Vážení přátelé, sousedé, občané, lidé místní i přespolní,
než jsme se nadáli, máme zde únor nového roku
2019, ve kterém Vás zdravíme a připojujeme přání pevného zdraví, štěstí a spokojnosti. Letošní rok již uhání
opět svým pravidelným tempem. Dětem nastaly pololetní
a navazující jarní prázdniny (které jsou spíše zimní) a také
obdržely vysvědčení, které, jak doufáme, mnohé rodiče
potěšilo. Pokud ne, tak vězte, že se to na konci školního
roku zlepší. Navíc, rodičové, mějte na paměti, že spoustu
významných osobností
učení mnohdy nebavilo, a přesto to dotáhly v
podnikání, uměleckých
oborech i jinde velmi
vysoko (nebo snad daleko?), staly se slavnými,
nebo ještě lépe, bohatými. Takže nevěšte hlavy, třeba ve vašem dítěti dříme génius, jehož
nadání a schopnosti se
naplno projeví až v pozdějším věku.
Nyní se vraťme k únoru jako zimnímu měsíci
a posléze k jeho pranostikám. Únor je z klimatologického
hlediska
posledním zimním měsícem. Průměrná teplota
vzduchu se v únoru pohybuje u nás okolo -0,8 °C, což je oproti lednu vzestup teploty o 1,5 °C a už v březnu se s průměrnou teplotou dostaneme nad bod mrazu. Průměrné teploty
v únoru odpovídají hodnotám prosincovým. Průměrný
úhrn srážek dosahuje 30 mm (1mm srážek se rovná 1 litru
vody na metr2), což je oproti lednu jen zanedbatelný nárůst o cca 4 mm, a únor je tak druhým nejsušším měsícem
v roce. Sluneční svit dosahuje za celý měsíc průměrně 65
hodin, což je nárůst oproti lednu o 20 hodin slunečního
svitu. Významné únorové dny z pohledu pranostik jsou
Hromnice a Matěj. Spolu s Hromnicemi mluvíme o tzv.
„hromniční zimě“, která bývá často druhým vrcholem
zimy, a můžeme počítat s velice nízkými teplotami. Úno-

rové pranostiky jsou například tyto: „Únor bílý – pole sílí.“
„Jestli únor honí mraky, březen staví sněhuláky.“ „V únoru
sníh a led, v létě nanesou včely med.“ „Když v únoru mráz
ostro drží, to dlouho již nepodrží.“ „Nechce-li severňák
v únoru váti, v dubnu se to musí přec jenom státi.“ „Únorová voda - pro pole škoda“ Z únorového sněhu je důležité
zejména 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. Únor je také doba
nebezpečná, která nás
ohrožuje holomrazy,
sluncem, vlhkem a větry. Společným smyslem
únorových pranostik je
oblíbený kompenzační
princip. Nemá-li únor
charakter opravdu zimního měsíce, musí ho
zaskočit březen, případně až duben.
Název měsíce března byl pravděpodobně
míněn jako označení stavu přírody, jako
doby, kdy kvetou břízy. Čím který národ
žil severněji, tím měl
březen později. Náš
kalendářový březen již
květ břízy nebere v úvahu, je posunut dopředu. Někteří
jazykovědci spojují březen s názvem „březí“, tj. oplodněný. Ve starém římském kalendáři zahajoval březen nový
rok. I Slované slavili příchod nového roku v březnu při
jarní rovnodennosti. Je to pochopitelné – jaro spolu s jarní
rovnodenností symbolicky znamenalo nový život.
Další pranostiky pro měsíc únor a dále také březen jsou
například tyto: „Na Hromnice (2. února) – půl zimnice
– půl píce“, nebo: „Na Hromnice zima s létem potkala se“.
Také se říkalo: „Jak dlouho skřivánek před Hromnicemi
zpívá, tak dlouho po nich bude mlčet“. Další pranostiky
se také týkaly dalšího průběhu zimy, případně jejího konce. Tomu odpovídalo: „Je-li o Hromnicích studeno, při-
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jde brzy jaro“. Pokud byly Hromnice jasné a čisté, měla
potrvat déle zima jistě. Pakliže sněžilo nebo hřmělo, jaro
mělo dlít již nablízku. Dále se v pranostikách tradovalo:
„O Hromnicích déšť – na jaře sníh, o Hromnicích sníh – na
jaře déšť“. Na Hromnice již je o hodinu více, prodlužuje se
tedy den. 20. února se slavil tzv. Masopust. K tomu se vztahovaly pranostiky typu: „Masopust na slunci, pomlázka
u kamen, krátký masopust – dlouhá zima,“ nebo: „Na ostatky lužky, budou jablka i hrušky“. Další důležité pranostiky, jak jsme již uvedli, se vztahovaly ke svatému Matějovi,
který připadá na den 24. února. Zde vzpomeňme pranostiky: „Najde-li Matěj led, seká ho hned, nenajde-li led, dělá
ho hned“. Také se říkávalo: „Svatý Matěj zimu tratí, když
netratí, obohatí“.
Pranostiky, jak vidíme,se většinou vztahovaly k dalšímu průběhu zimy, nástupu jara, případně někdy i k létu
a samozřejmě k očekávané úrodě.
K měsíci březnu se vztahuje: „Březen - za kamna vlezem“. Také platívalo: „Jestli březen kožich stáhl, duben
rád by po něm sáhl“. Tradovalo se rovněž, že panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé“. Pro slunce
v březnu platilo, že má ještě krátké ruce. V případě, že
mrzlo na Čtyřicet mučedníků (10. března), mělo přijít ještě
40 mrazíků. Určitou naději na konec zimy dávají pranostiky typu „O svatém Tomáši sníh bředne na kaši“. 12. března
(na sv. Řehoře) k nám již měli přilétat čápi, divoké husy,
kačice a laštovice. 20. března (sv. Jáchyma) se dle pranostik očekával konec zimy, tomu odpovídaly tyto pranostiky:
„Na svatého Jáchyma skončila se už zima“. „O svatém Kvirinu (30. března) je již teplo i ve stínu“. „O svaté Balbíně
(31. března) bylo už u nás po zimě“. Zatím vše nasvědčuje
tomu, že průběh zimy bude normální a možná se dočkáme
v březnu i jara, a to nikoliv pouze v pranostikách.
Nyní nám dovolte, abychom Vás poinformovali o tom,
co se událo v naší obci za poslední dva měsíce.
Dne 23. listopadu uspořádalo SRPDŠ (Sdružení rodičů,
přátel a dětí školy) kino nejen pro děti na sále penzionu
U Jana. Plný sál zhlédl pohádku Malá čarodějnice.
25. listopadu se konalo vítání občánků. Slavnostně jsme
přivítali 4 nové občánky Výprachtic.
28. listopadu uspořádal DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko na sále KD v Horním Třešňovci školení pro
zastupitele okolních obcí sdružených v dobrovolném
svazku. Sešlo se 102 zastupitelů obcí z DSO ze 118. Zákon
o obcích přednášela Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová a také
pracovníci svazku Mgr. Lenka Bártlová, Zdena Dušková
a Tomáš Vacenovský.
1. prosince 2018 připravilo vedení školy a školky ve
spolupráci s obcí Výprachtice již tradiční cca 12. školní
jarmark v prostorách ZŠ a MŠ, více v samostatném článku v těchto novinách.Všem učitelkám, vedení obou škol,
kuchařkám, školníkovi, obecním zaměstnancům a dětem
patří velké poděkování.
1. prosince jsme rozsvítili vánoční stromeček a uspořádali jsme při této příležitosti Mikulášskou nadílku. Na akci
zazpívaly společně děti z MŠ a ZŠ pod vedením paní ředitelky Smejkalové a paní učitelky Bártové. Potom byl rozsvícen stromeček, následně jsme zhlédli ohňostroj a poté
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už Mikuláš s andělem a čertem obdaroval balíčkem na
120 dětí, které se akce zúčastnily. Byla to velmi povedená
akce, škoda jen menší účasti. Občerstvení připravilo SDH
Výprachtice. Všem pořadatelům, učitelkám a dětem děkujeme.
1. prosince uspořádal TJ Sokol na sále penzionu U Jana
Zimní mikulášský karneval, akci navštívilo cca 150 lidí,
a někteří i v kostýmu čerta, anděla či Mikuláše, pivo se točilo za cenu 15 Kč. Pořadatelům této akce patří poděkování.
13. prosince se v prostorách lanškrounské radnice
konalo 2. zasedání Řídícího výboru MAP II, který je tvořen místními zástupci, a ovlivňuje oblast vzdělávání na
Lanškrounsku. Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem MAP, který se podílí na procesu plánování, dále také
rozvoji, aktualizaci a schvalování MAP.
21. prosince se konal Vánoční koncert v kostele Proměnění Páně ve Výprachticích – vystoupily na něm děti z MŠ
Výprachtice pod vedením učitelek Smejkalové, Beranové
a Báčové, a děti ze ZŠ Výprachtice pod vedením paní učitelky Bártové. V programu dále vystoupily: Martina Bártová, Marie Minářová a Chrámový sbor Výprachtice. Děti ze
ZŠ také upekly perníčky. Poděkování patří všem, kteří se
podíleli na organizaci koncertu. Kostel byl plný a účinkující byli odměňováni častým potleskem.

24. prosince se konala půlnoční mše svatá v kostele
Povýšení sv. Kříže ve Valteřicích, kterou navštívilo asi 50
obyvatel místních i přespolních.
5. ledna proběhla Výroční valná hromada SDH Výprachtice, kde byl zhodnocen uplynulý rok jak sboru, tak zásahové jednotky, která je výjezdovou jednotkou kategorie
JPO III. V roce 2018 měla jednotka 10 výjezdů, z toho
1 k požáru, 7 k odstraňování překážek z komunikací (technická pomoc) a 2 při záchraně osob a zvířat. Na výroční
valné hromadě byl také zvolen nový starosta sboru Petr
Pfeifer mladší.
12. ledna uspořádalo SDH Výprachtice ples, na kterém
k tanci do brzkých ranních hodin hrála kapela Fleck Band.
Sál tentokrát nebyl zaplněn do posledního místa, ale o to
byla možná větší zábava. Pořadatelům této akce patří veliké poděkování.
13. ledna připravilo SDH Výprachtice maškarní karneval. Dětem zahrál a soutěže pro ně připravil DJ Standa. Děti
také si mohly zahrát o ceny na kole štěstí. Dále vystoupil
taneční kroužek ZŠ Výprachtice pod vedením paní učitelky Fiebigerové. Pořadatelům z řad SDH Výprachtice i paní
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učitelce Fiebigerové patří poděkování za uspořádání těchto
akcí. Škoda jen, že za poslední roky začíná klesat účast.
14. – 16. ledna uspořádalo SRPDŠ při ZŠ Jindřicha Pravečka pravidelný sběr papíru, jehož výsledkem bylo 8 tun
papíru.Velké poděkování patří maminkám ze SRPDŠ za
uspořádání akce.
19. ledna se konala Výroční valná hromada SDH
Koburk, kde byl zhodnocen uplynulý rok jak sboru, tak
zásahové jednotky a mladých hasičů. Do Koburku dochází na kroužek cca 30 dětí z celé naší obce.
Počátek každého kalendářního roku je již tradičně
vyčleněn na společné setkání členů Rady Pardubického kraje se starosty měst a obcí v regionu. V Sukově síni
Domu hudby v Pardubicích se sešlo okolo 200 starostů,
z nichž řada usedla do této funkce poprvé po loňských
podzimních volbách. Představitelé kraje seznámili starosty se základními pravomocemi regionu, plánovanou
investiční aktivitou, ale také s vyhlášenými dotačními
tituly. Mezi velká témata mezi starosty patří problematika
zachování venkovských prodejen, dotace dobrovolným
hasičům či rekonstrukce silnic. Tentokrát se toto setkání
uskutečnilo dne 21. ledna 2019.
25. ledna se uskutečnilo divadelní představení souboru Vicenaz Ústí nad Orlicí. Soubor představil hru pod
názvem „Nejstarší řemeslo“. Divadlo se setkalo s velkým
zájmem místních obyvatel i řady přespolních. Hra se velmi líbila a diváci proto nešetřili potleskem. Ochotnickým
divadelníkům i pořadatelům patří poděkování.
Fotografie ze všech akcí najdete ve fotogalerii na www.
obec-vyprachtice.cz
V měsících prosinec 2018 a leden 2019 zaměstnanci
obce zajišťovali tradiční vánoční strom pro obec a pro
školu včetně jejich výzdoby. Dále pak připravovali stoly
na vánoční jarmark. Prováděli úklid obce, úklid kontejnerů na bioodpad a další práce, například stěhování nábytku
v základní škole. Samostatnou kapitolou je zimní údržba
komunikací a chodníků, úklid sněhu na lesních cestách
po pádech stromů, úklid veřejných prostranství apod.
Vzhledem k tomu, že většina sněhu napadla takřka během
jednoho týdne, pak nastala obleva a během krátké doby
naopak uhodily mrazy, bylo problematické zajistit údržbu komunikací tak, aby byly od časných ranních hodin
všechny sjízdné.
Jak si jistě všichni vzpomínáte, tak 3. prosince 2018 tj.
v pondělí nás, stejně jako celou republiku, potrápila ledov-
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ka. Stejná situace nastala ve čtvrtek. V rámci možností
jsme to zvládli, i však technika měla problémy s pohybem
po ledovém povrchu. Bohužel nepomohl ani preventivní
posyp v neděli odpoledne, výška ledu byla místy až 1 cm.
Není bez zajímavosti, že za tyto dva dny se spotřebovalo
na chodníky takové množství soli jako za poslední dvě
zimy. Další problematická situace vznikla z neděle na
pondělí, tj. ze dne 14. 1. na 15. 1. 2019.
Starosta obce se i za této nelehké situace snažil údržbu
obce zajistit. Pokud se to nepodařilo úplně všude včas,
což ani nebylo v silách obce, přijměte tímto omluvu za
komplikace při vašem pondělním odjezdu do práce.
V neděli dne 14. ledna 2019 jsme dobře neodhadli situaci
s ohledem na předpověď počasí dle srážkového radaru,
který se sleduje pravidelně a zatím za tuto zimu nezklamal. 14. ledna od 23 hodin místo původně ohlášeného
drobného sněžení až do pondělních ranních hodin pršelo. Místy se tak na obecních komunikacích vytvořila silná
vrstva břečky, ve které se velmi obtížně jezdilo i chodilo.
Technika opravdu vyrazila v pondělí ráno ve 3:30, nicméně manipulace s tímto těžkým sněhem byla a je složitá
a úklid komunikací trval podstatně delší dobu. Po prohrnutí všech komunikací musela být povolána další technika, konkrétně i dva bagry od soukromých firem na
odklízení bariér z mokrého sněhu a rozšíření komunikací.
Za pomoc a spolupráci děkujeme tímto Agrospolu
Výprachtice spol. s r.o. a Radku Hajzlerovi. Jsme si vědomi toho, že se v souvislosti s řešením této nepředvídatelné situace, kterou lze nazvat jako ne zcela standartní, se
úplně vše nepovedlo. Starosta obce se i tak Vám všem,
kterých se tato situace dotkla, upřímně omlouvá.
Na závěr nám dovolte, abychom Vám opakovaně
popřáli hodně štěstí, zdraví, klidu a spokojenosti v tomto
roce 2019. Dětem přejeme pěkné jarní prázdniny a také,
aby si dostatečně užily zimních radovánek.
S pozdravem zastupitelstvo obce Výprachtice

Obecní úřad upozorňuje,
že termín úhrady poplatku
(pro fyzické osoby 550,- Kč)

za likvidaci
komunálního odpadu
je nejpozději

31. března 2019.
Obecní úřad
upozorňuje,
že termín úhrady
poplatku ze psa je

31. března 2019.
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VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
VE VÝPRACHTICÍCH KONANÉHO DNE 21. 11. 2018 V 18.00 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ VE VÝPRACHTICÍCH
Přítomni: Luděk Skalický, DiS., JUDr. Miroslav Stejskal,
Mgr. Hana Katzerová, Petr Tomiška, Ing. Vojtěch Chládek,
Jan Koubek, Mgr. Jiří Formánek, Petr Skalický, Ing. Vendula Indrová, Ing. Daniel Vávra, Zbyněk Kristek
Usnesení č. 16/2/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje záměr prodeje pozemku 3146/5, vzniklého
oddělením z původního pozemku parc. č. 3146/1, vše
v k.ú. Výprachtice, dle GP č.828-213/2018.
Hlasování: PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. 17/2/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy na zajištění svozu
a odstranění komunálního odpadu z odpadových nádob
uzavřenou s EKOLOU České Libchavy s.r.o., se sídlem
561 14 České Libchavy 172, IČ: 49813862 ze dne 12. 7.
2016. Předmětem dodatku je změna trvání smlouvy, a to
z doby určité, původně sjednané do 31. 12. 2018, na dobu
neurčitou. V ostatním se výše jmenovaná smlouva nemění.
Dodatek č. 1 se schvaluje ve znění předloženého návrhu,
který je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 18/2/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
souhlasí s navýšením příspěvku příspěvkové organizaci
Základní škola Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí
nad Orlicí o 200 000,- Kč. Příspěvek bude použit na platy
zaměstnanců této příspěvkové organizace v roce 2018.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 19/2/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje rozpočtové opatření dle předloženého návrhu
č. 6 rozpočtového opatření.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 20/2/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice se
seznámilo se Smlouvou o vytvoření dobrovolného svazku obcí ze dne 20. 12. 2012, dodatky č. 1, 2 a 3 k této
smlouvě a dále stanovami Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko ze dne 20. 4. 2018, jež jsou
nedílnou součástí této smlouvy.
Zastupitelstvo obce Výprachtice pověřuje starostu obce
pana Luďka Skalického DiS., k zastupování obce v Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko
s účinností od 22. 11. 2018.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 21/2/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje OZV č. 2/2018 a zároveň ruší OZV č. 1/2018
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o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku na rok 2019 činí pro
fyzické osoby 550,- Kč s tím, že sazba poplatku dle §10b
odst. 5 písm. a) zákona o místních poplatcích je 146,- Kč
a sazba poplatku dle §10b odst. 5 písm. b) zákona o místních poplatcích je 404,- Kč.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 22/2/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje uzavření smlouvy o právu provedení stavby, jejímž předmětem je realizování stavby vodovodní přípojky
k čp. 10 po pozemcích parc. č. 3148/28, 3148/8 a 3148/51
v k.ú. Výprachtice ve vlastnictví obce Výprachtice. Smlouva se schvaluje ve znění předloženého návrhu, který je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 23/2/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje odpisový plán Základní školy Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí na rok 2019. Odpisový plán se schvaluje dle návrhu odpisového plánu a je
součástí tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Usnesení č. 24/2/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
ruší usnesení č. 118/2017 ze dne 4. 12. 2017a 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: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Diskuze
1) Daniel Vávra navrhuje výměnu světel v tělocvičně ZŠ
J. Pravečka Výprachtice.
odpověď: Oprava světel je v řešení, zajistíme opravu nebo
výměnu světel.
2) Petr Tomiška - Je počítáno s renovací šaten v ZŠJ. Pravečka Výprachtice?
odpověď: Na nové šatní skříňky se použije výtěžek z jarmarku a též částečně příspěvek zřizovatele.
3) Pan Fiala poinformoval o vodovodu v Zaječíně, který
vede po pozemku Pavla Moravce s tím, že majitelé požadují, aby vodovod nadále na tomto pozemku nevedl.
odpověď: Obec Výprachtice připravuje projekt k rekonstrukci vodního díla Zaječín, ve kterém je jednou z variant
přeložení vodovodu na jiný pozemek.
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VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
VE VÝPRACHTICÍCH KONANÉHO DNE 19. 12. 2018 V 18.00 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ VE VÝPRACHTICÍCH
Přítomni: Luděk Skalický, DiS., JUDr. Miroslav Stejskal,
Mgr. Hana Katzerová, Ing. Vojtěch Chládek, Mgr. Jiří Formánek, Petr Skalický, Ing. Vendula Indrová, Ing. Daniel
Vávra, Zbyněk Kristek, v 18:15 se dostavil Jan Koubek
Omluveni: Petr Tomiška
Usnesení č. 27/3/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje záměr prodeje části pozemku 3148/29. Prodávaný pozemek bude oddělen GP.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 28/3/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje prodej pozemku 3146/5, vzniklý oddělením z
původního pozemku parc. č. 3146/1, vše v k.ú. Výprachtice,
dle GP č.828-213/2018. Pozemek se prodává za cenu určenou znalcem, náklady na převod pozemku hradí kupující.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 29/3/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje poskytnutí daru TJ Sokol Výprachtice, Výprachtice
57, IČO: 15030229 ve výši 7 000,- Kč na pořádání Mikulášské zábavy v prosinci 2018. Zastupitelstvo obce Výprachtice pověřuje starostu obce uzavřením darovací smlouvy.
Hlasování:
PRO: 9 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 30/3/2018: 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 uzavřením darovací smlouvy.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 31/3/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Vodovody
a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., se sídlem: Slezská
350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČO: 48173398, na vypracování projektové dokumentace na rozšíření kanalizace
v lokalitě na Hoblovně, na Dole a na Malé Straně, za cenu
745 069,60 Kč s DPH. 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 schváleno.
Usnesení č. 32/3/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
souhlasí s provedením prací firmou Elektro KSK, spol. s r.o.,
Lidická 375, Lanškroun, IČ: 48172278 - opravou osvětlení
v tělocvičně základní školy do maximální výše 90 000,- Kč
bez DPH, a to v rozsahu cenové nabídky č. 2018/055K ze
dne 19. 12. 2018, která je přílohou tohoto usnesení.

Hlasování:
PRO: 9
Usnesení bylo schváleno.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1

Usnesení č. 33/3/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje rozpočtové opatření dle předloženého návrhu
č. 7 rozpočtového opatření.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 34/3/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje nákup osobního automobilu za pořizovací cenu
max. 600 tis. Kč. Zastupitelstvo obce Výprachtice pověřuje starostu obce uzavřením kupní smlouvy.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 35/3/2018: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje uzavření dohody o provedení práce mezi Obcí
Výprachtice a paní H. K. ve výši 2 000,- Kč za vedení kroniky.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení bylo schváleno.
Diskuze
1) Paní Romana Prokopová, ředitelka základní školy,
poděkovala zastupitelům za vstřícnost a podporu obce při
financování projektů školy
2) Pan Daniel Vávra vznesl dotaz, jak je to s pozemky pro
výstavbu?
odpověď: Připravuje se zasíťování parcel na Hoblovně,
jiné vhodné pozemky zatím nejsou.
Tyto dokumenty jsou upraveny 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.

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
měsíc

úterý

úterý

úterý

únor

úterý
5.

12.

19.

26.

březen

5.

12.

19.

26.

duben

9.

23.

květen

7.

21.

červen

4.

18.

červenec

2.

16.

srpen

13.

27.

září

10.

24.

říjen

1.

8.

15.

22.

listopad

5.

12.

19.

26.

prosinec

3.

10.

17.

24.

úterý

30.

29.
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ZPRÁVY Z MATEŘINKY
Divadlo Jójo - Bílé přání
Divadlo Jójo k nám opět přijelo s vtipnou zimní pohádkou.

Jarmark
V sobotu 1. prosince se
uskutečnil tradiční vánoční
jarmark, kde se prodávaly výrobky zhotovené ve
školce. Zapojilo se i hodně
rodičů a bylo opravdu co
nabídnout. V kuchyni se
podávaly řezy a teplé nápoje. V tento den měli návštěvníci možnost nakoupit
vánoční dárky a setkat se se
svými přáteli. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách jarmarku.

Papoušci

za dveřmi MŠ. A že letos byli obzvlášť strašidelní. Rádi
bychom touto cestou poděkovali základní škole za spolupráci při této akci.

Divadlo - Hlídali jsme Ježíška
„Slyšte, slyšte, pastuškové!“
Snad každý slyšel ten známý příběh o narození Ježíška, jak
si to lidé od nepaměti vyprávějí. Na to, co se přihodilo v
Betlémě, jsme se tentokrát jeli podívat do lanškrounského
divadla. Oslík s Volkem měli důležitý úkol, zůstat u jesliček a svým dechem Ježíška zahřívat. Jenomže i jim byla
zima. Co se stalo potom, ještě žádný příběh nevyprávěl...

Ježíšek v MŠ
Předvánoční čas v MŠ jsme si zpříjemnili společným stolováním, ochutnávkou cukroví, zpíváním a poslechem
koled. A v dětských očích nejkrásnějším zážitkem... dárečky pod stromečkem.

Zábavně vzdělávací program se živými papoušky si pro
naše děti připravil pan Podolský se svou manželkou. Představili nám různé typy těchto ptáků z jednotlivých kontinentů. Vyprávěli nám o životě papoušků ve volné přírodě, mohli jsme si je zblízka prohlédnout, pozorovat je při
jídle, při reakcích na různá slova, při letu apod. Kromě
toho, že se děti dozvěděly mnoho nových informací, si
s papoušky užily také spoustu legrace.

Vánoční koncert
Nejstarší děti z motýlkové třídy si letos opět zazpívaly na
vánočním koncertu v kostele, kde za doprovodu kytary
a varhan zazněly tóny vánočních a zimních písní. Krásná
sóla zazněla v podání Tinky Beranové a Elišky Fiebigerové.
Kolektiv mateřské školy

Čertovský rej
V naší mateřské škole je již tradiční Čertovský rej plný her
a soutěží spojen také s návštěvou Mikuláše a andělů, kteří
dětem nadělují balíčky s dobrotami. Ty nejodvážnější děti
se pak mohou pozdravit s čerty, kteří na Mikuláše čekají

strana 6

Výprachtické noviny

leden - únor 2019

ZŠ JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
FLORBAL
Na okrskové kolo jsme letos výjimečně vyrazili do Lanškrouna do tělocvičny Základní školy Bedřicha Smetany.
Čekala nás celkem čtyři utkání. Hned v prvním zápase
se nám postavilo družstvo Základní školy Aloise Jiráska.
A právě Jakub Jirásek (náš nejlepší útočník) hned v úvodu
dvěma góly určil celý průběh utkání. Na konci bylo skóre
5:3. V dalším utkání nás čekalo domácí družstvo. Musím
říci, že to byl nejlepší výkon našeho družstva. Domácí byli
totiž velkým favoritem. Po velmi vyrovnaném průběhu jsme
budoucímu vítězi sebrali dva body a remizovali 4:4. V dalších dvou zápasem se projevila slabší fyzická kondice a také
nedostatek hráčů na střídání. Po dvou porážkách skončilo
naše družstvo na čtvrtém místě. Každopádně by mohlo mít
toto mladé družstvo velkou budoucnost. Jsou zde hráči, kteří mají výbornou střelu, dobrý pohyb a odvahu jít jeden na
jednoho.

nou branku a vyhrát 5:4. Další dvě utkání, která následovala, byla už čistě v naší režii a do hry se více dostaly dívky
z lavičky. V celkovém zúčtování obsadilo naše družstvo
krásné druhé místo. Turnaj se mi moc líbil. Dívky hrály
zodpovědně a chvílemi byla radost se na ně dívat.
Školu reprezentovaly: Eliška Kuttichová, Táňa Fišerová,
Simona Jandejsková, Gabriela Injajevová, Zuzana Mertová,
Klára Grossmannová, Viktorie Štěfanová, Anička Chaloupková, Sára Holubcová
Bc. Petr Grossmann

Tradiční výprachtický jarmark
První prosincový den se
ve škole konal již tradiční vánoční jarmark. Za
výrobky dětí dorazilo
mnoho rodičů, prarodičů i bývalých žáků naší
školy. Určitě měli co
obdivovat, vánočních
předmětů, dekorací a
občerstvení bylo opravdu hodně. Po celé dopoledne panovala velmi příjemná
předvánoční nálada, kterou se snažil vylepšit i pěvecký
sbor pod vedením paní učitelky Bártové. Děkujeme všem
žákům, učitelům a rodičům za pomoc a organizaci a přejeme vám všem krásný advent a hezké svátky.
Foto a text: Bc. Petr Grossmann

Školu reprezentovali: Jakub Jirásek, Jan Lušovjan, Lukáš
Hanzlíček, Josef Medek, Štěpán Helbich, Saša Fišer, Štěpán
Štrauf. Doufám, že kluky florbal chytil a budou třeba součástí i nějakého sportovního klubu. Určitě by jim to pomohlo.
Bc. Petr Grossmann

FLORBAL
Žákyně osmé a deváté třídy reprezentovaly naši školu již
tradičně v Jablonném nad Orlicí. V konkurenci pěti týmů si
vedly velmi dobře. Po menších problémech s výstrojí se náš
tým pustil do prvního zápasu, kde nás čekal domácí tým.
Utkání bylo celou dobu nečekaně vyrovnané. Na každý gól
náš tým dokázal rychle odpovědět. Hra byla dobře organizovaná a rychlé brejky dělaly domácím velké problémy. Po
velmi statečném a bojovném výkonu skončilo toto utkání
naší porážkou 3:4. Bylo to naše
nejlepší vystoupení v turnaji. V
dalším zápase se náš tým utkal s
nepříjemným soupeřem z Klášterce. Byl to úplně jiný zápas, hodně
se faulovalo a byl to spíše boj o
přežití. Minutu a půl před koncem soupeř vyrovnal na 4:4. V
poslední minutě jsme se rozhodli
vrhnout vše do útoku. A vyplatilo
se. Asi čtyřicet sekund před koncem se nám podařilo vstřelit vítěz-

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji maminkám ze SRPDŠ, které vykouzlily krásné
adventní věnce. Poděkování posílám i do Koburku, kde se
pekly vynikající koburské koláče sypané perníkem. Poděkování směřuje i do obecního úřadu, který nám opatřil stromeček a pomohl s organizací této akce. Děkuji všem, kteří
pomáhali, vyráběli, pekli, tvořili, chystali tuto akci. Vaší
práce si velmi vážím a děkuji za ni.
Romana Prokopová

MIKULÁŠ
Rok se s rokem sešel a do školy opět zavítal Mikuláš.
S sebou si přivedl početnou družinu čertů a dva krásné
anděly. Společně prošli školou a postupně pozdravili všechny třídy. Po krátkém proslovu a výchovné chvilce došlo i na
sladkou odměnu.
Bc. Petr Grossmann
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NÁVŠTĚVA...
Deváťáci a osmáci navštívili Střední školu obchodu, řemesel a služeb v
Žamberku, která sídlí v
prostorách zámku. A co
zde viděli, slyšeli a zažili? Nejprve se seznámili
se s historií školy, která
sahá do roku 1956. Nejdůležitější ovšem byla prezentace učebních oborů. Žáci si vyzkoušeli prodávat, zdobit perníčky, být
na chvíli cukrářem, barmanem. Viděli práci kuchařů,
truhlářů, instalatérů, obráběčů kovů. Podívali se do
domova mládeže. Našim
žákům se otevřely dveře ke
vzdělávání. Motto školy:
Vdělávání je hodnota na
celý život.
Foto a text Romana Prokopová

TĚLESNÁ VÝCHOVA – PRVNÍ SNÍH
První sníh a krásné počasí nás vytáhlo ven na čerstvý
vzduch. První lyžování bylo opatrné, ale o to více bylo
zábavy. Pokud nám to počasí dovolí, budeme chodit na
běžky často. Je to přece jen v našem okolí tradiční zimní
radovánka.

Listopad – téma „Deštníky a gumáky“
Adam Krystejn – 1. ročník
Klára Štraufová – 2. ročník
Štěpánka Lerchová – 4. ročník
Kolektivní práce – 4. a 5. ročník
Dětem za krásné výtvory děkujeme a těšíme se na další.
Text a foto Mgr. Žaneta Fiebigerová

ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
Dne 21. prosince 2018 se již tradičně sešla celá škola i školka na schodech, aby si všichni společně zazpívali vánoční
písničky a koledy. Škola a my všichni jsme nasáli vánoční
atmosféru.

Bc. Petr Grossmann

Některé písničky zazněly v podání dětského sboru již 1. prosince během vánočního jarmarku.
Náš sbor se také představil během vánočního koncertu v kostele Proměnění Páně.
Ing. Milena Bártová

Výtvarná soutěž
V tomto školním roce jsme se s žáky I. stupně opět zapojili
do celoroční výtvarné soutěže, kterou pořádá DDM Damián Lanškroun. Letos nese soutěž název „Dívej se a kresli“.
Děti každý měsíc výtvarně ztvárňují jiné téma. Naše škola
se může pyšnit úspěchy žáků jak za měsíc říjen, kdy soutěž začala, tak za listopad, kdy byli vybráni tito žáci:
Říjen – téma „Batohy, tašky, kufry a aktovky“
Tereza Hegerová – 1. ročník
Lucie Skalická – 1. ročník
Jakub Heger – 2. ročník
Lucie Jandejsková – 3. ročník
Natálie Stejskalová – 5. ročník
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Vystoupení tanečního kroužku
Ve středu 19. 12. 2018 předvedla děvčata z tanečního
kroužku své pohybové dovednosti na náměstí J. M. Marků
v Lanškrouně, kde probíhaly předvánoční oslavy - Advent
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2018. Tanečnice z Výprachtic měly připravené dvě sestavy. První taneček byl na písničku od Marcuse a Martinuse
s názvem Elektrisk, druhý pak na píseň Animal od AlvaraSolera. Obě vystoupení se divákům líbila a naše žákyně
sklidily veliký potlesk.

Nový nábytek

S tímto krásným představením, obohaceným ještě o jeden
taneční kousek, uspěla děvčata i na dětském karnevale,
který uspořádal SDH Výprachtice v neděli 13. 1. 2019
na sále hostince U Jana. I na této akci bylo tančení příjemným kulturním zážitkem. Dívky byly odměněny nejen
potleskem, ale také krabicí plnou sladkostí.
Tanečnicím z 3., 4. a 5. ročníku patří velké poděkování za
vzornou reprezentaci naší školy.
Mgr. Žaneta Fiebigerová

Naše škola se změnila k nepoznání. Během vánočních
prázdnin došlo k výměně nábytku ve sborovnách, učebnách prvního stupně, zasedací místnosti, u zástupce
ř. školy a v ředitelně. Změna je obrovská.
Třídy prvního stupně jsou barevné. Paní učitelky si navrhly
do tříd zelenou, oranžovou a béžovou. Sborovna prvního
stupně má dekor bílého dřeva. Sborovna druhého stupně je kombinována buk s oranžovou, zasedací místnost,
kancelář zástupce ředitele školy a ředitelna mají sestavy
z dubu coffe a akátu.
Touto cestou děkujeme zřizovateli obci Výprachtice za
nemalý příspěvek, který umožnil vybudovat krásné prostředí pro žáky a učitele.

Rekonstrukce světel v tělocvičně
V lednu 2019 proběhla úspěšná rekonstrukce osvětlení
v tělocvičně Základní školy Jindřicha Pravečka. K této
výměně jsme byli donuceni, protože světla často nesvítila
a měla i velkou spotřebu energie. Oprava byla financována ze zdrojů obce Výprachtice. Tímto se výrazně zlepšilo
prostředí pro ty, kteří tělocvičnu využívají. Děkujeme zřizovateli za uskutečnění tohoto projektu.
Romana Prokopová

Sportovní den
Druhé lednové úterý jsme využili příznivých sněhových
podmínek a vyrazili
s druhým stupněm
na místní sjezdovku.
Sportovního dne se
zúčastnilo 22 lyžařů
a snowboardistů a
14 běžkařů. Během
dne si děti oprášily
své lyžařské dovednosti a někteří se i
něco málo naučily.
Počasí bylo zimní,
ale lyžování děti bavilo a na svahu se dobře bavily. Pokud
nám sněhové podmínky vydrží, mohli bychom v únoru
vyrazit znovu. Sportu zdar a lyžování ve Výprachticích
zvláště!
Bc. Petr Grossmann

Mgr. Romana Prokopová

Naše akční maminy ze SRPDŠ
Již potřinácté uspořádaly maminky ze SRPDŠ sběr papíru.
Ve svém volném čase v odpoledních hodinách přijímaly
papír, karton, noviny, letáky a časopisy. Každý list pečlivě zvážily. Brzy papírem naplnily taneční sál doslova „po
okraj“. Občané Výprachtic, děti, rodiče, učitelé, babičky, dědečkové přinesli neuvěřitelných 8 tun papíru. Naše
maminky si protáhly svaly celého těla. Osm tisíc kilogramů narovnat a zvážit, tak to už je pořádná „makačka“.
Děkujeme všem, kteří přišli i přes nepřízeň počasí a přispěli našim dětem. Velký dík patří maminkám ze SRPDŠ.
Romana Prokopová

Lyžařský výcvikový kurz
V týdnu od 14. do 18. ledna 2019 absolvovali žáci 4. a 5.
ročníku lyžařský výcvikový kurz. Vedoucí kurzu a instruktorkou byla paní učitelka Žaneta Fiebigerová, dalšími instruk-
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torkami pak paní ředitelka Romana Prokopová a paní Kateřina
Chládková, maminka
jednoho našeho žáčka. Odvoz lyží na
sjezdovku a z ní zajistil pan starosta Luděk
Skalický, za což mu
velmi děkujeme.
Každé ráno měly děti
hodinovou přednášku
na dané téma. Seznámily se s desaterem
pravidel FIS pro chování na sjezdových
tratích, výzbrojí a výstrojí lyžaře, nebezpečím hor, horskou
službou a první pomocí. Po přednášce nás vždy čekal 1,5
km dlouhý výstup na sjezdovku OVAZ ve Výprachticích.
Překvapilo nás, že žákům taková ranní procházka nedělala potíže a bravurně ji zvládali. Na sjezdovce jsme chvíli
bojovali s výstrojí a výzbrojí. Připravit se na lyžování byl
totiž pro některé nadlidský úkol. Děti byly rozděleny do
tří družstev podle toho, jak zvládly úvodní sjezd. Nejlepší
lyžaři byli zařazeni do 1. družstva. Ti, kteří udělali drobné
chybičky a na lyžích si nebyli jisti, patřili do 2. družstva.
Žáčci teprve se s lyžemi seznamující tvořili 3. družstvo.
Časem se počet dětí ve družstvech měnil. Mnozí na sobě
dosti zapracovali, mohli tedy postoupit do lepší skupiny.
Na lyžích jsme každý den strávili celkem tři hodiny. I tato
poměrně krátká doba praktické výuky stačila k tomu, aby
mohl každý žák na konci výcviku prohlásit: „Zvládl jsem
jízdu na vleku a úspěšně jsem sjel na lyžích ten výprachtický kopec.“ Počasí si s námi někdy pohrávalo jako kočka
s myší. Naše odhodlanost a nadšení z lyžování byly silnější a nedovolily, aby to někdo z nás vzdal. Ze sjezdovky ke
škole jsme se vždy svezli linkovým autobusem, což všichni s radostí uvítali.
Velké poděkování patří panu Luboši Mertovi, jenž nám
dovolil využít sjezdovku a zprovoznil vlek jen kvůli dětem
naší školy. Dále umožnil úschovu lyží a zařídil provoz
bufetu, abychom si mohli dopřát nějaké to mlsání po
náročném výkonu. Také si vážíme jeho vstřícnosti ve stanovení velmi přijatelné ceny za poskytnuté služby.
Děkuji všem dětem za krásný sportovní týden, který jsme
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zvládli bez sebemenšího zranění, instruktorkám za trpělivost a předání kvalitních zkušeností s lyžemi a dále všem
ostatním, kdo se jakkoli zapojili a podali pomocnou ruku
při organizaci tohoto báječného lyžařského kurzu.
Mgr. Žaneta Fiebigerová

Slalom na LVK
Děti se nemohly dočkat posledního dne lyžařského výcvikového kurzu. Ptáte se proč? Čekal je slalom. Závodu se
zúčastnili lyžaři 1. a 2. družstva. Žáci byli nervózní, ale
připraveni podat nejlepší výkon, tedy zajet slalom v co
nejkratším čase. Každé družstvo bylo hodnoceno zvlášť,
aby byl závod v duchu fair play. Po ukončení slalomu
začali závodníci polemizovat o tom, kdo bude stát na
„bedně“. Slavnostní vyhlášení vítězů však proběhlo až
v pondělí v teple a klidu na půdě naší základní školy. Nejúspěšnější sportovci obdrželi diplomy a odměny a sklidili
veliký potlesk a uznání od svých soupeřů.
Výsledky slalomu:
Družstvo 1.
1. místo - Filip Helbich (5. ročník)
2. místo - Lucie Grossmannová (5. ročník)
3. místo- Petr Indra (5. ročník)

Družstvo 2.
1. místo - Sabina Matějková (5. ročník)
2. místo - Sára Hochová (5. ročník)
3. místo - Patrik Pfeifer (5. ročník)
Ještě jednou gratuluji!!! Jen tak dál …

Mgr. Žaneta Fiebigerová
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FUTSALOVÝ TURNAJ V LEŠTINĚ – 1. MÍSTO DYNAMITU A KRÁL STŘELCŮ
Hned v úvodu roku 2019 se fotbalistům Dynamitu Výprachtice naskytla příležitost reprezentovat naši obec na kvalitně
obsazeném futsalovém turnaji v Leštině u Zábřehu. Protože
natrénováno po Štěpánském turnaji bylo, trenéři fotbalového kroužku ve Výprachticích Jirka Hegr a Tomáš Daněk
zajistili přihlášení a 5. ledna časně ráno se mohlo vyrazit.
Přihlášeno bylo 12 týmů převážně z okolí Šumperka
a Zábřehu, a tak nikdo příliš nevěděl, co od neznámých
„horalů“ z Výprachtic očekávat. Většinu týmů tvořili mladí běhaví fotbalisté z krajských soutěží, kterým mnohdy
nebylo ani 20 let, zato po hřišti běhali s neuvěřitelnou lehkostí. Dynamit Výprachtice s věkovým průměrem více než
30 let byl tak stále velkou neznámou, což se ovšem brzy
mělo změnit.
Nalosovány byly 3 skupiny po 4 týmech, první dva celky
postupovaly do čtvrtfinále a mužstva na třetích místech si
to mezi sebou rozdala o dvě poslední místa ve čtvrtfinále.
Hrací čas byl 2x6 minut. Rozměrově se tělocvična velmi
podobala té ve Výprachticích, což se ukázalo jako velká
výhoda.

V prvním zápase skupiny Dynamit Výprachtice hladce
vyřídil po pár minutách již odevzdané mladé dorostence
Leštiny 11:1. Možná až příliš namlsaní hned poté nastoupili ke druhému utkání skupiny s budoucím finalistou turnaje a velmi rychle prohrávali 0:2. Zařadila se tak vyšší
rychlost a nakonec z toho byla remíza 2:2 a vlastně jediná
ztráta na turnaji. Hráče Dynamitu nezastavila ani obědová pauza v místním pohostinství a poslední zápas skupiny
ovládli přesvědčivě 8:2. To znamenalo postup do čtvrtfinále z 1. místa skupiny.
Tam se již hrací čas změnil na 2x10 minut, ale ani to
nebyl větší problém. Dynamit nastoupil proti dorostencům ze Zábřehu a vcelku snadno si zajistil postup do
semifinále poměrem 6:1. V semifinále stáli proti Dynamitu již na první pohled zkušenější hráči z Postřelmova, ale
i ti odešli s nepořízenou a dostali za velké nelibosti příděl
8:2. Ve finále se tak opakoval remízový zápas ze skupiny
proti krajskému týmu z Lesnice. Soupeř nastoupil velmi

opatrně a bylo vidět, že
v žádném případě nechce
bláznit a inkasovat zbytečnou branku. To se jim ale
nepovedlo a první poločas
vyhrál Dynamit 1:0. Soupeř musel začít tvořit hru,
otevřel obranu, a to byla
voda na mlýn fotbalistů
z Výprachtic, kteří soupeře nakonec deklasovali
rozdílem dvou tříd - 7:0.
Oslavy tak mohly naplno
propuknout, navíc když si trofej za nejlepšího střelce turnaje odnesl s 15 vstřelenými góly Tomáš Daněk.
Fotbalisté Dynamitu Výprachtice

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2019 poprvé v historii na Orlickoústecku překonal hranici tří milionů korun. Do 603
pokladniček bylo vybráno celkem 3.078.392 Kč. I tentokrát finanční prostředky poslouží Charitě na provoz řady
služeb a projektů.
Dělat tak úspěšnou a rozsáhlou akci je možné jen díky
spolupráci mnoha subjektů. Děkujeme obecním úřadům
za pomoc s pečetěním a rozpečeťováním pokladniček.
Děkujeme farnostem, v nichž se dávají dohromady lidé,
kteří se sbírkou prakticky pomáhají. Zvláštní poděkování patří všem našim asistentům v jednotlivých obcích
a městech, kteří si každoročně berou na starost organizaci
Tříkrálové sbírky, a samozřejmě koledníkům, kterých jsou
v okrese téměř dvě tisícovky. Tříkrálová sbírka má dobrou
prestiž u občanů, kteří svými příspěvky do pokladniček
vyjadřují podporu a důvěru Charitě. Znova se ukázalo, že
žijeme v krásném kraji s mnoha lidmi, kteří různými způsoby myslí na druhé.
Podrobné výsledky za celý okres najdete na www.
uo.charita.cz
Všichni koledníci a organizátoři (a nejen oni) jsou srdečně
zváni 4. 2. 2019 na divadelní představení Vyprávění starého vlka v 18 h. v Orlovně Letohrad-Orlice.
Markéta Drmotová, tel. 734 769 713
Oblastní charita Ústí n.Orl., Na Kopečku 356, Letohrad
www.uo.charita.cz

5. a 6. 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 poda-

řilo vybrat 36 011,-Kč.
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SETKÁNÍ ZASTUPITELŮ ČLENSKÝCH OBCÍ
MIKROREGIONU SEVERO-LANŠKROUNSKO
Ve středu 28. listopadu 2018 pořádal Dobrovolný svazek
obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko historicky první
celodenní společné setkání zastupitelů svých členských
obcí, a to zejména s ohledem na proběhlé komunální volby na podzim letošního roku.
Na sále Kulturního domu v Horním Třešňovci se sešlo více
jak 100 zastupitelů (z celkového maximálního počtu 118),
aby si jednak prohloubili své znalosti v oblasti zákona
o obcích prostřednictvím přednášky Mgr. Jany Zwyrtek
Hamplové, specialistky na veřejnou správu a samosprávu,
ale také, a to především, aby se seznámili se svazkem, konkrétně s důvody jeho založení, orgány, zaměstnanci, zdroji financování a s jeho činností jak ve vztahu k členským
obcím, tak i ve vztahu k externím subjektům. V průběhu
dopoledne se tak zastupitelům dostalo velkého množství
informací k jejich právům a povinnostem, vyslechli si
spoustu zajímavých příkladů z advokátní praxe Mgr. Zwyrtek Hamplové. V odpoledních hodinách pak zaměstnanci svazku představili zastupitelům svou činnost v oblasti
odborného poradenství a přednáškové činnosti, projektového a dotačního poradenství, veřejných zakázek, zrealizovaných společných projektů svazku či členských obcí ve
spolupráci s naší kanceláří. Na závěr celého dne proběhlo i krátké školení pro starosty, místostarosty a členy rady
k podávání oznámení podle zákona o střetu zájmů prostřednictvím Centrálního registru oznámení.

První společné setkání zastupitelů členských obcí našeho
svazku je za námi. Bylo ukončeno po celých 7 hodinách
v 16.00. Věříme, že všichni zastupitelé odcházeli do svých
domovů plní dojmů a se spoustou nových informací a že
i přes poměrně velkou náročnost celého dne se dalších
obdobných akcí našeho svazku zase rádi zúčastní.
Rádi bychom touto cestou ještě jednou všem poděkovali za
jejich účast. Jsme opravdu rádi, že se tak vysoké procento
zastupitelů členských obcí zajímá o meziobecní spolupráci
a činnost našeho svazku. Je to skutečně dobrá vizitka fungující spolupráce v rámci našeho mikroregionu.
Další naše poděkování patří obci Horní Třešňovec, v jejíž
prostorách se setkání konalo. Děkujeme panu starostovi
a zaměstnancům obce za výbornou spolupráci při organizaci této akce, paní Duškové děkujeme za výborné koláče.

Srdečně zveme na čtvrtý ročník Netradičního plesu do
koburské hasičárny.
Sice je sál v Koburku menší, ale o to blíž je to k baru
a na taneční parket.
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, aťpřijdete 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 motto „Štastné a veselé Bohnice“.
Jak téma plesu naznačuje, chceme se příjemně odreagovat od každodeních starostí a užít nějakou legraci,
možná i trochu bláznivou.
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 osvědčená kvalitní hudební produkce.

Lenka Bártlová, manažerka svazku
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