Vážení přátelé, sousedé, občané, lidé místní i přespolní,
zdravíme Vás v únoru 2018, v měsíci, který je druhým
v roce a z klimatologického hlediska posledním měsícem
zimy. Původ českého názvu souvisí se slovem „nořit“,
neboť v tomto měsíci se led údajně noří, láme a puká.
Poláci označují únor jako „luty“, to je lítý, krutý, v souvislosti s tuhými mrazy. Nakonec i pro počátek února nám
něco takového meteorologové předpovídají. Únor je na
druhé straně nejsušším měsícem v roce, nemělo by tedy
padat více srážek než v měsících jiných. Zatím nás zima
mnoho nepozlobila a postupně také ubývá dnů zbývajících do nástupu jara, a to je to, co nám možná dává více
chuti do života. Nejznámější únorovou pranostikou je,
a to určitě znáte všichni, „Únor bílý – pole sílí“. Z hlediska
této pranostiky nejde v případě našich zemědělců a drobných pěstitelů ani tak o sníh v únoru, jako spíše o to, co
z něho zbývá v březnu, tj. jde o vláhu, kterou pozvolným
táním pole dokonale prosáknou a která tolik svědčí novému vzrůstu plodin zasetých na podzim.
Jaké jsou tedy pranostiky pro únor a březen? Jako obvykle se veškeré pranostiky vztahovaly k dalšímu průběhu
zimy, nástupu jara, případně někdy i k létu a k očekávání
úrody. Např. když bylo mnoho mlh v únoru, mělo následovat mokré léto. V případě, že byl únor teplý, pak mělo
být studené jaro a teplé léto. Bylo-li v únoru zima a sucho,
býval horký srpen. Dle některých zahraničních klimatologických modelů má být brzy jaro a léto má prý být také
teplé. Brzké jaro si určitě všichni přejeme, předpovědím
o dvaceti stupních v březnu se už vůbec nebráníme, byť
se nám zdají velmi neskutečné a trochu bláznivé. K dalším známým únorových pranostikám patří: „Na Hromnice
o hodinu více“ nebo také „Na Hromnice musí skřivánek
vrznout, i kdyby měl zmrznout“. (Hromnice připadají na
2. února). Méně známá pranostika pak je ve znamení určité naděje: „Na Hromnice zima s létem potkala se“.
Konec března byl považován za konec zimy. Jeho
název byl pravděpodobně míněn jako označení stavu přírody, kdy kvetou břízy. Na druhé straně je hlavně známá
pranostika: „Březen - za kamna vlezem“. Neznamená to,
že když se nám v březnu hlásí astronomické jaro, že se
hned všichni ohřejeme. Hned na počátku března, např.
6. března (svátek Felicity a Bedřicha) nám pranostika
dává určitou naději: „Na svatého Bedřicha slunko teplem
zadýchá“. 7. března, na svátek Tomáše Akvinského, pak

pranostika praví: „O svatém Tomáši sníh bředne na kaši“.
12. března (na sv. Řehoře) k nám již mají přilétat čápi,
divoké husy, kačice a laštovice. 31. března na sv. Balbínu
se tradovalo: „O svaté Balbíně, je už u nás po zimě“.
Nyní zanechme snění o brzkém jaru a věnujme se událostem v naší obci a okolí v prosinci 2017 a v lednu 2018.
Dne 2. prosince uspořádala Základní škola Jindřicha
Pravečka Výprachtice a Mateřská škola Výprachtice za
spolupráce Obce Výprachtice tradiční „Vánoční jarmark“,
o kterém se více dovíte v samostatném článku těchto novin.
Všem učitelkám, vedení obou škol, kuchařkám, školníkovi,
obecním zaměstnancům a dětem patří poděkování.
Následně se 2. prosince konalo„Rozsvícení vánočního
stromečku a Mikulášská nadílka“. Na této akci zazpívaly
společně děti z Mateřské školy a Základní školy Jindřicha
Pravečka Výprachtice pod vedením paní ředitelky Smejkalové a paní učitelky Jásenské. Poté byl rozsvícen vánoční stromeček. Také jsme měli možnost zhlédnout pěkný
ohňostroj a dětem také Mikuláš s andělem a čertem nadělili pěkný balíček. Nadílky se zúčastnilo 160 dětí, což je
rok od roku více. Šlo o velmi povedenou akci s velkou
účastí. Občerstvení na ni zajistili hasiči z SDH Výprachtice. Balíčky pro děti zajistila obec Výprachtice. Všem, kteří
se na akci podíleli, děkujeme.
Ve stejný den, tj. 2. prosince, uspořádal TJ Sokol
Výprachtice již tradiční Mikulášskou retropárty. Tuto velmi pěknou akci navštívilo cca 150 lidí, někteří dokonce
v kostýmu čerta, anděla či Mikuláše. Na akci táhnou
zejména velmi zajímavé retro ceny, např. štamprdle za
5,- Kč a pivo za 10,- Kč, kdo by tomu odolal.
14. prosince 2017 se konala Valná hromada DSO MSL
Severo-Lanškrounsko. Ve čtvrtek 14. prosince 2017 se
v zasedací místnosti Úřadu městyse Dolní Čermná konala
od 14 hodin dvě zasedání. Prvním bylo 4. setkání starostů k projektu Centra společných služeb, kterého se kromě
starostů členských obcí zúčastnili i zástupci SMO ČR - pan
Marek Vetýška, vedoucí odborného týmu, a paní Ivana Červinková, expertka na komunikaci. Zde se mimo jiné diskutovalo i k případnému začlenění dobrovolných svazků obcí
do systému výkonu veřejné správy.
Na toto setkání plynule navázalo poslední letošní zasedání valné hromady svazku. Ta měla v tento den celou
řadu bodů k projednání. Jednak si vyslechla zástupce MAS
ORLICKO,z.s., projednala pořízení MAP II SO ORP Lan-
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škroun, schválila střednědobý výhled rozpočtu na roky
2018-2021, rozpočtové provizorium na rok 2018 a dodatek ke smlouvě se SMO ČR na projekt Centra společných
služeb. Zabývala se společnými projekty svazku, zákonem
o střetu zájmů, Obecným nařízením o ochraně osobních
údajů (GDPR), hospodářskou činností svazku, ale i přípravou nových stanov.
Dne 15. prosince se konal Vánoční koncert v kostele Proměnění Páně ve Výprachticích. V rámci koncertu
vystoupily děti z Mateřské školy, pod vedením paní učitelky Báčové a paní ředitelky Smejkalové, a děti ze Základní školy Jindřicha Pravečka Výprachtice, s nimiž písničky
nacvičily paní učitelky Jásenská a Franková. Na housle

s profesionální gracií zahrála slečna Martina Bártová, na
vahrany ji doprovázela Jana Kinscherová. Vystoupil zde
také s pěkným pásmem písniček Chrámový sbor Výprachtice, který má již tradičně velmi dobrou úroveň a poslech
nacvičených skladeb je opravdovým zážitkem. Děti ze ZŠ
opět se svými učitelkami napekly perníčky. Poděkování
patří všem, kteří se podíleli na organizaci koncertu. Kostel
byl plný a účinkující byli odměněni častým zaslouženým
potleskem. Průběh koncertu byl natáčen pro Lanškrounský infokanál a podívat se na záběry z koncertu můžete
proto také na webových stránkách www.lainfokanal.cz
17. prosince zorganizoval pan farář Ireneusz Szocinskiadventní varhanní koncert v kostele Proměnění Páně
ve Výprachticích. Na varhany excelentně zahrál Marcin
Armański a na housle pak stejně dobře Maciej Roszak. Byl
to krásný koncert, který by bylo vhodné někdy určitě zopakovat.
6. ledna se konalaVýroční valná hromada SDH Výprachtice, kde byl zhodnocen uplynulý rok jak sboru, tak zásahové jednotky, která je výjezdovou jednotkou kategorie
JPO III. V roce 2017 měla jednotka 16 výjezdů, z toho
7 k požárům (největší požár chalupy ve Valteřicích), 8 krát
šlo o technickou pomoc (odstraňování překážek z komunikací) a 1 o planý poplach.
9. ledna se uskutečnila kontrola ze Státního fondu rozvoje bydlení. Zájem kontrolních orgánů byl směřován na
plnění podmínek dotace pro vybudování sociálních bytů
– (čp. 175). Kontrola proběhla bez závad a jakýchkoliv
připomínek.
8. – 10. ledna 2018 uspořádalo SRPDŠ při ZŠ Jindřicha
Pravečka pravidelný sběr papíru, jehož výsledkem bylo 6
tun papíru. Tento sběr zajišťují Blanka Štraufová, Vendula
Indrová, Šárka Fišerová, nyní se zapojily i Petra Moravcová a Vendula Smejkalová.
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12. ledna se konal tradiční ples Sboru dobrovolných
hasičů Výprachtice, k tanci do brzkých ranních hodin

hrála kapela Fleck Band. Sál tentokrát nebyl zaplněn do
posledního místa (kapacita je cca 200 návštěvníků), lidí na
plese bylo o trochu méně než v minulých letech. O to větší byla možná zábava, lákala i bohatá tombola. Na plese
vystoupil také taneční kroužek Základní školy Výprachtice
pod vedením paní učitelky Fiebigerové.
13. ledna se konal pravidelný dětský maškarní karneval.
Dětem hrál a soutěže pro ně připravoval DJ Standa. Pro
děti bylo také připraveno kolo štěstí, na kterém si mohly
vytočit zajímavé ceny. Pořadatelům z řad Sboru dobrovolných hasičů Výprachtice patří poděkování za uspořádání
obou těchto akcí.
20. ledna proběhla Výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Koburk, kde byl zhodnocen uplynulý
rok jak hasičského sboru, tak zásahové jednotky a mladých hasičů. Koburský kroužek mladých hasičů čítá cca
30 dětí z celé naší obce.
12. – 13. a 26. – 27. ledna se konaly prezidentské volby. Pro současného prezidenta pana Miloše Zemana hlasovalo 317 voličů a profesorovi Jiřímu Drahošovi vyjádřilo podporu 256 voličů. Podrobnější informace k volbám
budou zveřejněny na úřední desce obecního úřadu.
Zaměstnanci obce v měsíci prosinci 2017 a v lednu
2018 prováděli stavební práce při rekonstrukci obecního
úřadu, opravy bytů na čp. 175, čp 287, a čp. 304. Jednalo
se zejména o výměnu podlah, malování a opravy elektroinstalace. Zaměstnanci obce zajišťovali také úklid obce,
prováděli terénní úpravy a pokládali zámkovou dlažbu
na dětském hřišti u mateřské školy. Bylo nutné dovézt
a ozdobit vánoční stromeček, připravit volební místnosti na prezidentské volby. Zaměstnanci obce Výprachtice
pomohli také při přípravě jarmarku a pracovali na inventarizaci majetku obce. Opravovali techniku obce, zajišťovali zimní údržbu komunikací a chodníků. Bylo také nutné likvidovat polom po říjnové vichřici, která v obecních
lesích vyvrátila a zlámala téměř 150 m3 dřeva.
Na závěr nám dovolte, abychom Vám popřáli hodně
štěstí, zdraví, klidu a spokojenosti v tomto roce 2018. Přejeme Vám, aby bylo brzy slibované jarní počasí a mohli jste se věnovat opět svým zahrádkám, domkům apod.
Dětem přejeme pěkné jarní prázdniny a také to, aby si
dostatečně užily zimních radovánek.
S pozdravem zastupitelstvo obce Výprachtice
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Výpis usnesení přijatých na veřejném zasedání Zastupitelstva obce
Výprachtice konaného dne 4. 12. 2017 v 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ ve Výprachticích.
Přítomni: Ing. Jiří Falta, Bc. Martin Jandejsek, Libor Junek,
Mgr. Hana Katzerová, Jan Koubek, Luděk Skalický, DiS.,
Petr Skalický, JUDr. Miroslav Stejskal, Petr Tomiška
Omluveni: Jiří Kollert, Luboš Merta
Usnesení č. 102/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017, kterou
se mění OZV 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku na
rok 2018 činí pro fyzické osoby 580,- Kč s tím, že sazba poplatku dle §10b odst. 5 písm. a) zákona o místních
poplatcích je 95,- Kč a sazba poplatku dle §10b odst.
5 písm. b) zákona o místních poplatcích je 485,- Kč. Termín splatnosti poplatku se mění na 31. 3. kalendářního
roku. Obec Výprachtice nebude s podnikajícími fyzickými a právnickými osobami uzavírat Smlouvu o likvidaci
směsného komunálního odpadu.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 103/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě se Zemědělskou a.s. Bystřec, se sídlem 561 34 Bystřec 411, IČ:
64259994 ze dne 22. 8. 2014. Předmětem dodatku je
úbytek pozemků a navýšení pachtovného. Dodatek č. 1 se
schvaluje ve znění předloženého návrhu, který je přílohou
tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 104/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice
souhlasí s připojením budoucí stavby zahradního domku
na pozemku parc. č. 1131 v k. ú. Výprachtice na obecní
vodovod.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 105/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice
souhlasí s připojením rodinného domu čp. 55 ve Výprachticích na obecní vodovod a kanalizaci.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 106/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí s připojením budoucí stavby rodinného domu
na pozemku parc. č. 697 v k. ú. Výprachtice na obecní
vodovod.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 107/2017 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 14. 1. 2018. Zastupitelstvo obce Výprachtice pověřuje starostu obce k uzavření darovací smlouvy.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 108/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice
projedná žádost o dotaci příjemce TJ Sokol Výprachtice,
Výprachtice 57, IČO: 15030229 ve výši 90 000,- Kč na
činnost v roce 2018 na příštím zasedání Zastupitelstva
obce.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 109/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí s provedením prací firmou Miloš Totůšek,
Koburk, IČ: 61210749 na opravu podlah v budově čp. 3
v rozsahu dle cenové nabídky v maximální výší 74 000,Kč bez DPH.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 110/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí s provedením prací firmou Miloš Totůšek,
Koburk, IČ: 61210749 na opravu podlah v domě čp. 287
v rozsahu dle cenové nabídky v maximální výší 52 000,Kč bez DPH.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 111/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí s pořízením nového kancelářského nábytku
do prostor původních kanceláří OÚ v celkové výši do
250 000,- Kč bez DPH.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 112/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice
bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8, které vydal starosta obce ve své svěřené kompetenci.
Usnesení č. 113/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje rozpočtové opatření dle předloženého návrhu
č. 9 rozpočtového opatření.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 114/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace od Pardubického kraje, Komenského nám. 125,
532 11 Pardubice, IČO: 70892822 z Programu obnovy
venkova na akci „Oprava mostku na MK přes Moravskou
Sázavu v km 49,942 ve Výprachticích“. Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení poskytnutí dotace do roku 2018.
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Dodatek č. 1 se schvaluje ve znění předloženého návrhu,
který je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 115/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje prominutí pohledávky za nájemné zubní ordinace MUDr. Zuzany Jedličkové ve Výprachticích čp. 3 za
rok 2017 ve výši 2 000,- Kč a prominutí pohledávky za
vytápění prostor za rok 2016 ve výši 12 009,- Kč. Zároveň
se ruší usnesení č. 27/2017 ze dne 27. 2. 2017.
Hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 116/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje pravidla rozpočtového provizoria dle předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 117/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky
2018-2021.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 118/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice
ruší usnesení č. 20 z 29. 2. 2012 a schvaluje usnesení,
dle kterého se manželství uzavírá v obřadní síni Obecního
úřadu ve Výprachticích s tím, že den uzavření manželství
pro obřady je sobota.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 119/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje odpisový plán Základní školy Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí na rok 2018. Odpisový plán se schvaluje dle návrhu odpisového plánu a je
součástí tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 120/2017 Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje kupní smlouvu s firmou Eko-Kom, a.s., IČO:
61056758, se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 na odkup kontejnerů na tříděný odpad od Obce
Výprachtice za cenu 12 432,- Kč bez 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. 121/2017 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
– Cábová ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., sídlo: Teplická
874/8, Děčín, IČO: 24729035, zastoupenou společností
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Energomontáže Votroubek s.r.o. se sídlem Jiráskova 318,
Rychnov nad Kněžnou. Smlouva se schvaluje dle předloženého návrhu smlouvy, který se zakládá k tomuto
usnesení.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Diskuze
Pan Luboš Fait:
dotaz: na opravu cesty na Malou Stranu, a pokud se nestihne opravit, jak se bude provádět zimní údržba?
odpověď: Obec má jen 4 stálé zaměstnance, a tak se
bohužel komunikace nestihla opravit. Oprava se předpokládá na jaro 2018. Cesta není v tak havarijním stavu,
aby byla nesjízdná. Zimní údržba bude prováděna jako
obvykle.
dotaz: Jak to bude se svozem popelnic v zimním období?
odpověď: Ekola se obává sjezdu v zimním období, cesta
má velký sklon, i při provedení posypu nelze zajistit, že
velké popelářské auto cestu bezpečně sjede.
dotaz: Jak je to s poplatkem za popelnice u mé dcery, která studuje v Moravské Třebové?
odpověď: Poplatek za popelnice se platí v místě trvalého
bydliště.
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

31. března 2018.
Obecní úřad
upozorňuje,
že termín úhrady
poplatku ze psa je

31. března 2018.
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Zprávy z mateřinky
Pohádkové Vánoce v městském muzeu

V období adventu jsme opět navštívili lanškrounské muzeum. Výstava byla zaměřena na pohádky, které
k době vánoční patří. V prostorách galerie jsme zhlédli kostýmy a rekvizity ze 13 známých pohádek z tvorby Československé a České televize. Holčičky obdivovaly nádherné kostýmy princezen a královen. Kluky zaujala pohádka
Lotrando a Zubejda a nejvíce Krkonošské pohádky. Paní
učitelky zavzpomínaly na pohádku o Popelce, kterou tenkrát ztvárnila herečka Eva Hrušková. Prostředí galerie bylo
vyzdobeno vánočními zvykoslovnými předměty a betlémy z různých materiálů: slaměný, hřebečský, keramický
a řemeslnický. Pohádkové dopoledne jsme ukončili zvoněním na zvoničku a myšlenkou tajného přání. Tímto
velice děkujeme za milé přijetí a zajímavé vyprávění paní
ředitelce Paed Dr. Marii Borkovcové.

pán..” jsme se před Jesličkami rozloučili a v zámecké cukrárně vychutnali lahodný vánoční čaj se zákuskem.

My tři králové...

Tohoto svátku jsme ve
školce využili k návštěvě
první třídy. S písničkou „My
tři králové jdeme k vám“
děti popřály kamarádům a
paní učitelce Katzerové do
nového roku zdraví, štěstí a
pohodu. Za odměnu dostaly domácí cukroví.

Lyžařský kurz

Betlémský příběh 18. prosince

Předvánoční čas jsme si zpříjemnili výletem do Potštejna, kde nás čekal hraný příběh přímo v interiérech zámku. Malý zvídavý Tomášek pátral po původu vánočních
oslav. S tím mu pomáhal potštejnský anděl Ariel, který nás
všechny vtáhl do tajemného příběhu a putování za malým
Ježíškem do Betléma. Cestou si děti prohlédly vánočně
vyzdobené zámecké místnosti, kde potkaly pasáčka ovcí,
trubadúra, tři krále, prošly mezi trhovci, až doputovaly
k samotnému Ježíškovi. Písničkou „Narodil se Kristus

V rámci vzdělávání nabízíme dětem i různé sportovní aktivity. Letos jsme již
počtvrté absolvovali lyžařský
výcvik ve Skiresortu v Červené Vodě. Po celý týden
se dětem věnovali zkušení
instruktoři, kteří malé lyžaře
naučili základům lyžování. Velmi oceňujeme jejich
vstřícný přístup k individuálním potřebám dětí. Celý
kurz byl završen závody ve slalomu, ze kterého si všichni odnesli diplom a malou pozornost na památku. Děti si
během kurzu zalyžovaly, otužily se a posílily svůj organismus, ale také zažily spoustu legrace a zábavy.
Kolektiv mateřské školy
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Ocenění žáka ve SCIO testech
Potvrzujeme, že
Základní škola Jindřicha Pravečka Výprachtice,
okres Ústí nad Orlicí, Výprachtice 390
má ve svých řadách žáka, který dosáhl výborného
výsledku v Národním testování pro základní školy
a odpovídající ročníky víceletých gymnázií,
které proběhlo na podzim 2017.
Jakub Nápravník, IX. třída, ČJ
V Praze 24. 1. 2018
Kontakt: testovani@scio.cz
Tel.: + 420 234 705 055

Zápis žáků do 1. třídy
pro školní rok 2018 - 2019
se bude konat ve čtvrtek 19. dubna
v době od 15:30 h do 17:00 h.
strana 
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OBEC VÝPRACHTICE
561 34 Výprachtice č.p. 3

Starosta obce Výprachtice v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích,

vyhlašuje

konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
Základní škola Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí.
Předpokládaný den nástupu na pracovní místo je 1. srpna 2018.
Požadavky:
- předpoklady pro výkon činnosti ředitele stanovené v § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- znalost školských předpisů a problematiky řízení daného druhu a typu školy
- organizační a řídící schopnosti
- občanská a morální bezúhonnost
- dobrý zdravotní stav
- řidičský průkaz skupiny B
K podepsané přihlášce doložte:
- úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, tj. vysokoškolský diplom včetně vysvědčení o státní zkoušce nebo dodatku k diplomu, případně úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném
ukončení studia dokládající získání odborné kvalifikace pro daný druh školy
- kopie dokladů o dalším vzdělávání
- doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem, ze kterého je patrný
druh práce a přesné časové vymezení
- strukturovaný životopis
- koncepce rozvoje školy v maximálním rozsahu 5 stran formátu A4
- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele (ne starší 2 měsíců)
- souhlas s využitím osobních údajů pro potřeby konkursního řízení
Termín podání přihlášek: 2. března 2018 včetně

Nejedná se o datum podání k poštovní přepravě; přihláška doručená po termínu bude uchazeči
vrácena bez dalšího projednání.
Písemné přihlášky s uvedením kontaktní adresy, e-mailové adresy a čísla telefonu včetně požadovaných náležitostí doručte osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na
adresu:
Obec Výprachtice
Výprachtice čp. 3
561 34 Výprachtice
Obálku označte heslem: „NEOTVÍRAT – KONKURS NA PRACOVNÍ MÍSTO ŘEDITELE ZÁKLADNÍ ŠKOLY“
Ve Výprachticích dne 30. 1. 2018						
											

Luděk Skalický, DiS.
starosta obce
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policie informuje
Policisté Pardubického kraje by rádi občanům v kraji
připomněli důležité preventivní rady a zásady, kterými je
dobré se řídit, aby se nestali obětmi různých podvodníků nebo zlodějů. Preventivní rady budou vydávat formou
tematických článků, které budou zasílat na vaše obce.
Témata budou jistě zajímavá. Například podvody páchané na seniorech (tzv. výhodné nabídky zboží či služeb,
legendy podvodného vylákání peněz, obtěžující telefony),
senioři v silniční dopravě (chodci, cyklisté, řidiči – povinné zdravotní prohlídky), senioři – osobní bezpečnost,
domácí násilí, majetková kriminalita, tísňové linky, léto
– pohyb v lese, skoky do neznámé vody, děti – bezpečná
cesta do školy, kyberkriminalita a podobně. Budeme se
snažit, aby naše články byly zajímavé, a tak občas přidáme i pár střípků z policejních svodek, abyste věděli, co se
ve vašem okolí děje.
Dnes bychom rádi v tomto úvodním článku připomněli
čísla tísňových linek a postup při podávání trestního oznámení. Začneme druhým zmiňovaným tématem, a to podáváním „trestního“ oznámení. Oznámení na Policii České
republiky může podat kdokoliv (nikoli pouze poškozený),
oznámení lze podat písemně nebo ústně a samotné oznámení lze podat na kterékoliv oddělení policie nebo na
státní zastupitelství. Pokud vaše oznámení nemá charakter
neodkladného tísňového hovoru na linku 158, můžete se
obrátit na policisty z nejbližšího obvodního oddělení policie. V naléhavých případech můžete samozřejmě volat
linku 158, kde sedí naši policisté a ti vám jsou připraveni
okamžitě pomoci. Pro urychlení komunikace a následné
pomoci je dobré vědět základní údaje k oznamované události, což jsou minimálně tyto informace:
- vaše jméno
- adresa, odkud voláte, případně co nejbližší upřesnění
místa události
- co se stalo
- zda je na místě někdo zraněn nebo zda potřebuje někdo
pomoc lékaře či hasičů
Obecně i při podávání oznámení na obvodní oddělení by si měl každý oznamovatel (pokud je to možné
a tyto informace má) připravit odpovědi na základní otázky typu CO se stalo, KDO se protiprávního jednání dopustil, KDY k jednání došlo, KDE k události došlo, JAK ke
skutku došlo, ČÍM bylo protiprávní jednání spácháno či
způsobeno, PROČ se podle oznamovatele čin stal a jaký
je NÁSLEDEK jednání pachatele, tzn. újma na zdraví nebo
škoda na majetku.
Čísla tísňových linek zná téměř každý, nicméně pokud
se něco stane a člověk je ve stresu, ze zkušeností víme, že
si v rychlosti nevybaví ani to, jak se jmenuje. Výše jsme
zmínili číslo tísňové linky policie, a to číslo 158. Pokud
potřebujete pomoc hasičů, volejte číslo 150. Zdravotnická
záchranná služba má linku tísňového volání 155. Rovněž
je možné si přivolat pomoc voláním na jednotné číslo
evropského volání 112. Nicméně doporučujeme, pokud
potřebujete jen jednu složku z integrovaného záchranného systému (dále jen IZS), volejte přímo na tísňovou linku
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potřebné složky. Číslo 112 se využívá především v případech, že potřebujete na místo dvě a více složek IZS.
Tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Bc. Aleš MALÝ, DiS. naše tvrzení podporuje
a doporučuje: „Při zdravotních komplikacích, kdy akutně
potřebujete pomoc záchranné služby, volejte přímo linku
155 a eliminujte tak byť sebemenší časové prodlevy při
spojování hovorů z linky 112 na naše vyškolené operátory na lince 155“. Existuje i linka tísňového volání policie
pro neslyšící, kde operační důstojník komunikuje s osobou, která potřebuje pomoci formou SMS zpráv. Tato linka má číslo 603 111 158. A úplným závěrem můžeme
uvést malou zajímavost - dětem jako mnemotechnickou
pomůcku zapamatování tísňových linek uvádíme pomůcky, jak si pamatovat poslední číslo z tísňové linky, a to
u linky 158 – osmička evokuje pouta používaná policisty, u linky 155 – pětka evokuje nafouknuté bolavé bříško
a u čísla 150 – nula představuje rybník plný vody, kterou
hasiči hasí požáry. Přejeme krásné zimní dny!
por. Ing. Markéta JANOVSKÁ
tisková mluvčí policie Pardubického kraje

Město Lanškroun, Městské muzeum Lanškroun
ve spolupráci s Kulturním centrem Lanškroun
Vás zve na tradiční

Lanškrounský
masopustní průvod a veselici
10. 2. 2018
Hlavní program na nádvoří zámku:
10.00 – zabijačkový gulášek pana starosty a sladké mámení
pana místostarosty
Ochutnávka produktů ze zabijačky (jelítka, jitrnice,
tlačenka, ovar, zabijačková polévka)
Středověká hudba Bohémští bardi
11.30 – 12.00 Sraz účastníků – masek v hale muzea
12.30 – Odchod masek masopustního průvodu ze zámeckého
nádvoří a jízda Bacchusa s jeho milou kočárem
taženým koňmi za účasti pohádkových kostýmů
z polského Dzierżoniówa Průvod prochází ulicemi:
Školní, Purkyňova, Nádražní, 5. května, Komenského
- zastávka hostinec Krčma, Dobrovského, 28. října,
zámecké nádvoří
13.30 – 14.00 - Dechový soubor Lanškroun
14.00 – Předání klíče od města starostou
Představení masopustních masek, soutěž o nejlepší
masku a předání cen Bacchusem
Lanškrounský smíšený sbor a Komo/K/rák ZUŠ J. Pravečka Lanškroun
Folklorní soubor Vonica Zlín a cimbálová muzika
Denica
Komedianti na káře
Skupina historického šermu Balestra
Masopustní jarmark
Občerstvení: v prodeji zabijačkové produkty (Jatka Lanškroun
s. r. o.), masopustní koblihy, koláče a pečivo (Pekařství Sázava
p. Matějík a p. Kollert), různé nápoje a další cukrovinky zajištěny.
Přijďte se na nás podívat, poveselit se, zazpívat si, pobavit se!
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ohlédnutí za „Tříkrálovou sbírkou”

6. a 7. ledna proběhla ve Výprachticích Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita ČR. Děkujeme všem koledníkům, pomocníkům a dalším, kteří se na Tříkrálové sbírce
organizačně podíleli. V naší obci se podařilo vybrat

rekordních 36 905,-Kč.

Do třetice všeho dobrého, řekli si koburští hasiči,
a rozhodli se uspořádat „Netradiční ples“ opět v místní hasičárně.
Sice je sál v Koburku menší, ale o to blíž je to k baru
a na taneční parket. To již máme vyzkoušeno.
Důležité upozornění: na časté dotazy potvrzujeme, že
se nejedná o soukromou akci Koburáků, ale srdečně
zveme všechny tance a legrace chtivé sousedy i přespolní. Nebudeme proto ani prodávat místenky dopředu,
vstupenky budou k dostání až na místě. V případě zvýšeného zájmu to jistě nějak vyřešíme.
Téma plesu
Není předepsaný žádný povinný frak či smoking, ať
přijdete v plesovém nebo trochu netradičním oblečení, budete vítáni. Je to přece netradiční ples. Nicméně
tématem plesu, který má být především zábavný a plný
legrace je letos „RŮŽOVÁ“.
Pro dámy není jistě nijak složité pořídit si růžový doplněk, ale zejména u pánů velmi oceníme (a to doslova),
pokud i u jejich outfitu bude významně zastoupena
růžová barva.
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.
I letos připravujeme překvapení plesu, tentokrát by
mělo být srandovní a možná i trochu lechtivé…
Bude připraveno i dostatečné občerstvení všeho typu
a osvědčená kvalitní hudební produkce.

Tradiční dobročinná akce se opět setkala s příznivou
odezvou. V orlickoústeckém okrese se vybralo do 586
pokladniček 2.894.503,- Kč. Převážná část výtěžku je
určena na činnost Oblastní charity Ústí n.Orl.
Téměř jarní počasí vylákalo do ulic orlickoústeckého
okresu více než dva tisíce dobrovolníků, aby přinesli lidem
devadesáti obcí a měst přání štěstí, zdraví a písmeny K+M+B
požehnání jejich příbytků. I letos viděli koledníci radost ve
tvářích starých lidí nebo úžas v očích malých dětí.
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 za důstojný průběh koledování, farnostem za podporu a doprovodné programy.
V dnešním světě jsme sváděni strachem či pomyšlením,
že nás víc věcí rozděluje, než spojuje. Tříkrálová sbírka je
ale názorným 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 každý svým dílem
zapojuje už 18 let. Vedle finančního přínosu má tato akce
velký význam společenský, neboť přispívá k upevňování
dobrých mezigeneračních vztahů v obcích.
Ještě jednou moc díky za podporu a za rok na viděnou
zdraví  CHARITA ČR

Výsledky prezidentských voleb
1. kolo		
počet voličů
768
platných hlasů
518
volební účast
67,45 %

2. kolo
797
573
71,89%

1. Zeman Miloš Ing.		223 hlasů
2. Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. 		126 hlasů
3. Fischer Pavel Mgr.		 65 hlasů
4. Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.		 42 hlasů
5. Horáček Michal Mgr. Ph.D. 		 38 hlasů
6. Hynek Jiří RNDr.		 9 hlasů
7. Topolánek Mirek Ing.		 8 hlasů
8. Hannig Petr Mgr.		 5 hlasů
9. Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.		 2 hlasy

43,05%
24,32%
12,54%
8,10%
7,33%
1,73%
1,54%
0,96%
0,38%

2. kolo
1. Zeman Miloš Ing.		317 hlasů
2. Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. 		256 hlasů

55,32%
44,67%
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Dojede lyžař až do
cíle a postaví se na
stupeň vítězů?

OMALOVÁNKY, doplňovačky
SUDOKU

Spoj čísla od 1 do 119.

Výprachtické noviny

Omalovánka.
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