roce 2017. Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí individuální dotace s příjemcem dotace.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 15/2017: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti – zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční soustavy ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., sídlo: Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, zastoupenou společností
K energo, s.r.o. se sídlem Nádražní 346, 563 01 Lanškroun,
IČO: 27494983. Smlouva se schvaluje v textu dle předloženého návrhu smlouvy, který se zakládá k tomuto usnesení.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 16/2017: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu – zřízení, umístění a provozování zařízení
distribuční soustavy pro zřízení nového OM – novostavba
rodinného domu ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., sídlo:
Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, zastoupenou společností Energomontáže Votroubek s.r.o. se sídlem Jiráskova
318, Rychnov nad Kněžnou. Smlouva se schvaluje v textu
dle předloženého návrhu smlouvy, který se zakládá k tomuto
usnesení.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 17/2017: Na základě žádosti pana Filipa
Hajzlera v souvislosti s plánovanou stavbou rodinného
domu na pozemku parc. č. 342/2 v k. ú. Výprachtice
Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí s:
a) napojením budoucí stavby rodinného domu pana
Filipa Hajzlera na pozemku parc. č. 342/2 v k.ú. Výprachtice na vodovodní i kanalizační řad ve vlastnictví obce
Výprachtice.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
b) vynětím 413 m2 z pozemkového půdního fondu na
stavbu rodinného domu a příjezdové cesty na pozemcích
parc č. 342/2 – 239 m2 a parc. č. 347/2 – 120 m2 vše
v k.ú. Výprachtice.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
c) úpravou stávajícího hospodářského sjezdu, kterým
bude dotčen pozemek parc. č. 268/4 ve vlastnictví obce
Výprachtice. Jde o sjezd z pozemku parc.č. 347/2 na silnici III/31118, vše v k.ú. Výprachtice. Sjezd bude vybudován na náklady žadatele.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
.
d) umístěním dopravního zrcadla na pozemku parc. č.
3148/35 v k.ú. Výprachtice. Dopravní zrcadlo bude umístěno na náklady žadatele.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
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e) uzavřením smlouvy o právu provedení stavby s panem Filipem Hajzlerem, bytem Výprachtice 296, jejímž
předmětem je realizování stavby vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku 3224/9 v k. ú. Výprachtice ve
vlastnictví obce Výprachtice k budoucí stavbě rodinného
domu pana Filipa Hajzlera. Smlouva se schvaluje ve znění
předloženého návrhu, který je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.

opatření IROP 1 Bezpečné silnice a chodníky pro všechny,
na akci: „Zvýšení bezpečnosti dopravy u ZŠ v obci Výprachtice“. Odměna pro zhotovitele bude za zpracování žádosti o dotaci 23 000,- Kč, v případě přidělení dotace druhá
část odměny ve výši 4% z přidělené dotace. Smlouva se
schvaluje v textu dle předloženého návrhu smlouvy, který
se zakládá k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 18/2017: Zastupitelstvo obce Výprachtice
souhlasí s napojením pozemku parc. č. 3197/18 na obecní
komunikaci parc. č. 3197/1 a zároveň souhlasí s úpravou
stávajícího sjezdu, kterým budou dotčeny pozemky místní
komunikace parc. č. 3197/1 a 1163/2 ve vlastnictví obce
Výprachtice. Jde o sjezd z pozemku parc. č. 3197/18 na
silnici III/31118 vše v k.ú. Výprachtice. Sjezd bude vybudován na náklady žadatelů. Souhlas se vydává na základě
žádosti manželů Lenky a Martina Lánových.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 24/2017: Zastupitelstvo obce Výprachtice
souhlasí s koupí sněhové frézy od DSO Lanškrounsko za
cenu 40 000,- Kč bez DPH.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 19/2017: Zastupitelstvo obce Výprachtice
souhlasí s předloženou zprávou hlavní inventarizační komise o výsledku inventarizace v roce 2016 a zároveň schvaluje vyřazení a prodej nepotřebného majetku dle návrhu
likvidační komise.
Hlasování: PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 26/2017: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje výsledek hospodaření za rok 2016 z hospodářské činnosti ve výši 170 092,05 Kč a výsledek hospodaření z hlavní činnosti ve výši 2 108 770,08 Kč. Oba tyto
výsledky budou převedeny na účet 432 – nerozdělený
zisk, neuhrazená ztráta z minulých let.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 20/2017: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje cenu vodného pro rok 2017 ve výši 15,- Kč,
včetně 15 % DPH za 1 m3 a cenu stočného ve výši 46,- Kč
za 1 m3 včetně 15 % DPH.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 21/2017: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o podmínkách provedení stavby č. S/OM/3325/08/PPS/MK ze dne 3. 9. 2015 s Pardubickým krajem, Komenského nám. 125, Pardubice, IČO:
70892822. Smlouva se schvaluje v textu dle předloženého
návrhu smlouvy, který se zakládá k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 22/2017: Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí s podáním žádosti o dotaci do 1. výzvy MAS
Orlicko, opatření IROP 1 Bezpečné silnice a chodníky pro
všechny, na akci: „Zvýšení bezpečnosti dopravy u ZŠ v obci
Výprachtice“. Rozpočtované celkové náklady akce budou
do 400 000,- Kč. Zároveň Zastupitelstvo obce Výprachtice
souhlasí s dofinancováním akce z vlastních zdrojů.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 23/2017: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje smlouvu o dílo s DSO Mikroregion SeveroLanškrounsko, se sídlem 561 53 Dolní Čermná 76, IČO:
01349341, zastoupeným panem Petrem Helekalem, na
zajištění přípravy žádosti o dotaci do 1. výzvy MAS Orlicko,

Usnesení č. 25/2017: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje rozpočtové opatření dle předloženého návrhu
č. 1 rozpočtového opatření.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 27/2017: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje splátkový kalendář na zaplacení pohledávky
za vytápění zubní ordinace MUDr. Zuzany Jedličkové ve
Výprachticích čp. 3 v roce 2016 v celkové výši 12 009,Kč, a to následovně:
březen, červen, září - splátka 3 000,- Kč,
prosinec - poslední splátka 3 009,- Kč.
Splátky budou zaplaceny vždy k poslednímu dni v měsíci.
Poslední splátka bude uhrazena nejdéle do 15. 12. 2017.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Bod č. 10/ Diskuze
Pan Luděk Skalický přednesl dotaz p. Kolenyaka na
možné zřízení jednosměrného provozu na obecní komunikaci od mlékárny na Malou Stranu. V případě potřeby
se tímto bude obec zabývat, ale v současné době pro to
nevidíme důvod.
Pan Milan Chládek:
dotaz: Jak to bude v případě poškození nálepky na popelnici?
odpověď: V případě poškození nálepky bude vydána nová
nálepka.
dotaz: jsou povoleny stavby v souladu s územním plánem?
odpověď: Zastupitelstvem povolené stavby jsou v souladu
s územním plánem obce Výprachtice
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dotaz: Jak to bylo s prodejem pozemku parc. č. 655 v k.ú.
Výprachtice?
odpověď: Zastupitelstvo obce Výprachtice schválilo prodej tohoto pozemku 29. 10. 2003 usnesením č. 284.
Při prodeji pozemku byly dodrženy všechny zákonné
náležitosti.
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.

DO ČEHO ŽE TO ŠLAPEME
Myslíme si, že ani na všech prstech, které lidské tělo
má, bychom nespočítali, kolikrát jsme již šlápli do psího
exkrementu. Každému určitě vadí, že musí při procházce
kontrolovat místa, kam šlape, že si nemůže jen tak vyjít na
louku, roztáhnout deku a udělat si piknik a milující rodiče
nemohou pustit své ratolesti na zlatavý písek, protože to,
s čím si budou hrát, určitě nebude zlaté. A když nám chce
příroda po zimě ukázat, jak se jí pod bílou přikrývkou
dařilo, roztaje sníh a místo zeleně se nám objeví poctivé
hnědé hroudy.
Mnoho lidí si říká, že kdyby oni měli psa, určitě by po
něm výkaly uklízeli. Ale skutečnost je jiná. Pejskaři výtvor
svého chlupatého miláčka dost často jen překročí a jdou
dál. Ale proč? Vždyť v dnešní době jsou přeci někde koše
na psí výkaly a u nich volně k vyzvednutí pytlíčky. Naše
obec také takové papírové pytlíky má a nabízí je k dispozici pejskařům. A pokud se zeptáte některého neukázněného pejskaře, proč po svém pejskovi výtvor neuklidil,
v lepším případě Vám řekne, že nemá s sebou pytlík, že
to do přírody patří apod. V horším případě si vyslechnete
nemalou dávku nadávek. A nakonec Vám stejně nezbyde nic jiného, než stejně jako ten pes sklopit uši a odejít.
Takže stejně vyvstane otázka, proč lidé psí výkaly neuklízí? Snad za to může lenost. Možná, že některé pejskaře
přímo zničí ta představa, že by se měli ohnout, hovínko
nabrat, hodit do pytlíku a ten odnést do nejbližšího koše
nebo popelnice. A možná, že si pejskař řekne: „Jedno
hovínko, to se nic nestane.“ Ale představte si, že si tuhle
větu řekne pejskařů 100, a to třikrát, čtyřikrát denně. No
a pak se nemůžeme divit, že místo po trávě chodíme po
psích exkrementech a doma nás potom čeká nepříjemné
čištění bot či nemilé mytí dětských ručiček, které se do
hnědé hroudy zabořily, pokud nedojde na něco horšího,
tedy na dětské onemocnění.
Samozřejmě, že všichni pejskaři nejsou takto neukáznění. Kromě těchto „lajdáků“ najdeme v naší obci i pejskaře, kteří po svém pejskovi velmi ochotně uklízí. A věřte
nebo ne, najdou se i tací, kteří uklízí i po cizích psech.
V současné době se množí výtky našich občanů, kteří se
k tomuto nešvaru vyjadřují právem velmi popudlivě. Máš
psa, tak za něho neseš odpovědnost a ukliď si po něm.
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Lidé se nás ptají, k jakému účelu jsou vybírány poplatky
za psy, proč se za tyto peníze nedělá osvěta. Obec ale
veřejná prostranství uklízí a uklízí tedy i extrementy po
psech, bohužel nemůže uklidit každou cestičku, každé
místo v obci. Na to obec nemá lidi ani prostředky.
Je však hodně těch, kteří hovínka po svých psech neuklidí, a tak na našem území nastává problém, jak vyřešit
tyto hnědé dárečky, když už to nejde ani po dobrém.
Například Maďarsko mělo s bezohlednými pejskaři
podobné problémy jako my a svůj problém z velké části
vyřešilo tím, že zavedli sběr exkrementů, které na určených místech za malý obnos vykupovaly. O přivýdělek se
zajímali zejména bezdomovci a vidina finančního obnosu
(i když jen malého) je inspirovala k sběračským výkonům.
U nás bohudík bezdomovci nejsou a o výkupu hovínek
zatím rozhodně neuvažujeme.
A tak je v podstatě na pejskařích a na jejich zdravém
úsudku, zda se rozhodnou ohýbat hřbet proto, aby nám
udržovali čisté životní prostředí, anebo zda se rozhodnou
pro variantu, kdy nás opět donutí mezi exkrementy kličkovat. Na to, aby člověk po svém mazlíčkovi uklidil, není
přece nutná žádná vyhláška, byť i tuto naše obec má. To,
aby každý pejskař extrement po svém psu uklidil, to patří
k obyčejné lidské slušnosti, nebo snad ne ??
V závěru tohoto článku bychom Vám všem, kteří jste
přiložili ruku k dílu, chtěli poděkovat za úklid prostranství před svým domem, o úklid kousku obecní cesty nebo
obecního pozemku, který se nachází v blízkosti Vašeho
obydlí.
Obecní úřad Výprachtice

Vážení spoluobčané,
v obci jsou rozmístěny červené kontejnery
na bioodpad, do kterých můžete vozit trávu
a další rostlinný odpad z Vašich pozemků
(kromě silnějších větví) – silnější větve uložte
před kontejner nebo zavolejte na níže uvedená čísla,
větší množství odvezeme.

NEVHAZUJTE BIOODPAD V PYTLÍCH,
ČI JINÝCH OBALECH, DO KONTEJNERU
HO VYSYPTE. TAKTO JEJ NELZE ULOŽIT
NA KOMPOSTÁRNU.
Plastové kompostéry, které máte doma,
by primárně měly sloužit k ukládání bioodpadů
z provozu domácnosti (zbytky ovoce, zeleniny,
slupky atp.) Objemnější bioodpad vozte do velkých
kontejnerů, které naleznete na 4 místech:
u staré pošty (čp. 175), za obecním úřadem,
U kovárny, v Koburku na sídlišti za garážemi.
Po domluvě je také možno odvézt i větší množství
trávy přímo z louky. V případě zájmu se informujte
na tel. 736 535 787, nebo 739 659 258
Luděk Skalický, DiS.,
starosta obce
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ZPRÁVY Z MATEŘINKY
Exkurze
Jedním z mnoha témat našeho rámcového vzdělávacího programu jsou mimo jiné i „Povolání a řemesla”. Povídáme si o různých řemeslech, např. co lidé dělají, co ke
své práci potřebují a hlavně, kde je můžeme najít. V rámci
tohoto projektu jsme proto navštívili některé rodiče dětí
z naší školky přímo při výkonu jejich povolání. Děti tak

měly možnost vidět práci kadeřnice přímo v akci. Paní
Denisa Kopecká vytvořila dokonalý účes svému Toníčkovi
v přímém přenosu. Poté jsme mohli vstoupit do kosmetického salónu paní Jitky
Dostálkové, kde panuje příjemná a voňavá
atmosféra. Zde se líbilo hlavně děvčatům.
Kluci byli zase nadšení z návštěvy pneuservisu pana Davida
Skalického, který nás
seznámil s nářadím,
jímž auta opravuje.
Neméně
zajímavá
byla exurze ve firmě
KOVO pana Jindřicha
Berana. Pan Beran nás
provedl po celé dílně
a vysvětlil, co se zde
vyrábí a k čemu se jaký
stroj používá. Poslední
ukázkou byla profese
učitelky. Děti z MŠ se
zúčastnily výuky ve
3. třídě u paní učitelky Fiebigerové. Paní
Kopecké, Dostálkové,
Fiebigerové, panu Skalickému a panu Beranovi tímto velmi děkujeme za milé přijetí i za
krásnou ukázku jejich
povolání.

Karneval
Čarodějové, piráti, kovbojové, princezny, víly, různá zvířátka a mnohé další krásné masky byli k vidění na
našem karnevale. Celý den plný her, tancování, překvapení, nejlepších písniček a sladkostí jsme si moc užili od
začátku až do konce. Své krásné kostýmy jsme byli předvést také dětem na prvním stupni základní školy, kde jsme
si společně zazpívali písničku o zimě.

Divadlo Úsměv
22. 2. nás navštívilo divadlo Úsměv se zdravotní pohádkou: U pana zubaře. Maňáskové představení děti milou
formou poučilo o ústní hygieně a připomnělo, jak správně
pečovat o své zoubky.
Divadlo Lanškroun
...daleko za lesem, na
pasece, pod stromy, pod
mechem a kapradím stojí
pařezová chaloupka. Bydlí
v ní dva roztomilí mužíčkové. Jeden spíše hubeňour, druhý spíše tlouštík...
Pohádku z pařezové chaloupky Křemílka a Vocho-

strana 7

Výprachtické noviny

březen - duben 2017

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

V SOBOTU 6. KVĚTNA 2017
Tím Vám vzniká možnost zajistit správným způsobem likvidaci nebezpečných odpadů, které se mohou
vyskytovat v domácnosti.

můrky zhlédly děti z Motýlkové třídy v Kulturním centru
v Lanškrouně, kde ji zahrálo divadlo Scéna ze Zlína.

Pohádka o hudebních nástrojích
Pohádku o hudebních nástrojích měly možnost děti
vidět 23. 3. V příběhu Babička chrota vypráví, děti viděly a slyšely padesát současných i historických hudebních
nástrojů - bicí, dechové i strunné. Na samém začátku si
poslechly pohádku s písničkami o trampotách flétniček,
které jim způsobil beraní roh s trumpetou a o tom, jak jim
nakonec pomohly ostatní hudební nástroje. Tuto pohádku
děti samy doprovázely svým zpěvem. Nakonec si mohly
nástroje prohlédnout zblízka.

Firma KOS provádí sběr následujících komodit:
nebezpečné odpady:
- olej, tuk, filtry, znečištěné hadry, barvy, lepidla
- léky
- galvanický článek suchý nebo mokrý (akumulátor)
- zářivky, výbojky
zpětný odběr elektrozařízení:
- ledničky, televize, rádia, kuchyňské spotřebiče,
výpočetní technika, mobilní telefony
Všechno ostatní je velkoobjemový odpad!

Velkoobjemový odpad nebude svážen!!!!!!
Bude likvidován přistavěním kontejnerů
v objektu ČOV (čistírna odpadních vod),
a to v sobotu dne 6. května 2017
od 8.00 do 11.00 hod.
Odpady v žádném případě nemíchejte. V patřičných
obalech od Vás odpad převezme zaměstnanec firmy
KOS s.r.o. Jablonné nad Orlicí. Na obecním úřadě si
můžete vyzvednout plastový pytel, do kterého můžete
některé druhy nebezpečných odpadů nashromáždit.

Zápis do MŠ

Zápis do Mateřské školy ve Výprachticích
na školní rok 2017 - 2018
proběhne ve středu 10. května 2017
od 13.00 - 16.00 hodin.
Formuláře k vyplnění je možné vyzvednout
od 2. května v MŠ.
kolektiv MŠ
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Ve svozový den bude technika stát na těchto stanovištích:
sídliště Mertov
od 8.00 hodin
vedle řad. garáží za OÚ
od 8.15 hodin
Valteřice - zastávka
od 8.30 hodin
na „Malé Straně“ u Skalických
od 8.45 hodin
točna U Kovárny
od 9.00 hodin
na Haldě u kravína
od 9.15 hodin
sídliště Koburk
od 9.30 hodin
u hasičárny v Koburku
od 9.45 hodin
Svážený odpad předávejte osobně!
Děkujeme.
Svoz není určen podnikatelům, jejich odpad firma
zlikviduje po dohodě.
Obecní úřad Výprachtice
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ZŠ JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 4. A 5. TŘÍDY
Letos jsme s lyžařským kurzem mohli začít brzy. Zima se
umoudřila a nadělila nám přírodní sníh. Výcvik jsme zahájili už v lednu s tím, že si žáci budou moci své dovednosti
rozvíjet delší dobu.
Lyžařský kurz 4. a 5. třídy se tedy konal koncem ledna
na sjezdovce Ovaz Výprachtice. Z 27 možných účastníků
se kurzu aktivně zúčastnilo 21 žáků, z toho pět žáků stálo
na lyžích poprvé.
Žáci docházeli každý den do školy a po hodině teorie se
vydávali na sjezdovku.
V rámci kurzu byli žáci obeznámeni s technikou sjezdového lyžování, se zásadami bezpečného chování na sjezdovkách a byli upozorněni na možná nebezpečí hor. Žáci
byli dále seznámeni se základní údržbou lyžařské výzbroje
a technikou mazání lyží. Informováni byli i o základních
pravidlech chování na horách a pravidlech FIS platných na
sjezdových tratích.
Výcvik probíhal čtyři hodiny denně a byl opravdu intenzivní. Po pondělním rozdělení do družstev se hned začala
procvičovat technika. Ti nejméně zkušení cvičili základy
nasucho. Avšak už v úterý se i oni vydali na vlek a zefektivnili svůj růst. Čtvrteční a páteční den účastníci pilovali
techniku a soustředili se na závěrečnou disciplínu „dovednostní sjezd“. Mimochodem, dovednostní sjezd zvládli
úplně všichni. Nutno podotknout, že to opravdu nebylo
„zadarmo“.
Zaznamenali jsme velmi dobré sněhové podmínky.
Počasí bylo chladné a po celý týden vál studený vítr, který teplotu ještě snižoval. Díky velmi dobrému zázemí jsme
prostor bufetu mohli libovolně využívat k zahřátí a občerstvení.
Za bezproblémový průběh kurzu je nutné dětem i paním
učitelkám Mgr. Evě Mrázové a Mgr. Janě Elstnerové poděkovat.
Chtěl bych dále touto cestou poděkovat panu Luboši
Mertovi a firmě OVAZ za symbolické jízdné pro školní kurz
a podmínky, které účastníkům kurzu nabízí.
Bc. Petr Grossmann

OLYMPIÁDA Z NĚMECKÉHO JAZYKA

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE
Dne 1. 2. 2017 se v Ústí nad Orlicí konalo okresní kolo
Olympiády v českém jazyce. Do tohoto kola jsem se dostala
těsně. Abych totiž postoupila dále, bylo potřeba ve školním
kole získat minimálně 25 bodů. Já jsem získala bodů přesně
25, a proto jsem si v okresním kole moc šancí nedávala.
Olympiáda se skládala ze dvou částí: mluvnické a slohové.
Mluvnický test byl opravdu těžký, sloh se mi naopak zdál
lehký. Nakonec jsem se umístila přesně v polovině - na 14.
místě a domů jsem odjížděla spokojená.
Veronika Krobotová, 9. ročník

DIVADLO ŠUMPERK
Cyrano… Co to je? Nebo spíš - kdo to je? Tuto otázku si
možná někteří žáci pokládali, když poprvé uslyšeli název
divadelní hry, na kterou jsme se letos vydali. Tentokrát
jsme se chystali zhlédnout Cyrana z Bergeracu v podání
šumperských herců. Věřím, že u žáků tato hra vyvolala
různé pocity a dojmy. Tady jsou některé z nich:
Pobavilo mě, když Kristián mluvil s Roxanou a Cyrano mu napovídal, ale Kristián Cyranovi nerozuměl a říkal
naprosté nesmysly.
Jakub Nápravník, 8. roč.

Cyrano nebyl vzhledově úplně úžasný, ale psal tak
krásné dopisy…
Veronika Marková, 8. roč.

Zaujalo mě to, jak Cyrano psal a posílal Roxaně dva
dopisy denně!
Lucie Mertová, 8. roč.

Nejvíce se mi líbil polibek mezi Roxanou a Kristiánem.
žákyně 9. třídy

Zaujal mě celkový děj. Autor musel mít bujnou fantazii.
Klára Grossmannová, 6. roč.

Domnívám se, že si to každý „svým způsobem“ užil
a opět se můžeme těšit na další divadelní představení, které nás čeká zase za rok!

RECITAČNÍ SOUTĚŽ – MALÁ SCÉNA
Rok se s rokem sešel a opět jsme se vydaly na recitační
soutěž do Ústí nad Orlicí. Než jsme vyrazily, pilně jsme

Koncem ledna proběhlo v 9. třídě školní kolo německé
olympiády. V první části žáci zhlédli nahrávku na téma
hudba v Německu a museli zodpovědět několik otázek.
Následně předstoupili před komisi, kde se představili,
měli za úkol popsat obrázek a poradit si v určité situaci,
např. se zeptat na cestu. Nejlépe se dařilo Tadeáši Štefanovi, který se 8. února zúčastnil okresního kola v Ústí nad
Orlicí. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií podle toho,
jak dlouho se německy učí. A právě II. kategorie měla největší konkurenci. Tadeáš si vedl výborně jak při poslechu
s porozuměním, tak v ústní části. Obsadil krásné 4. místo.
Gratulujeme!
Mgr. P. Stříbrná
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trénovaly, vybíraly texty na soutěž, rovněž proběhlo i školní
kolo. Z druhého stupně jely naši školu reprezentovat čtyři
nadané a velmi šikovné žákyně: Sára Holubcová, Anička
Chaloupková, Míša Indrová a Evča Skalická. Letošní ročník byl v něčem výjimečný – v našich kategoriích soutěžilo
celkem 43 žáků. Konkurence tedy byla veliká. Holky se
bravurně popraly s trémou a troufám si tvrdit, že se za svá
vystoupení nemusí vůbec stydět. Neobsadily jsme sice žádná místa na bedně (a tím pádem jsme dál nepostoupily),
ale přece jen Evča Skalická zabodovala, protože získala
v této soutěži čestné uznání.
Děvčatům velmi děkuji za jejich účast a píli, kterou
předvedly při přípravě na soutěž, a přeji jim, aby na literaturu nezanevřely a měly ji stále rády.
Mgr. Radka Valouchová

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Žáci naší školy se v tomto školním roce zapojili do celoroční výtvarné soutěže „Výtvarné techniky“, kterou pořádá
Dům dětí a mládeže Damián v Lanškrouně. Každý měsíc
se soutěží zvlášť a je
vždy stanovena jiná
výtvarná
technika.
V lednu to byla technika „vodovky a voskovky“, kde se umístila a odměnu získala
žákyně IV. třídy Elen
Elizabet
Filipová.
V únoru jsme pracovali s „temperou“ a také jsme byli
úspěšní. Pochvalu a dáreček za umístění dostaly Natálie
Stejskalová ze III. třídy a Gabriela Skalická ze IV. třídy.
Všem třem děvčatům moc gratulujeme. Děkujeme také
ostatním dětem, že se snaží a tvoří krásná díla. Ve výtvarné soutěži budeme i nadále pokračovat a doufám, že ocenění našich dětí budou jen přibývat.
Mgr. Žaneta Fiebigerová

SVĚT VE 3D
Na této interaktivní výstavě, která naši školu navštívila
2. února, se žáci seznámili zábavnou formou s principem
prostorového vidění.
Dominantní záležitostí byla projekce 3D kina na rozměrné stříbrné plátno. Žáci měli na očích speciální brýle, díky nimž se ocitli v úžasném podmořském světě. Na
dosah jejich ruky pluli nejrůznější mořští živočichové:
hejna ryb zářivých barev, žraloci, olihně, chobotnice.
Ocitli se mezi koráli a sasankami.
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Zaujal je i „prostorový hologram” - měli možnost ze
všech stranpozorovat například kolibříka či motýla vznášející se v prostoru.
Ve vedlejší učebně si pak vyzkoušeli různé technické
vychytávky, které využívají schopností lidského zraku
nechat se ošálit: stereoskopické obrázky pomocí anaglyf
brýlí, bez brýlí za použití lentikulární fólie, meoskopu
a dalších exponátů. Zajímavou součástí výstavy byla ukázka „virtuální reality”. Pomocí HMD brýlí se žáci přenesli
do jiného prostředí a stali se tak zdánlivě jeho součástí
(africká vesnice, horská dráha a další).
Všichni se pobavili i poučili při natáčení stereoskopického obsahu 3D kamerou.
Mgr. Hana Chládková

PROJEKT „VESELÉ ZOUBKY“
22. února 2017 se žáci z první třídy zapojili do projektu
„Veselé zoubky“. Během celého dopoledne jsme si povídali,
jak pečovat o svoje zoubky, jak předcházet zubnímu kazu,
jak co nejúčinněji provádět zubní hygienu. Děti se prakticky seznámily s jednotlivými částmi zubu, povídali jsme si
o pravidelných návštěvách u zubního lékaře a jak tyto prohlídky prožívají. Celý projekt byl provázen plněním mnoha
úkolů a testů - děti doplňovaly do neúplných slov chybějící
písmena, dále nakupovaly do košíku vhodné zdravé potraviny, luštily křížovku na téma zubní kartáček. Následně ho
pak malovaly. Poté si děti názorně předvedly, jak má probíhat správné čištění zoubků. Děti také řešily vtipný test –
„U zubaře“. Závěrem zhlédly pohádku s názvem „Jak se
dostat Hurvínkovi na zoubek“. Poslední vyučovací hodina patřila návštěvě mateřské školy. Pohádka s názvem
„U pana zubaře“, na kterou nás pozvaly paní učitelky, vhodně doplnila celý dopolední projekt o zdravých zoubkách.
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Společně s námi se vydali do školky i druháčci. Splněním
mnoha úkolů děti prokázaly, jak jsou šikovné a v této oblasti již hodně informované. Odměnou jim byla krásná taštička
s drobnými dárečky pro prevenci zubního kazu. Doufejme,
že jsme u našich nejmenších školáků přispěli ke zlepšení
povědomí o správné péči o dětský chrup.

Pro děti byl připravený program - hrály si, soutěžily, tancovaly. Došlo i na výběr nejvydařenějších masek z každé
třídy, které byly odměněny. Ale nikdo neodcházel s prázdnou, díky příspěvku ze SRPDŠ se malý dáreček dostal na
každého. Největší odměna pro každého byla ale jiná – dobrá nálada, úsměv na tváři a radost z krásného dne.

Třídní učitelka Mgr. Hana Katzerová

Blanka Vodehnalová

SOUTĚŽ „O NEJLEPŠÍ VÝROBEK“

AMAVET
Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o. s.
společně s Pardubickým krajem, Univerzitou Pardubice
a dalšími spolupořadateli uspořádala již X. ročník soutěže
Festival vědy a techniky po děti a mládež v Pardubickém
kraji. Soutěžní kategorie jsou: Junior (žáci ZŠ a příslušných
ročníků gymnázií) a Středoškolák.
Naši žáci se účastnili v kategorii Junior s projekty Oxidační čísla (Kateřina Lerchová z 8. třídy) a Potravinářská
barviva (Klára Grossmannová a Sára Holubcová ze 6. třídy). Konkurence byla velice silná. Okresního kola, které
se konalo v Lanškrouně 10. 2. 2017, se v naší kategorii
účastnilo více jak 70 projektů.
Naši reprezentanti statečně bojovali, ale postup do krajského kola zůstal tentokrát jen přáním.
Mgr. Jiří Formánek

NÁVŠTĚVA MŠ VE III. TŘÍDĚ
Ve čtvrtek 23. 2. 2017 k nám na „kukandu“ zavítaly
dětičky z Koťátek z mateřské školy. Nejdříve byly děti trošičku zaskočené a zdrženlivé, ale to netrvalo dlouho. Žáci
III. třídy svým malým kamarádům zazpívali, předvedli, jak
umí počítat, zatančili si s nimi na dvě písničky, společně
hledali vyjmenovaná slova a ukázali jim práci s naší interaktivní tabulí. Na tabuli byla krásná pohádka, ve které se
zatoulaly různé věci. Školkáčci pomáhali vrátit věci na
správné místo, a to je bavilo asi nejvíce. Na závěr předali
třeťáci dětem vyrobené housenky s lízátky a rozloučili se.
Byla to příjemná návštěva a těšíme se na další.
Mgr. Žaneta Fiebigerová

ŠKOLNÍ KARNEVAL
I pohádkové bytosti se musí vzdělávat a důkazem toho
byl první březnový den. Ve školních lavicích 1. stupně se
objevili vodníci, piráti, princezny, různá zvířátka a další
bytosti, které bychom zde nejspíš nečekali. Ale právě v tento den ano, v naší škole se totiž vyučovalo v maskách, byl
karneval!

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje uspořádala v rámci projektu „ Volba povolání v Pardubickém
kraji“ krajské kolo soutěže o nejlepší výrobek.
Školního kola této soutěže se zúčastnili: Štěpánka Lerchová (2. třída) s výrobkem domeček, Eliška Kudláčková
(8. třída) s krokodýlem, Ondřej Skala (9. třída) se sadou
nožů, Bára Šeflová (9. třída) s prostorovými skládankami,
Filip Beran (8. třída) s výrobkem lžíce, Michal Lerch (6.
třída) s modelem studny a Anna Chaloupková (6. třída)
s výrobkem tašky.
Rozhodování, kdo bude reprezentovat naši školu v krajském kole, bylo velice obtížné, protože všechny výrobky
byly velice pěkné a soutěžící při jejich přípravě museli
vynaložit nemalé úsilí a prokázat velkou šikovnost.
Vítězi se nakonec stali: Ondřej Skala (9. třída),
Bára Šeflová (9. třída)
a Michal Lerch (6. třída).
Všem
zúčastněným
děkujeme za účast a vítězům přejeme mnoho
štěstí v krajském kole této
soutěže.
Mgr. Jiří Formánek

DĚTSKÁ SCÉNA 2017
To vám bylo úterý 21. 3. 2017, kdy vyrazili na recitační
soutěž ti nejlepší z nás.
Vyjeli hned ráno s paní vychovatelkou do Ústí nad Orlicí,
aby do 9 hodin stihli prezentaci a řeč zahajovací.
Ti stateční byli Martin, Honza, Viki a Karolína a byla to
opravdu velká dřina naučit se zpaměti a správně recitovat
báseň veselou, aby hned, jak řeknou první verše, ohromili
porotu celou.
Ale protože to jsou
děti šikovné a mají
nadání, vybojoval
nakonec Marťa čestné uznání.
Za
reprezentaci
naší školy vám moc
děkujeme a doufáme, že příští rok zas
v soutěži uspějeme.
Bc. Tereza Müllerová
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli, 26. února 2017, proběhlo tradiční „vítání občánků“, tentokrát poprvé v nově zrekonstruované
obřadní síni na obecním úřadě. Přivítání našich nejmenších provedl sám starosta obce, pan Luděk Skalický. Ke
slavnostnímu uvítání se sešlo společně se svými rodiči,
sourozenci, prarodiči a také přáteli devět miminek: Vanesa Šulcová, Amálie Dreslerová, Vojtěch Mareš, Eliáš Mach,
Jakub Vejvoda, Viktorie Ščudlová, Monika Mertová, Patrik
Skalický a Emily Novohradská.
Většina miminek již byla starší, některá miminka už
dokonce oslavila jeden rok a tak si tuto malou slavnost
velmi užívala. Sledovala dětičky z mateřské školy pod
vedením ředitelky paní Květy Smejkalové, jak krásně
přednášejí i nádherný zpěv, který se rozezněl v podání

Karolíny Chládkové za hudebního doprovodu paní Jany
Štefanové.
Po podpisu do obecní kroniky obdrželi noví občánci
dárek a maminky kytičku. Pan Skalický zajistil jako vždy
perfektní fotografování.
Děkujeme všem, kteří se této milé události zúčastnili
a také veliké poděkování patří našim milým účinkujícím,
kteří obohatili slavnost pěkným programem.
A co přát našim novým občánkům? Šťastný a spokojený
život a hlavně hodně lásky od svých nejbližších. Šťastným
rodičům zase přejeme, aby měli ze svých ratolestí jenom
radost.

NEJBLIŽŠÍ AKCE VE VÝPRACHTICÍCH

Praktická lékařka pro děti a dorost
MUDr. Jarešová

Srdečně Vás zveme na:

PÁLENÍ ČARODĚJNIC
30. dubna na hřišti ZŠ.

KLADENÍ VĚNCŮ
5. května v 16:30 si připomeneme průvodem
od budovy OÚ ukončení II. světové války
a položíme věnce k hrobům padlých vojáků.

KOBURSKÁ POUŤ
7. května
Všechny akce ještě budou inzerovány
a budou vyvěšeny plakáty.

Za SPOZ Hana Katzerová

nebude ordinovat 27. - 28. dubna
a 2. května 2017.
Nutné případy ošetří MUDr. Šveráková
ve své ordinaci.

ZAHRADNICTVÍ
Jindřich Helekal
Horní Čermná

nabízí za příznivé ceny:
- sadbu zeleniny a květin
všeho druhu do skleníků a na záhony
- květiny do truhlíků - petunie, převislé petunie,
surfinie, muškáty aj.
- květiny na hrob - voskovky, lobelky, kapradí,macešky aj.
Pracovní doba: Po - So 8.00 - 19.00 hod.
tel.: 465 393 703, 608 508 622
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LEGIOVLAK ZASTAVÍ V LETOHRADĚ
Třináct historických vagónů představí významnou část
naší historie. Na letohradském nádraží zastaví v posledním
týdnu v dubnu (25. 4. – 30. 4. 2017). Nad projektem Československé obce legionářské, který si předsevzal vytvořit
věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918-1920,
kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné
operace čsl. legií, převzal záštitu starosta města. Slavnostní otevření expozice v Letohradě proběhne v úterý 25. 4.
v 10 hodin. Vlak křižuje od května 2015 Českou republikou a jeho cesta skončí až v roce 2020.

Obecní úřad upozorňuje,
že termín úhrady poplatku
za likvidaci komunálního odpadu
je nejpozději

30. dubna
2017.

VELIKONOCE
PAŠIJOVÝ TÝDEN
(Začátek přesně týden před Velikonočním pondělkem)

Velikonoční neděle nebo také Boží hod velikonoční
se slaví první neděli po prvním jarním úplňku. Velikonoce jsou nejvýznamnější svátky celého křesťanského roku
a jejich vyvrcholením je týden nazývaný Pašijový.
Nejprve si připomínáme Žluté nebo také Modré pondělí, Šedivé úterý, Škaredou středu, Zelený čtvrtek, Velký
pátek a Bílou sobotu.
Škaredá středa dostala své jméno proto, že jeden z Ježíšových přátel jménem Jidáš provedl škaredý čin – za úplatu
ho zradil. Na zelený čtvrtek se Ježíš sešel se svými učedníky
při poslední večeři, tušil zradu a Jidáše dokonce označil za
viníka. I přesto Jidáš Ježíše políbil a tím naznačil královským
strážcům, koho mají zajmout a následně odsoudit k smrti.
Zdrcený Jidáš svého činu začal litovat, tížilo ho svědomí
a nakonec se oběsil. Proto se na Zelený čtvrtek připravuje pečivo zvané jidášky jako připomenutí Jidášova selhání.
Mají tvar provazu, na kterém se oběsil. V tento den chodili
chlapci po vesnici s dřevěnými řehtačkami a různými klapačkami. Podle tradice kostelní zvony odletěly do Říma,
a proto nezvoní ráno, v poledne ani klekání.
Na velký pátek došlo k odsouzení Ježíše a jeho ukřižování. Lidé si tento den připomínají půstem, domácnost
byla tichá, nevařilo se ani neuklízelo. Právě tehdy měla
mít voda zázračnou očistnou moc. Proto chodili lidé ráno,
ještě před východem slunce, ke studánkám a pramenům,
aby se opláchli a získali tak zdraví a sílu. Také se vyprávělo, že se na Velký pátek otevírá země v místech, kde jsou
ukryté poklady.
Bílá sobota je posledním postním dnem, kdy se očekávalo vzkříšení a nanebevstoupení Ježíše Krista. Zvony se
vrátily z dlouhé cesty zpět. Tento den pekly hospodyně
čerstvý chléb a chystaly pokrmy na nedělní oběd. Musely
mít vše připravené, protože na Boží hod nesly jídlo v košících do kostela, kde jim ho pan farář požehnal.

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
(Den, který následuje po nedělním Božím hodu velikonočním)

JÁ JSEM MALÝ KOLEDNÍČEK, TETIČKO,
PŘIŠEL JSEM SI PRO ČERVENÝ JABLÍČKO.
PRO VAJÍČKO ČERVENÝ A PRO KOLÁČ BÍLÝ,
JSEM – LI JÁ VÁM,TETIČKO, KOLEDNÍČEK MILÝ?
Pomlázka, šlehačka či mrskačka, takové názvy může
mít veselí, které propuká na Velikonoční pondělí. Chlapci chodili od časného rána s pomlázkou dům od domu,
zpívali a u toho šlehali dívky, maminky i babičky. Za to
od nich dostávali malovaná vajíčka a na zakousnutí mazanec. Kraslice, jak se ozdobeným vajíčkům říká, mohou
mít různé barvy, nejčastěji ale červenou – barvu života.
Chození s pomlázkou vlastně představuje rituál pomlazení, což znamená, že se síla čerstvého zeleného proutku
jeho mrskáním přenáší dál. Věří se, že vyšlehaná děvčata
budou „čerstvá a svižná“. Hospodyně někdy koledníkovou pomlázkou pomrskala i krávy a jiný dobytek, aby byl
plodný a měl hodně mláďátek.
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Najdeš 7 rozdílů?

OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY
SUDOKU
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Omalovánka
Zajíček chce, aby mu to slušelo. Dnes by si rád vzal puntíkovaného motýla. Pomůžeš mu ho najít?
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