Vážení přátelé, sousedé, občané, lide místní i přespolní,
zdravíme Vás v období jarního probouzení přírody.
V době, která se vyznačuje nejenom střídáním teplot, ale
také častými změnami počasí. Počasí je vrtkavé, nakonec
dubnové počasí nemůže být ani jiné než aprílové. Zimní
oblečení proto zatím neodkládáme a přezutí auta na letní
pneumatiky se rovněž za dané situace nedoporučuje, byť
již někteří motoristé tak učinili. Na některých sjezdovkách
ještě lyžařská sezóna neskončila a stále se lyžuje, i když
ekonomický přínos při nižší návštěvnosti v tomto období je
mnohdy diskutabilní. Na vrcholcích některých hor v době,
kdy se tvoří tyto noviny, stále leží okolo jednoho metru
sněhu. Na druhé straně v některých nižších polohách naší
země vláha chybí, sněhu tam napadlo málo a vydržel
pouze krátkou dobu, proto zde hrozí opět sucho. Ohledně hrozícího sucha bude
hodně záležet na tom, kolik
vody naprší v průběhu jara.
Příliv chladného vzduchu,
který jsme mohli zaznamenat koncem března a v prvních dubnových dnech, je
následkem typicky jarních
vpádů chladného vzduchu
ze severu. Toto náladové
počasí se vyznačuje obvykle
nejen náhlým ochlazením,
nárazovitým větrem, ale
i náhlými změnami kupovité
oblačnosti, takže se rychle
střídají jednotlivé přeháňky
deště, sněhu, ale i krupek, s kratším či delším vyjasněním
a postupně již s intenzivním slunečným svitem. Nestálé
dubnové počasí souvisí také s tím, že duben je, dle výsledků dlouhodobého měření v Klementinu v Praze, měsícem
s nejnižším tlakem vzduchu z celého roku.
Pranostiky v tomto období vycházely z toho, že bylo nutné snášet proměnlivé počasí, kdy po jasné obloze následovaly deště, vítr často měnil směr a mnohdy zesiloval a ranní
mrazíky plodům též nemálo uškodily, zvláště pak pšenici.
V pranostikách jsme se proto mohli dočíst, že v březnu za
kamna vlezem a v dubnu ještě tam budem. Případně, že:
„Dubnový sníh a panská láska za mnoho nestojí“.

Na jedné straně jsme se mohli dozvědět, že: „Sníh
dubnový jako mrva pohnojí“. Mokrý duben věštil hojnost
ovoce, vína a dobrou sklizeň. Na druhé straně pak v pranostikách zaznělo, že jak hluboko v dubnu namokne, tak
hluboko v máji vyschne, nebo že po mokrém dubnu bude
následovat suchý červen. No a pak si z toho vyberte.
Jednotlivé dny v dubnových pranostikách pak věštily
vývoj počasí v dalším období:
Na svátek sv. Huga, tj. 1. dubna, se tradovalo: „Prší-li
na 1. dubna, bývá mokrý máj“. Na Zelený čtvrtek (který
je dle kalendáře pohyblivým svátkem, nejdříve mohl připadnout na 19. březen, nejpozději pak na 22. duben) platívalo: „Je-li Zelený čtvrtek bílý, tak je léto teplé“. Pokud
pršelo na Velký pátek (opět pohyblivý svátek), pak byla
v očekávání dobrá úroda. Pokud naopak pršelo na Bílou
sobotu, tj. když pršelo do
božího hrobu, mělo se urodit málo třešní a očekával
se žíznivý rok. Pokud pršelo na Neděli velikonoční,
označovanou také jako
Hod boží velikonoční, která letos připadne na 21.
dubna, měla být v létě nouze o vodu. Na druhé straně
déšť velikonoční znamenal
čas pěkný s hojností sádla
a potravy. Déšť na velikonoční neděli rovněž věštil,
že na každé pondělí až do
svatého Ducha pršet mělo.
Pokud pršelo na Boží hod velikonoční, měly být všechny
neděle až do letnic deštivé. Když však bylo na Velikonoce
krásně, pak pranostika předpovídala: „Velikonoce krásné
úrodu nám dají, pakli slunce hasne, louky sucho mají“.
Pokud panoval od Velikonoc do svatého Ducha vítr, měl
tak vydržet po celý rok. 24. dubna, na svátek sv. Jiřího,
pak pranostiky věštily: „Když na svatého Jiří mráz, bude
i pod křovím oves“, případně: „Před Jiřím sucho, po něm
mokro“, „Je-li na svatého Jiří krásně, bude po něm jistě
ošklivo“, „Jasný Jiří – pěkný podzimek“. Na svatého Jiří,
jak určitě všichni víte, měli vylézat hadi a štíři. Ale hlavně
pak na svatého Jiří rodilo se dle pranostiky jaro, jaro, které
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znamená život a které všichni milujeme, na které se po
zimě těšíme. V neděli po svatém Jiřím se koná také v Horních Heřmanicích pouť.
Květnové pranostiky byly rovněž směřovány na předpovědi úrodného nebo naopak neúrodného roku. Zda
můžeme uvést např. „Sníh v máji – hodně trávy“ a také
„Mokrý máj- chleba hoj“, případně: „Suchý březen, mokrý
máj – bude humno jako ráj“. Májová kapka dle pranostik
platila za dukát. Když se v máji blýskalo – sedlák si měl výskat. Pršelo-li na 1. máje, mělo být později sucho a nemělo
se urodit víno. Pokud pršelo 1. května v noci, který se označoval jako svátek svatého Filipa a sv. Jakuba, mělo to být
předzvěstí úrodného roku. 11. května na svátek sv. Mamerta měla již jít zima k čertu. Ve dnech 12., 13. a 14. května si
připomínáme svátek svatého Pankráce, Serváce a Bonifáce
(tzv. ledoví muži). Dříve platívalo a dodnes se mnohdy při
jarním výsevu tímto trochu řídíme: „Před Servácem není
léta, po Serváci s mrazy veta“. Pro sadaře jsou pak Pankrác,
Servác a Bonifác zlí chlapci. Z toho plyne, že před 13. květnem se můžeme ještě dočkat mrazů, po tomto dni však není
potřeba se žádných mrazů obávat.
Nyní nám dovolte, abychom Vás informovali o událostech v naší obci za období uplynulých měsíců února a
března 2019.
12. února proběhlo u naší obce Výprachtice přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za rok
2018. Přezkoumání hospodaření, tzv. audit, provedli pracovníci finančního odboru Pardubického kraje. Výsledkem této kontroly je zpráva, ve které se konstatuje, že vše
u naší obce po stránce hospodaření je bez jakýchkoliv
chyb a závad.
13. února se uskutečnilo setkání starostů se zástupci
Správy a údržby silnic Pardubického kraje, a to za přítomnosti jejího ředitele. Setkání se uskutečnilo v Letohradě.
Zástupci Správy a údržby silnic Pardubického kraje informovali starosty okolních obcí o plánu zimní údržby silnic
II. a III. třídy, dále se diskutovalo o letní údržbě.
14. února se konal v Ústí nad Orlicí konzultační den na
téma PITNÁ VODA 2019. Semináře se zúčastnili zástupci
ministerstva zemědělství, krajské hygienické stanice, Krajského úřadu pardubického kraje, SÚJB (Státního ústavu
jaderné bezpečnosti), zástupci ČHMÚ (Českého hydrometeorologického ústavu) a provozovatelé vodovodů. Přítomní zástupci seznámili starosty obcí s novelami zákonů a vyhlášek upravujících danou problematiku. Dále
se přítomní zástupci úřadů zabývali otázkami spojenými
s jakostí a zamořením spodních vod pesticidy a také řešili
problémy spojené se suchem a souvisejícími dopady na
hospodaření s pitnou vodou.
24. února členové V-Racing Výprachtice uspořádali
v areálu sjezdovky OVAZ další ze svých pravidelných
akcí, a to tentokráte výjezd do lanovky s čímkoliv (auta,
motorky) – účastnilo se cca 80 jezdců a divácká kulisa
byla výborná. Výtěžek z této akce byl poté předán 13.
března tělesně postiženému chlapci na zakoupení pomůcek. Je vidět, že i mladá generace umí účinně pomáhat.
Děkujeme všem organizátorům této povedené akce.
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1. března proběhla Valná hromada dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko. Valná hromada měla na programu poměrně zásadní body, jako je
schválení rozpočtu svazku na rok 2019, soutěž energií na
burze, prodloužení projektu Centra společných služeb
a možnosti rozvoje svazku v souvislosti s vývojem legislativy, hospodářskou činnost a nový ceník služeb, společné
projekty svazku, ale také i blížící se již IV. reprezentační
ples svazku.
1. března obec Výprachtice zorganizovala promítání
kina pro děti. Přítomných cca 70 dětí zhlédlo kino PAT
a MAT-zimní radovánky. Filmové představení se dětem
velmi líbilo, důkazem jejich zájmu a nadšení byl potlesk
na závěr.
6. března se uskutečnila ukázka techniky JSDHO (Jednotky Sdružení dobrovolných hasičů Výprachtice) pro děti
z mateřské školy, aby získaly inspiraci k malování výkresů
pro účast v soutěži „Požární ochrana očima dětí“, kterou
tradičně pořádá Okresní sdružení hasičů Ústí nad Orlicí.
Slavnostní vyhodnocení proběhne 11. dubna ve Výprachticích.
8. března páteční odpoledne patřilo ve Výprachticích
magii a kouzlům, které předvedl pan kouzelník Bednář.
Děkujeme maminkám ze SRPDŠ (Sdružení rodičů a přátel
dětí školy) naší školy za přípravu této skvělé akce.
10. a 11. března se naplnila výstraha ČHMÚ před velmi silným větrem. Silný vítr zcela poškodil autobusovou
zastávku na Haldě, která bude nahrazena novou, o podmínkách výstavby jednáme s původním dodavatelem.
Vítr také napáchal značné škody na porostech v obecních
lesích. Jednotka SDH Výprachtice vyjížděla v noci k odstranění celkem 6 ks stromů spadlých na silnice (2 ks v „Ptáčníku“ a 4 ks v „Tiscích“).
13. a 14. března doprovodil starosta obce děti z naší ško-
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ly na Krajské kolo Festivalu vědy a techniky mládeže v Pardubickém kraji. Naše děvčata bohužel hlavní cenu nevyhrála, ale získané zkušenosti jsou cenné pro příští roky.
21. března, tj. ve čtvrtek odpoledne navštívil náš klub
seniorů Základní školu Jindřicha Pravečka ve Výprachticích. Senioři si prohlédli celou školu doslova od sklepa až
po půdu :-). Samozřejmostí byly vzpomínky na jejich školní docházku. Nechyběla prohlídka nově vybavených učeben pro kroužky keramiky a robotiky. Zhlédli vystoupení
tanečního kroužku pod vedením paní učitelky Fiebigerové
a na závěr obdržel každý senior drobný dárek z kroužku
keramiky od paní ředitelky Romany Prokopové, která je
školou provedla.

21. března se uskutečnilo jednání MAP (Místní akční
plán) II Lanškroun. V jeho rámci se konalo rovněž jednání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti. Tématem jednání byla logopedie. Prezentace se ujala paní Mgr. Hana
Minářová, která je zároveň vedoucí PS a která se logopedii
dlouhodobě věnuje. Součástí prezentace byly i praktické
ukázky. Na programu jednání byla také diskuse nad zmapováním situace rovných příležitostí ve vzdělávání v území. Další informace najdete na: www.maslanskrounsko.
cz v sekci MAP II.
21. března proběhlo také setkání starostů se zástupci
svazku a MAS Orlicko ohledně možností získání dotací
prostřednictvím MAS Orlicko. Jedná se zejména o dotační
tituly pro malé projekty obcí a spolků v obcích.
Zaměstnanci obce prováděli v uplynulém období měsíců února a března zimní údržbu komunikací a chodníků,
dále zajišťovali topení v obecních objektech, zprůjezdnění lesních cest po pádech stromů způsobených vichřicí,
zpracování dřeva po polomech. Bylo rovněž potřebné
provést úklid zničené zastávky na Haldě,
výměnu spojky a GO uložení přední nápravy na traktoru 7245 (nazvaném Máňa), GO
navijáku. Neustále nás trápí a obtěžuje čištění čerpadel na ČOV. Stále častěji se objevují hadry a další problematický odpad, který
následně na ČOV ucpává a ničí tam instalované zařízení, zejména čerpadla.
Děkujeme všem zaměstnancům naší
obce za vykonanou práci v tomto nesnadném období. Dále děkujeme předem všem
občanům, kteří přiloží ruku k dílu a pomohou uklidit okolí svého obydlí, na kterém se
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nachází např. kus obecní cesty nebo obecního pozemku.
Na závěr nám dovolte, abychom Vám popřáli pěkné
jaro, ale rovněž i trošičku potřebných dešťových srážek,
kterých nikdy není dost, zvláště pak po posledních suchých
letech. Přejeme Vám, aby se Vám podařilo vykonat vše,
co je potřebné. Po letošní zimě toho nakonec bude určitě
víc než dost.
To Vám přejí zastupitelé obce Výprachtice.

ZAHRADNICTVÍ Jindřich Helekal
Horní Čermná
nabízí za příznivé ceny:
- sadbu zeleniny a květin všeho druhu
- květiny do truhlíků - petunie, převislé petunie,
surfinie, muškáty aj.
- květiny na hrob - voskovky, lobelky, kapradí, aj.
Pracovní doba: Po - Pá 9.00 - 18.00 hod.
So
9.00 - 15.00 hod.
tel.: 465 393 703
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VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
VÝPRACHTICE KONANÉHO DNE 27. 2. 2019 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, Ing. Vendula Indrová, Ing. Daniel Vávra, Petr
Tomiška, Zbyněk Kristek
Omluveni: Jan Koubek, Petr Skalický

Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Zastupitelé Petr Tomiška a Daniel Vávra oznámili podle
§83, odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, možný střet zájmů.

Usnesení č. 36/4/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje následující program veřejného zasedání:
1/ Zahájení
2/ Schválení programu jednání ZO
3/ Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4/ Zpráva starosty
5/ Schválení rozpočtu obce na 2019, schválení čerpání
rozpočtu za 2018
6/ Projednání poskytnutí individuálních dotací a darů na 2019
7/ Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene
8/ Schválení cen vodného a stočného
9/ Projednání inventarizace za 2018
10/ Schválení účetních závěrek MŠ a ZŠ
11/ Vyjádření ke stavebním řízením
12/ Schválení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
13/ Návrh na poskytnutí mimořádné odměny starostovi obce
14/ Výběrová řízení
15/ Různé
16/ Diskuze
17/ Závěr
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. 41/4/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje poskytnutí individuální dotace příjemci – TJ
Sokol Výprachtice, Výprachtice 57, IČO: 15030229 ve
výši 75 000,- Kč. Dotace se poskytuje na činnost v roce
2019. Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace s příjemcem dotace.
Hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2
Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. 38/4/2019: 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 2019 bez výhrad,
a to dle předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto
usnesení jako příloha a součást tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 39/4/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje čerpání rozpočtu obce Výprachtice za rok
2018 bez výhrad, a to dle předloženého návrhu, který se
zakládá k tomuto usnesení jako příloha.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 40/4/2019: 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 2019. Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace s příjemcem dotace.
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Usnesení č. 42/4/2019: 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: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 43/4/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje poskytnutí finančního daru příjemci – Cyklistický klub Lanškroun, z.s., nám. J. M. Marků 46, Lanškroun,
IČO: 44468440 ve výši 5 000,- Kč. Dar se poskytuje na
pořádání Malého závodu míru, konaného ve dnech 25.
– 26. 5. 2019. Zastupitelstvo obce Výprachtice pověřuje
starostu obce k uzavření darovací smlouvy.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 44/4/2019: 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: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 45/4/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice neschvaluje poskytnutí finančního daru příjemci
– Záchranná stanice Zelené Vendolí, Vendolí 42, IČO:
70920907.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 46/4/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-2016609/VB/2 Výprachtice 1131,
Cábová - nové OM ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., síd-
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lo: 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: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 47/4/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti IV-12-2017017/VB/01 Výprachtice, 697, Heger
- nové OM ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., sídlo: Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, zastoupenou společností
ELRO Czech, s.r.o. se sídlem Ostřetín 288, 534 01 Holice. 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 schváleno.
Usnesení č. 48/4/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje cenu vodného pro rok 2019 ve výši 25,- Kč,
včetně 15 % DPH za 1 m3 a cenu stočného ve výši 48,- Kč
za 1 m3 včetně 15 % DPH.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 49/4/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí s předloženou zprávou hlavní inventarizační
komise o výsledku inventarizace v roce 2018 a zároveň
schvaluje vyřazení nepotřebného majetku a prodej nepotřebné úhlové řezačky za 500,- Kč dle návrhu likvidační
komise, který je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 50/4/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Výprachtice
za rok 2018, a to dle předložených výkazů založených
k tomuto usnesení.
Zastupitelstvo obce Výprachtice bere na vědomí hospodářský výsledek Mateřské školy Výprachtice za rok 2018
ve výši 0 Kč.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 51/4/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje účetní závěrku Základní školy Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí, za rok 2018, a to
dle předložených výkazů založených k tomuto usnesení.
Zastupitelstvo obce Výprachtice bere na vědomí
zlepšený hospodářský výsledek Základní školy Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí ve výši
74 903,40 Kč a zároveň schvaluje převedení části zlepšeného hospodářského výsledku Základní školy Jindřicha
Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí za rok 2018
ve výši 65 519,40 Kč do rezervního fondu této organizace
pro rok 2019 a část ve výši 9 384,- Kč zůstane ponechán
na SÚ 432 – nerozdělený výsledek hospodaření. Prostřed-
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ky rezervního fondu budou použity na provoz. Do fondu
odměn se přiděluje 0.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 52/4/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje zveřejnění záměru uzavření smlouvy o právu provedení stavby, jejímž předmětem je umístění kabelového vedení NN v pozemku parc. č. 1779/14 a 1785
v k.ú. Koburk ve vlastnictví obce Výprachtice ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., sídlo: Teplická 874/8,
Děčín, IČO: 24729035, zastoupenou společností PEN – projekty energetiky, s.r.o., se sídlem Zelené Předměstí, Arnošta
z Pardubic 2835, 530 02 Pardubice, IČO: 26011701.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 53/4/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje zveřejnění záměru uzavření smlouvy o právu
provedení stavby, jejímž předmětem je umístění stavby
kanalizace – napojení domovní ČOV do vod povrchových
(potoka) v pozemku parc. č. 3150/1 v k.ú. Výprachtice.
Hlasování:
PRO: 9 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 54/4/2019: Zastupitelstvo obce souhlasí se
stavbou plotu na pozemku parc. č. 3168/5 a 320 v k.ú.
Výprachtice podél místní komunikace na pozemku parc.
č. 3168/1 v k.ú. Výprachtice ve vlastnictví obce Výprachtice s tím, že bude dodržena minimální vzdálenost od
viditelné hranice cesty minimálně 1 m z důvodu umožnění zimní údržby komunikace.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 55/4/2019: Zastupitelstvo obce souhlasí se
stavbou plotu na pozemku parc. č.1545/1 v k./. Koburk
podél pozemku účelové komunikace parc. č. 1785 v k.ú.
Koburk s tím, že bude dodržena minimální vzdálenost od
viditelné hranice cesty minimálně 1 m z důvodu umožnění zimní údržby komunikace.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 56/4/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice ruší usnesení č. 12/1/2018 ze dne 31. 10. 2018.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 57/4/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce
odměny za měsíc v následujících částkách:
místostarosta: 7 091,- Kč,
předseda výboru/komise/zvláštního orgánu obce: 1 400,- Kč,
člen výboru/komise /zvláštního orgánu obce: 1 200,- Kč,
člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 1 000,- Kč.
Odměna bude poskytována od 1. 3. 2019. V případě
nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení
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slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých
funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 58/4/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje mimořádnou odměnu starostovi obce ve výši
jedné měsíční odměny, kterou pro výkon příslušné funkce
stanoví prováděcí právní předpis, z důvodů splnění zvláště významných úkolů obce, a to :
1. za aktivní činnost nad rámec povinností při realizaci
významných investičních akcí
2. za aktivní činnost nad rámec povinností při realizaci
menších stavebních akcí
3. za organizaci kulturních akcí, pořádaných obcí
4. za zimní údržbu obecních komunikací
Hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 59/4/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje zadání výběrového řízení na zhotovitele díla na
akci „Vybavení odborných učeben ZŠ ve Výprachticích“.
Komisi pro výběr zhotovitele jmenuje starosta. Zastupitelstvo
obce pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy s vybraným
uchazečem.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 60/4/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, se sídlem:
Dolní Čermná 76, 561 53 Dolní Čermná, IČ: 01349341
na zajištění organizace výběrového řízení na zhotovitele
díla na akci „Vybavení odborných učeben ZŠ ve Výprachticích“ ve výši 5 000,- Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 61/4/2019: Zastupitelstvo obce souhlasí
s napojením domu čp. 64 ve Výprachticích na vodovodní
řád ve vlastnictví obce Výprachtice.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 62/4/2019: Zastupitelstvo obce souhlasí s
napojením domu čp. 248 ve Výprachticích na vodovodní
řád ve vlastnictví obce Výprachtice.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 63/4/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice
určilo dle ust. § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
vazbě na ust. § 55 odst. 1 a ust. § 47 odst. 1 a 4 stavebního
zákona, starostu obce Luďka Skalického jako zastupitele,
který bude spolupracovat s pořizovatelem při vyhodnoce-
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ní Územního plánu Výprachtice a při zpracování návrhu
Zprávy o uplatňování územního plánu Výprachtice.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 64/4/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice
určilo dle ust. § 6 odst. 5 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
vazbě na ust. § 55 odst. 1 a ust. § 47 odst. 1 a 4 stavebního zákona pořizovatelem zprávy o uplatňování územního
plánu Výprachtice obecní úřad s rozšířenou působností
– Městský úřad Lanškroun.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 65/4/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje pořízení pronájmu barevného multifunkčního zařízení formátu A3. Nájem bude sjednán na 48 měsíců v ceně do 1300,- Kč za měsíc, cena za černobílou kopii
A4 do 0,20 Kč a za barevnou A4 do 1,- Kč, uvedené ceny
jsou bez DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy o nájmu.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 66/4//2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice
souhlasí s provedením prací firmou Elektro KSK, spol. s r.o.,
Lidická 375, Lanškroun, IČ: 48172278 - opravu elektrorozvodů v 1. NP domu čp. 7 ve Výprachticích v rozsahu dle
cenové nabídky v maximální výši 65 000,- Kč bez DPH.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 67/4//2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí s prodloužením smlouvy se společností TMobile Czech Republic a.s. Zastupitelstvo obce pověřuje
starostu obce k podpisu smlouvy.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Diskuze:
Pan Tomiška:
dotaz: Proč ještě nebyla v tomto školním roce svolána
školská rada?
odpověď: Školská rada se svolává 2x ročně, paní ředitelka ji ve spolupráci s předsedou školské rady svolá v nejbližším možném termínu.
Paní ředitelka Romana Prokopová poděkovala zastupitelstvu za schválení rozpočtu pro ZŠ Jindřicha Pravečka,
Výprachtice.
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.
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KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
PARDUBICKÉHO KRAJE
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Pardubice 20. února 2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor
služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, jako věcně
a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 74 odst.
2 písm. b) a odst. 5 zákona č. 119/2002 Sb. o střelných
zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon o zbraních) oznamuje veřejnou vyhlášku vydanou
dle ustanovení § 25 odst. 1, 2 zákona číslo 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), že dne 13. 7. 2018 v obci Valteřice 98, 561 34
Výprachtice byla nalezena Pistole samonabíjecí, zn. Fémaru, mod. 37, ráže 7,65 Bw., v.č. 142511 + 6 ks nábojů ráže
7,65 Bw, která je uložena na Krajském ředitelství policie
Pardubického kraje, Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, Jana Zajíce 946, 530 12 Pardubice.
Vzhledem k tomu, že šetřením nebyl zjištěn vlastník věci,
vyhlašuje se veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením
§ 25 odst. 1, 2 správního řádu doručení písemnosti o nálezu
věci jejímu vlastníkovi. Veřejné vyhlášky je využíváno jako
poslední možnosti ke zjištění majitele. Tato vyhláška bude
vyvěšena po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie České
republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje,
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice a v místě nálezu
na úřední desce Obecního úřadu Výprachtice, Výprachtice
3, 561 34 Výprachtice. Nepřihlásí-li se vlastník ve stanovené lhůtě, bude po této lhůtě správní orgán postupovat
v souladu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona o zbraních
a předmětná věc připadne do vlastnictví státu.
por. Bc. Jiří Tilman
komisař v.r.

MUDr. Jarešová oznamuje, že ve dnech 6. a 7. května nebude ordinovat. Pouze nutné, akutní případy
ošetří MUDr. Remešová, která převzala ordinaci po
MUDr. Šverákové.
Dětská ambulance MUDr. Jarešové oznamuje změnu ordinačních hodin od 1. dubna 2019.
Jablonné nad Orlicí:
Po 7.00 - 11.00 14.00 - 18.00 Pouze pozvaní
Út 10.00 - 11.30
St 7.00 - 10.00 10.00 - 12.30 Poradna
Čt 7.00 - 10.30
Pá 7.00 - 11.30
Bystřec:
Út 7.00 - 8.30
8.30 - 9.30 Poradna
Čt 11.00 - 12.30
Výprachtice
Po 12.00 - 13.30
Čt 13.00 - 14.30 14.30 - 15.30 Poradna

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

V SOBOTU 4. KVĚTNA 2019
Tím Vám vzniká možnost zajistit správným způsobem likvidaci nebezpečných odpadů, které se mohou
vyskytovat v domácnosti.
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 přistavením kontejnerů
v objektu ČOV (čistírna odpadních vod),
a to v sobotu dne 4. května 2019
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.
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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ZPRÁVY Z MATEŘINKY
Divadla v MŠ

Karneval

V měsíci únoru nás navštívila dvě divadla. Loutkové
divadlo Ludmily Frištenské s pohádkou Pošťák Čestmír
a pro nás velmi oblíbené divadlo JÓJO s pohádkou
O neposlušných kůzlátkách.

V úterý 26. 2. se ze školky celé dopoledne ozývalo
karnevalové veselí. Sešly se tu nejrůznější kostýmy, přes
princeznu Elzu po superhrdiny. Děti si společně zatančily,
zasoutěžily a na závěr na ně čekala malá sladká odměna
s diplomem.

Logopedka
V rámci projektu MAP k nám přijela 22. ledna logopedka paní M. Dvořáková. V naší školce spolupracuje s logopedickou asistentkou p. uč. Beranovou v oblasti prevence
odstraňování prostých vad výslovnosti.

Beseda pro rodiče
„Komunikace jako nástroj dobrých vztahů”, na toto
téma přijela 13. února do naší MŠ pobesedovat lektorka
Iva Řehůřková. Protože je dítě od přírody velmi zvídavé,
je na nás dospělých, jak položíme základní kámen jejich
komunikace budoucí. Nápodobou se totiž děti naučí
nejvíc a právě komunikace určuje, zda má člověk zdravé vztahy s ostatními. Také je dobré, aby uměl aktivně
naslouchat, respektovat mluvčího a používat tzv. „hladivou komunikaci”. Sponzorem této akce byl Místní akční
plán pro ORP Lanškroun II. Beseda byla zdarma a s bohatým občerstvením. Děkujeme rodičům, kteří si přišli paní
Řehůřkovou vyslechnout a přejeme jim, aby komunikace
s jejich dětmi byla v budoucnu právě „hladivá”. Další
besedu s paní Řehůřkovou plánujeme 15. 4. 2019, tentokrát na téma: „Jak si splním to, co chci”, aneb, jak je cílevědomost důležitá vlastnost pro úspěch v životě. Srdečně
tímto zveme všechny rodiče.
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Hasiči
Zajímavé dopoledne prožily děti v MŠ ve středu 6. března. Pan starosta Luděk Skalický a jeho bratr Radim Skalický nám před obecním úřadem ukázali hasičskou výstroj
a výzbroj. Poté následovala prohlídka hasičských aut.
Oběma hasičům děkujeme za ukázku hasičské techniky.
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Zápis do MŠ

Zápis do Mateřské školy ve Výprachticích na školní rok 2019 - 2020
se uskuteční ve čtvrtek 9. května 2019 v době od 10.00 - 11.00 a od 13.30 - 15.00 hodin.
Tiskopisy k vyplnění si můžete vyzvednout v MŠ od 29. dubna 2019.

Sobota 1. června Letohrad, Tvrz Orlice
19.30 hod. Předání cen
20.00 hod. Slavnostní zahajovací galakoncert
– HRA DIŠŤAN & Jiří Pavlica
předprodej vstupenek od začátku května v IC Letohrad
- jednotné vstupné 150,- (na místě 190,- Kč)
21.45 hod. rybník pod Tvrzí Orlice
– Vodní a ohňostrojová show k oslavě festivalového
jubilea. Komponovaná show na hudbu B. Smetany –
Vltava (Má vlast). Vstup zdarma
Neděle 2. června
10.15 hod. kostel PM Letohrad (Orlice)
– Varhanní mše – C. Schmiedlin (Švýcarsko). Vstup zdarma
17.00 hod. Aula PdF Hradec Králové
– koncert k jubileu J. Snížkové
– členové FHK a pedagogové PdF UHK
Vstupné dobrovolné
Středa 5. června ve 20 hod. Výprachtice
Chvála varhan – H. Gwardak (PL/Finsko)

Čtvrtek 6. června ve 20 hod. Jablonné nad Orlicí
multižánrové oratorium Missa Laetare
– 60 vokalistů a instrumentalistů s průvodním slovem
Pátek 7. června ve 20 hod. Horní Čermná
M. Muck – varhany (SRN)
Sobota 8. června
18.30 hod. Králíky
– Kvarteto UHK + M. Arutnunova – varhany (SRN)
21.00 hod. Lukavice – koncert při svíčkách
– Kvarteto UHK + F. Rosca – varhany (Rumunsko)
Neděle 9. června
14.00 hod. – Položení květin u hrobu F. V. Heka/F. L.
Věka na novém hřbitově a průvod k pomníčku vedle
kostela sv. Václava
15 hod. Kostel sv. Václava v Letohradě
Závěrečný galakoncert BONI PUERI – Český chlapecký sbor
Lubomír Brabec – kytara
Kde není uvedeno jinak, prodej vstupenek 45 min. před
začátkem koncertu na místě (cena 50,-/30,-, závěrečný
galakoncert 100,-/50,-).

strana 9

Výprachtické noviny

březen - duben 2019

ZŠ JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
Exkurze Vida science Brno

Dne 30. 1. 2019 jsme s žáky 4. ročníku vyrazili do Vida
centra v Brně. Nejprve jsme se zúčastnili programu ČAS
NA ČAS, poté zvukové show a nakonec si žáci vyzkoušeli
spoustu pokusů ve volné expozici.
Mgr. Veronika Franková
Iveta Krátká

Florbal
Naše škola byla pozvána na okrskové kolo ve florbalu do Horní Čermné. Vybrali jsme osm chlapců, čtyři ze
čtvrtého a čtyři z pátého ročníku. Ve středu 13. 2. 2019
jsme vyrazili do čermenské tělocvičny. Cesta autobusem
uběhla rychle a po osmé hodině už jsme byli na místě.
Chlapci se převlékli a proběhla prezence. Po nástupu, na

do Brandýsa nad Orlicí. Brandýská ZŠ je naštěstí blízko
nádraží, tak jsme se bez problémů stihly zapsat a připravit
na turnaj. Hrálo se systémem „každý s každým“. Každý
tým tedy odehrál čtyři zápasy. Děvčata bojovala jako lvice. Jejich výkon se mezi výběrem hráček z městských škol
určitě neztrácel. Zaslouží si velikou pochvalu. Na závěrečném nástupu dívky obdržely diplom. Při čekání na zpáteční vlak se odměnily nákupem sladkostí v místním Konzumu. Cesta zpět proběhla bez komplikací. Domů jsme si
přivezly spoustu nových zkušeností a zážitků.
Zuzana Pfeiferová a Žaneta Fiebigerová

Exkurze do Terezína
Dne 20. 2. 2019 jsme se s vybranými žáky z 8. a 9. ročníku vydali na exkurzi do Terezína. Dlouhá cesta a brzké
vstávání mohly být sice otravné, ale seděli jsme si v pohodlí
vyhřátého autobusu. Důležitější však bylo vědomí, že se
v klidu a bezpečí můžeme vrátit domů ke svým blízkým.
Měli jsme prostě „zpáteční jízdenku“. Takové štěstí nemělo
120 000 lidí, kteří prošli terezínským ghettem a jejich životy
byly násilně a zrůdně ukončeny ve vyhlazovacích táborech
ve východní Evropě (Treblinka, Osvětim, Lublin, Riga).

kterém jsme si vyslechli pravidla, mohl turnaj začít. Do
boje se naši chlapci vrhli s plnou vervou. Chvílemi jsme
ani nestíhali sledovat míček. Ve hře se vystřídali všichni
hráči i oba brankáři. Celý turnaj proběhl bez zbytečných
faulů, všechny týmy dodržovaly pravidla fair play. Chlapci
si to užili a domů jsme odjížděli s diplomem za krásné
třetí místo.
Zuzana Pfeiferová a Žaneta Fiebigerová

Florbal dívek
Další sportovní akce, kam byla naše škola pozvána,
bylo okresní kolo ve florbalu dívek v Brandýse nad Orlicí.
Opět jsme sestavily tým osmi hráček ze čtvrtého a pátého ročníku. V úterý 19. 2. 2019 jsme brzo ráno vyrazily
autobusem do Lanškrouna a pak jsme pokračovaly vlakem
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Terezína. V místnostech nás obklopovaly obrázky a jména
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jsme potkali několik usměvavých žen. Paní průvodkyně nám je představila jako
vnučky rabína, který toto
místo zřídil a sám druhou
světovou válku nepřežil.
Exkurzi jsme zakončili na Malé pevnosti. Toto
místo sloužilo během války
jako věznice gestapa. Když
jsme procházeli celami, kde
brutální věznitelé týrali své
oběti, mráz nám běhal po
zádech. Nahlédli jsme do
cel, kde byl vězněn Gavrilo Princip či Milada Horáková.
Moc děkujeme za milou společnost dětem a učitelům
ze základní školy v Hylvátech a Libchavách a těšíme se na
další společnou exkurzi.

a mládež Bc. Zdenka Drozdová a strážnice městské policie
Jana Minářová. Žákům 8. ročníku představily vzdělávací
program „Právo pro každého“. Děti absolvovaly přednášku,
při které byly seznámeny se základními fakty z oblasti trestního, pracovního, občanského a rodinného práva. Všichni
bedlivě naslouchali a přednášející zasypávali nesčetnými
dotazy. Získané vědomosti si budou moci ověřit v rámci
školního kola soutěže, jež proběhne v březnu.
Mgr. Lucie Jindrová

První vysvědčení

Mgr. Lucie Jindrová

Výprachťáci v Praze
Základní škola Jindřicha
Pravečka připravila pro
pedagogy školy a obyvatele Výprachtic zájezd do
Prahy na muzikál Fantom
opery. Jeden z nejhranějších muzikálů na světě nás
zcela ohromil a pohltil.
Kulisy, výprava, hudba,
kostýmy, zpěv, muzikáloví
herci a jejich výkony nás
vtáhli do děje.
Muzikál láme rekordy.
Hraje se již od roku 1986.
Viděli ho diváci v 25 zemích světa. Získal 50 významných divadelních cen. V každé produkci pracuje 120 lidí.
V představení je použito 230 kostýmů. V Čechách ho
můžeme vidět díky producentu Františku Janečkovi.
Den v Praze jsme si všichni užili a budeme se těšit na
další výpravy za kulturou.

Tak konečně jsme se dočkali! S takovým výrazem ve
tváři mě dnes ráno ve třídě uvítali prvňáčci a už mávali připravenými deskami, ve kterých si měli odnést domů
své první vysvědčení. Trochu jsem je napínala a na předávání došlo až čtvrtou vyučovací hodinu. Ale čekání se
jim určitě vyplatilo. Vzhledem k tomu, že je tahle banda
neposedů velmi šikovná, mohou se všichni pochlubit tím
nejkrásnějším vysvědčením. Myslím, že uhodnete jakým!
Blanka Štraufová

Karneval
Je období masopustu, a tak i do naší školy zavítali
27. února místo dětí kašpárci, kuchaři, víly, princezny,

Romana Prokopová

Právo pro každého
Dne 25. 1. 2019 navštívily naši školu kurátorka pro děti

kočičky, zvířátka, miminka a další zajímavé masky. Hlavní
část karnevalového dne se odehrála v tělocvičně, kde byly
při úvodní promenádě vybrány tři nejlepší kostýmy z každé
třídy. Následovaly zábavné soutěže, po kterých proběhla
diskotéka. Na závěr byly vyhlášeny a odměněny vybrané
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Krajské kolo Festivalu vědy a techniky mládeže v Pardubickém kraji

masky. Fotografování bylo poslední tečkou za celým karnevalem. Kolektiv učitelek a asistentek prvního stupně.

Kluby deskových a logických her
1. března naši školu navštívili manželé Hellerovi. Mají
úžasnou profesi. Hrají zábavné logické hry, které ochotně předvádí a vysvětlují. Proč nás navštívili? Naši učitelé
a žáci se zapojili díky projektu Šablony II do Klubu zábavné logiky a deskových her. Obrovskou škálu her, jež nám
nabídli, jsme nemohli za tři hodiny pojmout. Hry strategické, pátrací, logické, poziční, závodní, pro jednotlivce
a tým nás ohromily. Na chvilku jsme se stali školáky a uži-

Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o. s.
společně s Pardubickým krajem, Univerzitou Pardubice
a dalšími spolupořadateli uspořádala
pod záštitou JUDr.
Martina Netolického, Ph. D., hejtmana
Pardubického kraje,
XII. 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.
Krajského kola, které se konalo v Pardubicích 13. 3. a 14.
3. 2019, se v naší kategorii účastnilo 63 projektů. ZŠ Jindřicha Pravečka Výprachtice reprezentoval projekt Plazmolýza
buněk (Gabriela a Viktorie Skalická 6. tř.)
Naše reprezentantky statečně bojovaly, ale hlavní cena,
kterou je krátkodobá odborná stáž ve Francii, zůstala pro
letošek pouze přáním.

Text a foto: Mgr. Jiří Formánek

Nové notebooky
Naše škola se zapojila do projektu ŠABLONY II, který
li si zábavu. Mnoho her již zůstalo v naší škole. Vybrané
hry nejsou vůbec jednoduché. Mnohé z nich prověří znalosti z oblasti přírody, historie, cestování, lidského těla,
matematiky, logiky a českého jazyka.
Už Jan Amos Komenský se ve svém díle Didaktika analytická vyjadřuje k vyučování jako k činnosti, která v žákovi budí snahu učit se hbitě, důkladně a s chutí.
Vybrané hry jsou určeny pro holčičky a chlapce od
nejmenších školáčků až po slečny a kluky z druhého stupně. Díky klubům si mohou ve škole „hrát“ a učit se hbitě
a s chutí. Uznejte sami, není to prima?
Foto a text: Romana Prokopová
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podporuje výzkum, vývoj a vzdělávání. Prioritou se pro nás
staly nové metody ve výuce, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, zapojení odborníků do výuky a získávání dovedností v informačních technologiích a systémech.
Díky projektům jsme nakoupili 16 notebooků. Mohou je
využívat žáci obou stupňů školy průřezově ve všech předmětech. Učí se vyhledávat a třídit informace a pracovat s
výukovými programy. Výuka se pro děti i učitelé stává zajímavou a zábavnou.
Romana Prokopová

Recitační soutěž
V polovině měsíce února jsme se dozvěděli, že se
12. března uskuteční oblastní kolo přehlídky dětských recitátorů Dětská scéna 2019, které pořádá KLUBCENTRUM
v Ústí nad Orlicí. Dvě žákyně z V. třídy se rozhodly soutěže zúčastnit. Vzhledem ke zkušenostem z předchozích let
jsme věděly o velké konkurenci a nekompromisní porotě.
Nechtěly jsme nic ponechat náhodě a připravovaly jsme
se opravdu poctivě. Vybrat vhodné texty nebylo jednoduché. Alenku Kristkovou oslovila báseň Oklamaná naděje od
Josefa Hiršala a Jiřího Koláře. Natálka Stejskalová si vybrala
úryvek z knihy Petry Dvořákové Julie mezi slovy – Zakázaná
slova. Děvčata se učila každý den a zadaný úkol zvládla
podle mého názoru na jedničku. Už zbývalo jen dodat si
odvahu, zapomenout na trému a podat nejlepší výkon…
Mgr. Žaneta Fiebigerová

V úterý 12. 3. 2019 jsme tedy vyrazily do ústeckého
Kulturního domu. Dívky byly nervózní, ale maximálně
odhodlané podat ten nejlepší výkon a zabojovat o postup
do dalšího kola. Přihlášené děti byly rozděleny do čtyř
kategorií podle ročníků. Alča s Natkou byly zařazeny do
II. kategorie. V té vystoupilo 28 dětí. Děvčata rozhodně
neudělala ostudu. Jejich vystoupení patřila určitě mezi ta
lepší. Bohužel se jim postoupit nepodařilo. Přesto dívkám
patří velká gratulace a poděkování za dobře odvedenou
práci. Zajisté je to pro ně důležitá zkušenost do dalších
podobných soutěží.

LEGIOVLAK ZASTAVÍ V LANŠKROUNĚ
Legiovlak křižuje celou Českou republiku už od roku
2015. Projekt, který má především mladší generaci přiblížit
české legie a legionáře zavítá v roce 2019 i do Lanškrouna.
Na vlakové nádraží bude vlak přistaven od 28. května do
2. června a navštívit ho bude možné každý den zdarma.
Legiovlak se skládá ze 14 zrekonstruovaných vagonů,
které představují vojenský ešalon. Těmito vlaky se v letech
1918 – 1920 přepravily desetitisíce československých legionářů po Transsibiřské magistrále v Rusku. Každý z vagónů
nabízí jinou expozici, kterou ukáží legionáři v dobových
stejnokrojích.

Přistaveny jsou vagóny polní pošty, těplušky, zdravotního, filmového, velitelského, štábního, obrněného, prodejního, krejčovského, kovářského, ubytovacího a dvou
plošinových vozů. Ve všech vozech bude na návštěvníky
čekat věrná rekonstrukce vybavení s originálními exponáty
a několik stovek fotografií na panelech mapujících historii
československých legií.

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bychom chtěli poděkovat výprachtickým dobrovolným hasičům i všem ostatním hasičským
sborům za rychlý a profesionální zásah při likvidaci
požáru a za záchranu našeho rodinného domu.
rodina Burešova Výprachtice

Zuzana Pfeiferová
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Najdeš 7 rozdílů?

SUDOKU

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

Výprachtické noviny

Ročník: 23
Číslo: 2
Počet stran: 14
Počet výtisků: 450 ks
Vyšlo: duben 2019
Vydavatel: Obec Výprachtice
Uzávěrka pro příští číslo je 25. květen 2019 .
Redakce neodpovídá za názory, mluvnické a stylistické chyby přispěvovatelů.
Redakce: Věra Jandejsková, Jitka Jirásková.

strana 14

