Vážení přátelé, sousedé, občané, lidé místní i přespolní,
zdravíme Vás v únoru 2020. Tento měsíc by měl být měsícem zimním, ale letošní zimu se zdráháme zimou nazvat.
Dle dlouhodobé předpovědi se mají v březnu ohlásit jarní
teploty.
Počátkem února nás překvapily nezvykle vysoké teploty, které snad ani jako únorové nevypadaly. Za vše může
údajné oteplování planety. Srážek je málo, a proto se hrozíme, jak to bude vypadat se spodní vodou v průběhu léta,
o podzimu snad ani nemluvě. Dle statistik je únor nejsušším měsícem v roce. Vzhledem k tomu, že statistiky v poslední době moc nevycházejí, nechme se proto překvapit,
třeba to bude opět jinak.
Únor je nejznámější tím, že jde o přestupný měsíc. Karel
Čapek v „Zahradníkově roku“
k únoru poznamenává: „Únor
je doba nebezpečná, která zahradníka ohrožuje holomrazy,
sluncem, vlhkem a větry; tento
nejkratší měsíc, tento záprtek
mezi měsíci, tento měsíc nedonošený, přestupný a vůbec
nesolidní vyniká nad všechny ostatní svými potměšilými
záludy; mějte se před ním na
pozoru. Ve dne loudí na keřích
pupence a v noci je spálí; jednou rukou nám lahodí a druhou nám luská pod nosem. Čert
ví, proč se v přestupných letech přidává jeden den zrovna
tomuto vrtkavému, katarálnímu, poťouchlému měsíčnímu
skrčkovi; v přestupný rok by se měl přidat jeden den krásného počasí máji, aby jich bylo dvaatřicet, a bylo by to.
Jakpak k tomu my zahradníci přijdeme?“
A nyní se podíváme po únorových pranostikách. Tu, že
únor bílý pole sílí, asi všichni znáte. Tato pranostika platí navzdory rozvoji vědeckých poznatků. Ona je vlastně
v plné shodě s nimi. Nejde údajně ani o únorový sníh, ale
spíše o to, co z něho zbude v březnu, jde o vláhu, která pozvolným táním pole dokonale prosákne. Vzhledem
k letošní úrodě sněhu nám nezbývá než doufat, že alespoň
vydatně zaprší.
K dalším únorovým pranostikám patřilo: „Netrkne-li
únor rohem, šlehne ocasem“, nebo „Když únor vodu spustí,
ledem ji březen zahustí“. Stejně tak pro teplý únor platilo:

„Když tě v únoru zašimrá komár za ušima, poběhneš jistě
v březnu ke kamnům i s ušima“ a rovněž „Když skřivánek
v únoru zpívá, brzy se pod nosem slívá“, stejně tak: „Jestli
únor honí mraky, staví březen sněhuláky“. Naopak když
v únoru byl prudký severníček – hojné úrody býval poslíček. V únoru když byl sníh a led – v létě včely měly nanést
med. Pokud byl teplý únor, mělo být studené jaro a teplé
léto. Doufejme, že se tak letos stane.
Známou pranostikou, která se váže k svátku Hromnic,
který připadá na 2. únor, je: „Na Hromnice o hodinu více“,
nebo „Na Hromnice musí skřivánek vrznout, i kdyby měl
zmrznout“. Jak dlouho měl skřivánek na Hromnice zpívat,
tak dlouho měl po nich mlčet. Pokud bylo na Hromnice
studeno, mělo přijít brzy jaro. Jak vidno, tak tato pranostika se asi letos nenaplní. Pokud na Hromnice bylo jasno,
jistě potom zima ještě dlouho
držela, pokud bylo bouřlivo a
sněžení, pak jaro nemělo být
daleko. No, uvidíme. Známým rčením také je: „Zelené
Hromnice – bílé Velikonoce“.
Případně také: „O Hromnicích
déšť – na jaře sníh; o Hromnicích sníh – na jaře déšť“. Mezi
další únorové pranostiky patřily například tyto: „Svatá Agáta
(5. února) bývá na sníh bohatá“, „O svaté Juliáně (16. února) připrav vůz a schovej sáně“, svatý Matěj (24. února) měl
ledy vždy lámat, pokud nebyly ledy, měl je nadělat, „Masopust na slunci (25. února) - pomlázka u kamen“. Pokud
byl konec masopustu jasný, měl být len krásný, pokud měl
být masopust krátký, očekávala se dlouhá zima. Na Popeleční středu (26. února) pak platilo, že jaké počasí bylo na
Popeleční středu, takové počasí mělo být po celý rok.
Konec března byl povětšinou považován za konec zimy.
Měsíc březen získal svůj název zřejmě od toho, že v tomto
měsíci kvete bříza. Známou pranostikou pro toto období je:
„Březen - na kamna vlezem. O březnu také platilo: „Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé“, nebo:
„Březnové slunce má krátké ruce“, „Studený marec, mokrý
máj – bude humno jako ráj“, případně: „Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí“. Pokud byl březen bez vody,
měl být duben bez trávy. Pokud byla v březnu mlha, měla
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se očekávat za sto dnů bouřka. Kolik bylo březnových mlh,
tolik mělo být březnových lijáků. K dalším březnovým pranostikám patřilo: „O svatém Tomáši (7. března) sníh bředne na kaši“. Pokud mrzlo v den čtyřiceti mučedníků (10.
března), mělo mrznout potom ještě 40 dnů. Na svatého Jáchyma (20. března) skončit měla již zima. Zvěstování Paní
Marie (25. března) přitom ale zimu vyhnat nemělo. Východ
slunce v tento den (25. března) předpovídal dobrý rok. Jestli na Zvěstování Panny Marie ráno před slunce východem
a přede dnem světlí oblakové jsou, takže hvězdy spatřiti se
mohou, měl být rok příjemný a úrodný. O svatém Kvirinu
(30. března) už mělo být teplo i ve stínu. O svaté Balbíně
(31. března) mělo již být po zimě. Domníváme se, že po
zimě již bude počátkem března, možná již koncem února,
jak se dle dlouhodobé předpovědi má stát. Vše je ve hvězdách. Pranostiky nás někdy zradí zrovna tak jako různé
modely vztahující se k předpovědím počasí. Snad příroda
bude natolik moudrá, že napraví to, co lidstvo napáchalo
a páchat zřejmě i nadále bude.
Nyní nám dovolte, abychom Vás poinformovali o tom,
co se událo v naší obci a okolí v měsíci prosinci 2019
a lednu 2020.
7. prosince uspořádala Tělovýchovná jednota Sokol Výprachtice na sále Penzionu U Jana Mikulášskou párty, kde
zahrála kapela PROGRES, která opět zvedla pomyslnou
rukavici a dokázala, že i po letech a krátkém zkoušení je
výborná. Tuto akci navštívilo cca 150 lidí všech generací.
12. prosince se uskutečnila v Koburku před hasičárnou
akce „Česko zpívá koledy“. Za organizaci děkujeme paní
Hanyšové.
18. prosince se konalo zasedání řídícího výboru MAP II
(místní akční plán) pro ROP Lanškroun (obec s rozšířenou
působností), které schválilo změny ve strategickém rámci
MAP a schválilo SWOT3 analýzy v povinných tematických
částech. V rámci uvedeného účastníci vyslechli rovněž
přednášku k inkluzivnímu vzdělávání a jeho dopady na
školství.
20. prosince se uskutečnil tradiční „Vánoční koncert“
v kostele Proměnění Páně ve Výprachticích, na kterém vystoupily děti z Mateřské školy Výprachtice pod vedením
učitelek paní Smejkalové, paní Beranové, paní Báčové
a paní Krátké a ze Základní školy Jindřicha Pravečka Výprachtice pak za asistence paní učitelky Mgr. Hany Katzerové. Dále pak vystoupily slečny Martina Bártová a Marie
Minářová a Chrámový sbor Výprachtice. Děti ze ZŠ také
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upekly perníčky, které byly předány těm, kteří se koncertu
zúčastnili. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci koncertu, kostel byl plný a účinkující byli odměněni
opakovaným potleskem.
24. prosince byla celebrována panem farářem Ireneuszem Szocinskim půlnoční mše svatá v kostele Proměnění
Páně ve Výprachticích, kterou navštívilo cca 60 obyvatel
místních i přespolních. Děkujeme panu farářovi, Chrámovému sboru a dalším, kteří zazpívali a zahráli, a také těm,
kteří na Vánoce pomohli s výzdobou kostela.
25. prosince uspořádal Penzion U Jana Štěpánskou zábavu. Škoda jen, že nás nepřišlo víc. Poděkování přesto patří vedení penzionu, a to nejenom za uspořádání této akce,
ale také za další aktivity, které v rámci provozování penzionu vyvíjejí.
4. ledna se konala výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Výprachtice, kde byl zhodnocen uplynulý
rok jak sboru, tak zásahové jednotky, která je výjezdovou
jednotkou kategorie „Jednotka požární ochrany III“. V roce
2019 měla jednotka 17 výjezdů (5 výjezdů mimo obec),
z toho 3 požáry, 14krát technická pomoc (odstraňování
překážek z komunikací, vyprošťování zapadlých automobilů, likvidace sršňů a vosích hnízd). Jednalo se o volební valnou hromadu a zvolen byl v podstatě staronový výbor SDH
Výprachtice. Post starosty SDH obhájil Petr Pfeifer, kterému
k jeho zvolení gratulujeme.
14. ledna proběhlo školení v rámci svazkového projektu
s názvem „Zlepšení strategického plánování a profesionalizace veřejné správy v rámci Dobrovolného svazku obcí
Mikroregionu Severo-Lanškrounsko“. Projekt byl spolufinancován z operačního programu OPZ - vzdělávání volených zástupců členských obcí našeho svazku. Tentokrát šlo
o školení starostů a místostarostů na téma Správní řád v praxi obecních úřadů (zák. č. 500/2004 Sb.), které se uskutečnilo na Obecním úřadě v Horní Čermné.
18. ledna připravili členové SDH Výprachtice ples, návštěvníci se mohli potěšit mimo jiné z veselého předtančení. K tanci a poslechu do brzkých ranních hodin hrála
kapela LETRANDO. Sál tentokrát sice nebyl zaplněn do posledního místa, ale o to lepší byla zábava spojená s bohatou
tombolou. Poděkování si zaslouží všichni, kteří se o tuto
povedenou akci zasloužili.

19. ledna uspořádalo SDH Výprachtice maškarní karneval. Pro děti zahrál a soutěže jim připravil DJ Standa. Účast
na akci byla velice dobrá, přítomno bylo cca 70 dětí v mas-
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kách, přičemž každé dítě v kostýmu dostalo cenu. Bylo připraveno také kolo štěstí. Pořadatelům z řad SDH Výprachtice patří poděkování za uspořádání této akce.
22. ledna se uskutečnilo, stejně jako v předchozích letech, setkání členů Rady Pardubického kraje se starosty
měst a obcí. Radní se sešli v sále Střední školy technické
v České Třebové. Téměř 200 starostů se seznámilo s aktuální problematikou regionu, včetně plánovaných investic
v jednotlivých oblastech a dotačních programů. Velmi živě
se diskutovalo o připravované změně stavebního zákona.
23. ledna se konalo celodenní vzdělávání pro starosty
obcí v rámci svazkového projektu spolufinancovaného
z OPZ (operační program) s názvem “Strategické plánování
a profesionalizace veřejné správy v Dobrovolném svazku
obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko”. Školení se konalo v Dolní Čermné a jeho tématy byly správní činnosti
v nejrůznějších oblastech, např. v oblasti životního prostředí, pozemních komunikací či územního plánování.
24. ledna proběhla informační schůzka na úřadu práce
v Ústí nad Orlicí - informace o míře nezaměstnanosti, dále
pak otázky kolem veřejně prospěšných prací, nepojistných
sociálních dávek, rodičovského příspěvku, příspěvku na
bydlení apod. Výprachtice mají v současné době 14 nezaměstnaných, což je 1,7% z celkového počtu. Uvidíme,
co přinese letošní rok, protože některé velké firmy v našem
regionu ohlašují propouštění.
25. ledna se uskutečnila výroční valná hromada Sboru
dobrovolných hasičů Koburk, kde byl zhodnocen uplynulý
rok jak sboru, tak zásahové jednotky a mladých hasičů. Je
velmi potěšující, a za to patří zdejším hasičům a zejména
vedení kroužku velké poděkování, že do Koburku dochází
na tento kroužek cca 30 dětí z celé naší obce. Valná hro-
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mada byla volební a došlo k podstatným změnám. Novým
starostou SDH Koburk byl zvolen Vojtěch Hejl, kterému
přejeme plno elánu a energie při výkonu této funkce. Bývalému starostovi Liboru Helbichovi děkujeme za odvedenou práci a spoustu hodin strávených na různých akcích
SDH Koburk na úkor svého volného času, který výkonu této
funkce věnoval.
Rovněž bychom Vás chtěli informovat o tom, že na
obecním úřadě jsou k vyzvednutí odpadové kalendáře na
rok 2020. Také si Vás dovolujeme upozornit na to, že fotografie ze všech výše uvedených akcí najdete ve fotogalerii
na webových stránkách naší obce, které jsou: www. obec-vyprachtice.cz
Také nám dovolte, abychom Vás informovali o tom, že
zaměstnanci naší obce připravovali veškeré akce organizované naší obcí. Jednalo se například o akci „Rozsvícení
vánočního stromečku“, dále pak pro obec a základní školu
dovezli a odvezli stoly na jarmark apod. Zaměstnanci obce
zajišťovali rovněž dovoz obědů důchodcům, úklid obce,
úklid zastávek, úklid kontejnerů na bioodpad, prováděli
zimní údržbu v obci a úklid a údržbu chodníků v naší obci.
Zajišťovali vytápění v obecních objektech a prováděli celou
řadu dalších prací. Zejména je nutné zmínit zednické práce
na rekonstrukci bytu na čp. 7. Všem zaměstnancům naší
obce patří upřímné poděkování.
Na závěr nám dovolte, abychom Vám popřáli hodně
štěstí, zdraví, klidu a spokojenosti v tomto novém roce
2020. Popřejme si všichni také, aby spadlo více srážek, které jsou pro život nás všech tolik potřebné.
S pozdravem zastupitelstvo obce Výprachtice

ZPRÁVA O TRESTNÉ ČINNOSTI
V OBCI ZA ROK 2019
V roce 2019 bylo ve služebním obvodě Obvodního oddělení Policie České republiky Lanškroun, do kterého včetně
města patří 26 přilehlých obcí, spácháno 186 přečinů a 1199
přestupků, kdy v rámci dohledu na BESIP bylo celkem 932
přestupků vyřízeno v příkazním řízení. Objasněnost u trestných činů za rok 2019 dosáhla 68,28%. Ze strany obvodního oddělení bylo dále zpracováno 602 čísel jednacích.
V obci Výprachtice, části Koburk a Valteřice byly v minulém roce řešeny čtyři přečiny. Dva přečiny byly odloženy, jelikož se do současné doby nepodařilo ustanovit osobu
pachatele. Jeden přečin po šetření byl odevzdán dle ust.
§ 159 a odst. 1 písm. tr. řádu k projednání přestupku. Jeden
přečin byl ukončen dle ust. § 159 a odst. 2 tr. řádu, kdy
poškozený nedal souhlas s trestním stíháním. Došlo zde ke
spáchání dvou přestupků, které byly oznámeny na Městský úřad Lanškroun k projednání. Dále zde bylo uděleno
13 příkazů na místě za přestupky týkající se BESIP.
V rámci možností je v obcích kladen důraz na dohled
nad bezpečností a plynulostí silničního provozu a preventivní činnost proti páchání protiprávního jednání jak v denní, tak i noční době.
prap. Zdeněk Hanzlíček, inspektor
Obvodní oddělení PČR Lanškroun
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VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
VE VÝPRACHTICÍCH KONANÉHO DNE 4. 12. 2019 V 18.00 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ VE VÝPRACHTICÍCH
Přítomni: Luděk Skalický, DiS., JUDr. Miroslav Stejskal,
Ing. Vojtěch Chládek, Mgr. Jiří Formánek, Mgr. Hana Katzerová, Ing. Vendula Indrová, Petr Skalický, Petr Tomiška,
Ing. Daniel Vávra, Zbyněk Kristek
v 18: 10 se dostavil pan Jan Koubek
Usnesení č. 151/10/2019:
Program:
1/ Zahájení
2/ Schválení programu jednání ZO
3/ Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4/ Zpráva starosty
5/ Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
6/ Projednání smluv o věcném břemeni
a právu provedení stavby
7/ Projednání prodeje pozemků, záměru pachtu
8/ Projednání navýšení rozpočtu ZŠ
9/ Rozpočtové opatření
10/ Různé
11/ Diskuze
12/ Závěr
Hlasování:
PRO: 10
Usnesení bylo schváleno.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 152/10/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice určuje ověřovateli zápisu Petra Tomišku a Petra Skalického a zapisovatelkou Hanu Katzerovou.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 153/10/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 a zároveň ruší OZV č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Výprachtice. OZV se schvaluje podle návrhu, který je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 154/10/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 a zároveň ruší OZV č. 2/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku na
rok 2020 činí 590,- 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 444,- Kč.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 155/10/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje následující vyhlášky o místních poplatcích:
3/2019 o místním poplatku z pobytu
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4/2019 o místním poplatku ze psů
5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
6/2019 o místním poplatku ze vstupného
OZV se schvalují podle předložených návrhů, které jsou
přílohou tohoto usnesení.
Zároveň Zastupitelstvo obce Výprachtice ruší obecně závazné vyhlášky č. 5/2010, 1/2011, 2/2015 a 4/2010.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 156/10/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-2019081/
VB/2 Výprachtice, Valteřice E24, svod NN ve prospěch
ČEZ Distribuce, a.s., sídlo: Teplická 874/8, Děčín, IČO:
24729035, zastoupenou společností Energomontáže Votroubek s.r.o. se sídlem Strojnická 1646, Rychnov nad Kněžnou, IČO: 28791274. Smlouva se schvaluje v textu dle
předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 157/10/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí se stavbou nové roubenky na pozemku parc.
č. 1172 v k.ú. Koburk a zároveň schvaluje záměr uzavření
smlouvy o právu provedení stavby, jejímž předmětem je
realizování stavby kanalizační výpustě z domovní ČOV,
protlakem v pozemcích parc. č. 3191 v k. ú. Výprachtice
a 1768 v k.ú. Koburk, ve vlastnictví obce Výprachtice.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 158/10/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje prodej pozemku parc. č. 1994/5, který vznikl
oddělením z původního pozemku parc. č. 1994/3 dle GP
č. 848-357/2019 vše v k.ú. Výprachtice. Pozemek se prodává do společného jmění manželů, kdy jeden má trvalý
pobyt na území obce Výprachtice a druhý ne. Z tohoto
důvodu bude polovina ceny pozemku ve výši stanovené
znalcem a polovina ceny bude ve výši 1,8 násobku ceny
stanovené znalcem.
Dále si obec Výprachtice vyhrazuje právo na uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno služebnosti – inženýrské sítě.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 159/10/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje záměr pachtu následujících pozemků:
2605/4, 2621/15, 2626/4, 2677/3, 2834/4, 2911/20,
2911/53, 2911/13, 2911/18, 2911/22, 2911/44, 2961/6,
3202, 3206/2, 3276/1 v k.ú. Výprachtice a 1313, 1494/1
v k.ú. Koburk.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení bylo přijato.
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Usnesení č. 160/10/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje
navýšení příspěvku Základní škole Jindřicha Pravečka,
Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí ve výši 160 000,- Kč.
Příspěvek bude použit na mzdy nového pedagoga.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.

prachtice 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: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 161/10/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8, které je přílohou tohoto usnesení.

Bod č. 11/ Diskuze
1) Paní ředitelka Romana Prokopová nejprve poděkovala
obci za navýšení rozpočtu a poté vznesla
Dotaz: Proč nemají v kroužku florbalu (Sokol) zakoupené
brankářské výstroje pro děti?
Odpověď: pan Daniel Vávra: Brankářské výstroje děti nepotřebují, brankáři se střídají.

Usnesení č.: 162/10/2019: Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtové opatření č. 9 dle předloženého návrhu, který
je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 163/10/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje pravidla rozpočtového provizoria dle předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 164/10/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Výprachtice.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 165/10/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje poskytnutí finančního daru příjemci – Sdružení rodičů a přátel školy, z.s., nám. J. M. Marků 113, Lanškroun, IČO: 06754805 ve výši 1 000,-Kč na financování
maturitního plesu 4. ročníku gymnázia Lanškroun, který se
bude konat 17. ledna 2020. Zastupitelstvo obce Výprachtice pověřuje starostu obce k uzavření darovací smlouvy.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 166/10/2019: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje poskytnutí daru TJ Sokol Výprachtice, Výprachtice 57, IČO: 15030229 ve výši 7 000,- Kč na pořádání
Mikulášské zábavy v prosinci 2019. Zastupitelstvo obce
Výprachtice pověřuje starostu obce k uzavření darovací
smlouvy.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 167/10/2019: 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 19. 1. 2020. Zastupitelstvo obce Výprachtice
pověřuje starostu obce k uzavření darovací smlouvy.
Hlasování:
PRO: 11
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 168/10/2019: Zastupitelstvo obce souhlasí se
stavbou plotu na pozemku parc. č. 1276 a 1274/2 v k. ú.
Výprachtice, podél místní komunikace na pozemku parc.
č. 3201/1 a podél pozemku parc. č. 3197/6 v k.ú. Vý-

2) pan Martin Lána:
Dotaz: Bude možné na Haldě udržovat zadní cestu pro
pěší chůzi?
Odpověď: p. starosta: Cesta bude udržovaná.
Dotaz: Uvažuje obec o úsekovém měření v části obce Výprachtice – na Haldě?
Odpověď: p. starosta: Zkusím domluvit s dopravním inspektorátem Policie ČR častější dohled. O zavedení úsekového měření obec momentálně neuvažuje. V případě zhoršení situace s nedodržováním rychlosti bude obec situaci
řešit.
3) Pan Luboš Fait:
Dotaz: Dne 23. 9. jsem podal na obec Výprachtice žádost
o přepracování geometrického plánu č. 633-192/2010
pro k.ú. Výprachtice, opravení smlouvy o zřízení věcného
břemene mezi obcí Výprachtice a Lubošem Faitem a Martou Faitovou Výprachtice č.p. 4, ze dne 20. 9. 2011, obec
by se měla k žádosti do 30 dnů vyjádřit. Domnívám se, že
do této lhůty se již zasedání zastupitelstva neuskuteční,
tak bych se chtěl zeptat, z jakého důvodu se má žádost
neprojednala již nyní?
Odpověď: p. starosta: v současné době v této věci probíhá
správní řízení stavebního úřadu ve Výprachticích. Až do
pravomocného ukončení řízení pokládáme za předčasné
vyhotovovat nový GP a opravovat smlouvu o zřízení věcného břemene.
Dotaz: Jak již zajisté víte od pana starosty – dne 3. 7. 2019
proběhlo jednání na vodoprávním úřadě v Lanškrouně.
Výsledek jednání byl, že výstavba vodovodu na Malé Straně byla provedena bez povolení a pan Kohout doporučil
projednat nastalou situaci na zastupitelstvu. Můj dotaz
tedy zní: zda to již zastupitelstvo projednalo a s jakým
výsledkem, a pokud ne, můžete mi sdělit další postup a
způsob řešení.?
Odpověď: p. starosta: K danému můžeme říci, že jednání
na vodoprávním úřadě v Lanškrouně proběhlo 3. 7. 2019.
V zápisu z jednání není nijak zastupitelsto obce Výprachtice zmíněno. A jak bylo řečeno u předchozího dotazu,
dosud není ukončeno správní řízení v dané věci u stavebního úřadu Výprachtice.

strana 5

Výprachtické noviny

leden - únor 2020

ZPRÁVY Z MATEŘINKY
Vánoční koncert

Na tradičním vánočním
koncertu ve výprachtickém
kostele 20. 12. 2019 předvedla své vystoupení třída
Motýlků. Eliška Fiebigerová
doplnila celé pásmo písní o
hru na citerku s lidovou koledou Štědrý večer nastal.

Čertovský rej

V pátek 6. prosince se
děti proměnily v čerty a
třídy v peklíčko. Přenesla
se tak do školky čertovská atmosféra, která nás
provázela celé dopoledne. V tělocvičně byly pro
děti přichystané disciplíny, které prověřily pohybové dovednosti dětí, jejich bystrost, spolupráci
a taneční kreativitu. Ve
třídě na ně čekaly činnosti zaměřené na smys-
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lové vnímání, soustředění a myšlení. Za splnění úkolu každý dostal žetonek, který byl motivací k získání čertovské
medaile. Po svačině se na chodbě ozvalo zvonění, které
signalizovalo příchod Mikuláše. Spolu s anděly a čerty
zkontroloval knihu hříchů a „hříšníky“ pokárali. Společnou písní si nakonec děti své hříchy odpykaly a andělé je
tak mohly odměnit vytouženým balíčkem.

Lyžařský kurz

V letošním roce jsme nově
zahájili výcvik na lyžích v
čenkovickém KIDS PARKU.
Děti se hravou formou učily
základům lyžařského umění.
Na konci celého výcviku se
konal karneval na lyžích. Rodiče připravili dětem krásné
kostýmy, které pak malí lyžaři předvedli na svahu. Děti
byly za svoji píli, snahu, houževnatost a výdrž odměněny
diplomem a sladkým překvapením.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
NA ORLICKOÚSTECKU PŘEKONALA
LOŇSKÝ REKORD.

Hudební výlety

Co všechno dovede hudba? Je živá, umí malovat obrázky, vezme nás na výlet, pomáhá nám krásně prožít slavnostní chvíle. To vše nám ukázal profesionální varhaník
pan Martin Kubát poslední lednové pondělí. Děti tak měly
možnost během celého pořadu pomocí her a aktivního
muzicírování tyto vlastnosti hudby vnímat. Dětmi vytvoře-

Výtěžek jubilejní 20.
Tříkrálové sbírky opět pokořil hranici tří milionů
korun. Do 613 pokladniček bylo vybráno celkem
3.194.346 Kč. I tentokrát
finanční prostředky poslouží Charitě na provoz
řady služeb a projektů.
Výsledek sbírky opět ukazuje, že lidé mají štědrá
srdce, důvěřují sbírce a s radostí přispějí těm, kteří se bez
pomoci druhých neobejdou. Díky finančním darům TS
může Charita lépe a ve větším rozsahu pomáhat seniorům,
nemocným, lidem s postižením, rodinám v tíživé situaci,
sociálně vyloučeným nebo lidem bez domova. V minulých
letech vybrané peníze pomohly např. vzniknout službám
jako je Občanská poradna či Domácí hospic ALFA-OMEGA, dále při obnově vozového parku nebo s přístavbou
Centra pod střechou v Letohradě, kde má své zázemí Pečovatelská služba, Osobní asistence a Nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež.
Kouzlem této sbírky je způsob získávání prostředků – koledování a přinášení přání pokoje malými koledníky zpívajícími „štěstí, zdraví,…“, a to v duchu motta sbírky: „Pomozme lidem v nouzi“. Dělat ovšem tak úspěšnou a rozsáhlou
akci je možné jen díky spolupráci mnoha subjektů. Děkujeme obecním úřadům za pomoc s pečetěním a rozpečeťováním pokladniček. Děkujeme farnostem a skautům, z
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 starosti organizaci Tříkrálové sbírky, a samozřejmě koledníkům, kterých jsou v okrese téměř dvě tisícovky.
Znovu se ukázalo, že žijeme v krásném kraji s mnoha lidmi,
kteří různými způsoby myslí na druhé. Děkujeme za důvěru, vážíme si vaší velkorysosti.
Podrobné výsledky za celý okres najdete na www.uo.charita.cz/trikralova-sbirka/vysledky-ts-2020/
Všichni koledníci a organizátoři (a nejen oni) jsou srdečně
zváni 26. 2. 2020 na divadelní představení „Zapomenutá
pohádka“ v 17 h. v Klubu Na Střelnici v Králíkách.
Markéta Drmotová, tel. 734 769 713
Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, Letohrad

ná kapela nám zahrála na rytmické hudební nástroje. Společně jsme si zazpívali písničky Tluče bubeníček, Když jsi
kamarád, Kočka leze dírou a zaposlouchali se do úryvků
skladeb Svatebního pochodu od F. Mendelssohna a Fanfár
z Libuše B. Smetany. Hravě a s fantazií si krásu a přirozenost klasické hudby zažily nejen děti, ale i paní učitelky.

Ve Výprachticích se do sedmi pokladniček
vybralo rekordních 40 734 Kč.
Děkujeme všem dárcům, koledníkům
a Ladislavu Bártovi, který sbírku v obci zajišťuje.

kolektiv MŠ
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ZŠ JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
Slavnost slabikáře

Dne 25. 11. 2019 měli žáci I. třídy neobvyklé odpoledne. Konala se totiž Slavnost slabikáře. Je to velká událost,
kdy budoucí čtenáři dostávají svoji první knihu – Slabikář.
Ale samozřejmě si ho děti musely zasloužit. Bylo pro ně
nachystáno osm úkolů. Musely zarecitovat básničku, složit
puzzle, zazpívat písničku, hledat slabiky a vytvořit slova,
pojmenovat obrázek a název složit z kostek, poznat pohádku a přiřadit správně postavy, napsat slabiku a určit počáteční písmena slov. Za jejich úspěšné splnění si vysloužily
vždy jedno písmenko. Ta si postupně vlepovaly do poslední kolonky svého pracovního listu. Tím složily tajenku S L A B I K Á Ř.

hezky ji přednést už není tak jednoduché. Chce to velkou
dávku chuti i odvahy se předvést a cit pro práci s hlasem.
Nic z toho nechybí dětem, které uspěly ve školním kole
v recitaci a postoupily do soutěže NEBOJTE SE KLASIKŮ
konané 18. listopadu 2019 v Letohradě. 1. ročník reprezentovala Natálka Jandejsková, 2. ročník Tinka Barnetová,
3. ročník Klárka Štraufová a 4. ročník Radek Báča společně
s Davidem Štefanem. Každý z nich měl připravenou báseň,
jejíž přednes se všem opravdu povedl. A stejně jako vloni
jsme slavili úspěch. Odborná porota ocenila výkon Natálky Jandejskové, která se ve své kategorii umístila na třetím
místě. Recitátoři z druhého stupně se též pilně připravovali
a se svými výkony se vůbec neztratili. Tereza Nápravníková obsadila s autorským textem třetí místo a Jonáš Junek
vybojoval krásné druhé místo. Všem dětem gratulujeme ke
krásnému výkonu.
Mgr. Blanka Štraufová

Pasování na čtenáře

Slavnost navštívili i rodiče a prarodiče žáčků. Jistě na ně
byli pyšní, protože se jim velmi dařilo a všichni zadání do
puntíku splnili.
Nachystáno bylo občerstvení, se kterým nám pomohla
paní Hauková, paní Prokopová a paní učitelka Jindrová.
Tímto jim moc děkujeme.
Věříme, že všem zúčastněným se akce líbila. Děti si
určitě kromě krásného nového Slabikáře odnášely domů
i spoustu příjemných zážitků.
I ve zbytku školního roku přejeme prvňáčkům, ať jsou
pořád tak šikovní a zapálení do další práce.
Mgr. Žaneta Fiebigerová
Zuzana Pfeiferová

Recitační soutěž

Naučit se básničku nazpaměť zvládne určitě každý, ale
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V knihovně je spousta knížek,
v každé knížce jiný příběh.
Napínavé, veselé - každý si tu
vybere!
Jedna knížka vedle druhé, o
čem asi tahle bude?
Já už si ji přečtu sám, písmenka už všechna znám.

27. listopadu 2019 se jeli druháci seznámit s Městskou knihovnou v Lanškrouně. Dozvěděli se,
jak si knihu vypůjčit, kdy ji vrátit, v jaké části knihovny je
pro ně nejvhodnější literatura. Ale nejvíce se těšili na setkání s královnou Abecedkou I. z Písmenkového království.
Tu přivolali po splnění zadaných úkolů kouzelným zaříkávadlem. Poté jí byli slavnostně pasováni na čtenáře. Byl to
nádherný zážitek nejen pro děti.
Mgr. Blanka Štraufová

Jarmark

Tradice se ctí a naše škola se jich drží. Vánoční jarmark
je nedílnou součástí života školy a obce. Učitelé a žáci každoročně přemýšlí nad tím, čím osloví, překvapí, nadchnou
rodiče, prarodiče a veřejnost.
Žáci vařili, smažili, pekli, lepili, stříhali, skládali, odlévali, vázali, zdobili nejrůznější předměty. Vše vystavili v den
jarmarku na obdiv. A podařilo se. Téměř vše naši umělci,
kuchaři, cukráři prodali. Kromě žáků a učitelů přispěly i
naše maminky ze SRPDŠ, které připravily a nazdobily adventní věnce. Nesmíme zapomenout na šikovné pekařky
z Koburku, bez jejichž koláčů si již nikdo neumí jarmark
představit. A byly výborné.
Co říci? Jarmark se vydařil. Děkuji kolegům, žákům, provozním zaměstnancům, kteří pomohli s výzdobou školy a
přípravou tělocvičny a kuchařkám za skvělý guláš. Vše bylo
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završeno rozsvícením vánočního stromu. Slavnostní předvánoční atmosféra byla cítit na každém kroku.
Mgr. Romana Prokopová

Kuchyňka

odměnu dostali od andělů malou sladkost. Poté přišel čas
jít do školky. Naši velkou bandu čertů jsme nechali ve třídě, aby se malé děti tolik nebál, a vzali jsme jen dvě hezké
hodné čertice. Mikuláš měl i tady zapsané nějaké hříchy.
Každý nám ale slíbil, že se polepší. A když nám zazpívaly
krásnou písničku, každý dostal balíček s dobrůtkami. Poté
jsme vzali naši rohatou bandu a vydali jsme se na první
stupeň. I tady byly nějaké malé prohřešky, ale také spousta pochval. Každá třída měla přichystanou písničku nebo
básničku. Všem se to moc povedlo. Za odměnu dostal každý balíček se sladkostmi. Čerti každému žákovi zašpinili
obličej od sazí, aby měli ve školním roce štěstí a nezlobili.
Doufáme, že si žáci tuto nadílku užili stejně jako my.
Váš Mikuláš, andělé a čerti.

Michaela Indrová

Skříňky pro žáky

Pro naše žáky a učitele jsme díky neformálnímu a zájmovému vzdělávání vybudovali krásnou cvičnou kuchyňku.
Došlo ke kompletní opravě podlahy, elektro a vodoinstalace. V kuchyňce jsou nové spotřebiče včetně myčky, nábytku, židlí, stolů a žaluzií. Celkové náklady projektu byly 450
000 Kč, z toho 95% dotace prostřednictvím IROP přes MAS
Orlicko. Co jim popřát? Kuchařské úspěchy a dobrou chuť.
Děkujeme obci Výprachtice, MAS Orlicko a DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko za administraci dotačního
titulu.

Na sklonku roku se
nám podařilo dokoupit žákům z druhého
stupně šatní skříňky.
Na skříňky si žáci
sami přispěli. Jakým
způsobem? Výtěžkem
z jarmarku probíhajícím na konci listopadu.
Děkujeme všem, kteří na tuto tradiční akci přišli a svým
nákupem nám pomohli zrealizovat tento projekt.
Mgr. Romana Prokopová

Mgr. Romana Prokopová

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka je ve světě už mnohaletou tradicí.
Tento svátek je věnován svatému Mikuláši, který už za svého života proslul štědrostí k potřebným a jako zachránce
nespravedlivě obviněných.
U nás, na naší základní škole, také proběhla mikulášská
nadílka. Už několik let zde vždy dělají nadílku žáci deváté
třídy. Letos jsme byli tímto úkolem pověřeni my.
Už od začátku vyučování se po chodbách ozývalo cinkání zvonů a řetězů. Když jsme se všichni připravili, vyrazili jsme do terénu. Na druhém stupni byly dětské hříchy
o něco větší, ale přeci jen si čerti nikoho neodnesli. A když
ano, po pár minutách ho zase vrátili. Čerti měli pro každou
třídu připravené příklady, které museli žáci vypočítat. Za

Vídeň

Ve středu 11. 12. jsme se vydali do Vídně, hlavního města Rakouska. Vyjížděli jsme v 6 hodin ráno přímo od školy.
Cesta trvala zhruba 4 hodiny. Snažili jsme se spát, ale téměř
nikomu se to nepodařilo. Autobus nás vysadil na parkovišti před zámkem Schönbrunn. Mohli jsme si projít rozlehlý
park, který obklopoval celý zámek. Také jsme měli možnost podívat se na menší trhy hned před zámkem.

Poté nám paní průvodkyně rozdala jízdenky na metro,
kam jsme se ihned přesunuli. Metro bylo plné, ale těch pět
zastávek se dalo přežít. Poté jsme procházeli vídeňskými
ulicemi. Nahlédli jsme do krásného evangelického kostela. S perfektním historickým výkladem jsme pokračovali až
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barvovali různými barvami. Seznámili se s CAM systémem
Edgecam na vytvoření obráběcího postupu.
Poté se děti přesunuly do strojní dílny, kde byly nejprve
poučeny o bezpečnosti. Na CNC fréze Felhman sledovaly
výrobu kostky v kostce. Viděly postup výroby tohoto výrobku od nápadu, vývoje, výrobního výkresu, vytvoření NC
programu pro CNC stroj až po finální výrobek.
Žáci si vyrobili na razícím lise pomocí kladiva reklamní
minci SOŠ a SOÚ Lanškroun, kterou si nechali na památku.
Projektový den se všem žákům líbil a přinesl jim zajímavé seznámení s oborem nástrojař.

Mgr. Jiří Formánek

na Stephanplatz. Tam nás potěšil hodinový rozchod. Paní
průvodkyně nám prozradila, kde se nachází obchod s originálními Mozartovými koulemi. Uchvátil nás Chrám sv.
Štěpána, do kterého jsme mohli zadarmo nahlédnout. Když
jsme se všichni sešli na domluveném místě, vyrazili jsme
na trhy. Prodavači a prodavačky byli hodní a vstřícní. Dokázali pochopit, že ne úplně každý z nás mluví dokonale
německy, a proto jsme se snadno domluvili anglicky nebo
i posunky. Trhy byly opravdu krásné a světýlka, která byla
úplně všude, nás naladila na vánoční notu.
Po hodině jsme se zase všichni sešli a pokračovali v prohlídce. Většina z nás už byla pořádně promrzlá. Možnost
se jít ohřát do Přírodovědného muzea jsme s radostí uvítali.
Krásná expozice i robotický tyranosaurus nás nadchli. Cestu zpátky jsme my, deváťáci, oživili naším zpěvem. Všichni,
kdo se snažili usnout, neměli šanci. A ten, kdo nespal, se
k nám s radostí přidal. Ve Vídni se nám všem moc líbilo a
byla to úžasná zkušenost.
Valerie Pfeiferová

I-KAP

Třetí projektový den na SPŠ Lanškroun, kterého se zúčastnili vybraní žáci naší školy, byl věnován strojírenství.
Na začátku jim byl představen postup vývoje a výroby výrobku kostka v kostce. Poté si s asistencí studentů 3. ročníku modelovali výrobek kostka v kostce v CAD systému
Solidwork. Pomocí příkazů 2D skica, 3D přidání vysunutím
a 3D odebrání vysunutím vytvořili výsledný model dle výkresu. Tento model následně otáčeli v prostoru a plochy vy-
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Kurz plavání

V pátek 10. 1. 2020 začali žáci I. stupně opět navštěvovat kurz plavání v České Třebové. Celkem je jich přihlášeno
40. Zatím proběhly tři lekce, ale již teď je znát, že jsou děti
moc šikovné. Nikdo z nich nemá vyloženě strach z vody.

Se zápalem plní vše, co od nich paní instruktorky chtějí.
Doufáme, že jim nadšení vydrží a z poslední hodiny budou odjíždět samí zdatní plavci.
Mgr. Žaneta Fiebigerová, Zuzana Pfeiferová,
Mgr. Hana Katzerová

Lyžařský výcvikový kurz – I. stupeň

Od 20. do 23. ledna 2020 se uskutečnil lyžařský výcvikový kurz. Tentokráte proběhl na obecní sjezdovce v Čenkovicích. Výcviku se zúčastnili žáci 3., 4. a 5. ročníku, kteří
měli o čtyři dny zimního sportování zájem. Vedoucí kurzu
a instruktorkou byla paní učitelka Žaneta Fiebigerová, dalšími instruktorkami pak paní ředitelka Romana Prokopová a
paní Kateřina Chládková, maminka dvou našich žáků.
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2. místo – Petr Chládek (5. ročník)
3. místo – Radim Chládek (3. ročník)
Dívky
1. místo – Karolína Hanzlíčková (5. ročník)
2. místo – Lucie Jandejsková (4. ročník)
3. místo – Tereza Ullrichová (4. ročník)
Zvláštní cena za „ohleduplnost a udržení nervů na
uzdě“ byla udělena Petru Smejkalovi, kterému slalom nevědomky pokazila malá holčička.
Na závěr bych chtěla všem našim sportovcům popřát
mnoho krásných zážitků při lyžování.
Mgr. Žaneta Fiebigerová

Každé ráno předcházela samotnému učení pohybové
dovednosti přednáška. Žáci se seznámili s desaterem pravidel FIS pro chování na sjezdových tratích, výzbrojí a výstrojí lyžaře, nebezpečím hor, horskou službou a první pomocí. Po skončení přednášky jsme se každý den dopravili
do Čenkovic objednaným autobusem. Zpět ke škole jsme
pak využili linkový autobus.
Žákům naší školy patří velká pochvala. Nejenže se chovali po celou dobu výcviku slušně a uctivě, ochotně pomáhali a bez zbytečných komentářů plnili vše, co jim bylo
řečeno, ale také nás utvrdili v tom, že na naší škole máme
šikovné děti a opravdové sportovce. Všichni se naučili základy sjezdového lyžování. Někdo se je naučil lépe a někdo hůře, ale naučil. Velkou radost nám udělala milá slova
o našich žácích, která vyslovilo několik cizích lidí.
Velké poděkování patří panu Martinu Betlachovi, jenž
nám umožnil LVK na obecní sjezdovce v Čenkovicích
zrealizovat. Velmi děkujeme za neuvěřitelný „servis“, který nám poskytl. Jednalo se o každodenní dopravu žáků z
parkoviště ke sjezdovce a zpět, úschovu lyží ve vytápěné
lyžárně, zapůjčení všeho možného, co jsme zapomněli,
perfektně fungující bufet a v neposlední řadě velmi přijatelnou cenu za používání vleku.
Děkuji všem lyžařům za krásně prožité čtyři dny plné
radosti z lyžování, úspěchů na svahu a úsměvů na tvářích. Kurz jsme zvládli bez sebemenšího zranění. A to je
bezpochyby také jedna z nejdůležitějších věcí. „Díky“ si
samozřejmě zaslouží také paní instruktorky za trpělivost a
předání kvalitních zkušeností s lyžemi.
Mgr. Žaneta Fiebigerová

Slavnostní vyhodnocení projektů Pardubického kraje TECHNOhrátky a ZDRAVOhrátky

Ve středu 22. ledna 2020 v sále Jana Kašpara v budově
Krajského úřadu Pardubického kraje se konalo slavnostní
vyhodnocení projektů Pardubického kraje TECHNOhrátky
a
ZDRAVOhrátky
za rok 2019. Tohoto setkání, na které
byli pozváni i zástupci naší školy, se
zúčastnil také radní
Pardubického kraje
Bohumil Bernášek,
Václav Kroutil, Hana
Štěpánová a Ladislav Valtr, pracovníci krajských odborů
školství a zdravotnictví, ředitelé středních i základních
škol, zástupci krajského Úřadu práce, krajské Hospodářské
komory, Svazu průmyslu a dopravy ČR, významných regionálních firem a krajských zdravotnických zařízení.
Na této akci byli oceněni nejúspěšnější účastníci žákovských a studentských soutěží.
ZŠ Jindřicha Pravečka Výprachtice získala zvláštní cenu
„nejšikovnější škola“. Žáci 9. ročníku se účastnili pěti částí
těchto projektů a čtyřikrát dokázali v soutěži manuálních
dovedností zvítězit a jednou obsadili druhé místo.
Příjemnou atmosféru této akce umocnilo smyčcové kvarteto studentů pardubické konzervatoře.
Mgr. Jiří Formánek

Slalom na LVK

Poslední den lyžařského výcvikového kurzu se uskutečnil slalom. Žáci se na tento okamžik velice těšili. Všichni
se samozřejmě snažili zajet slalom v co nejkratším čase.
Při vyhodnocení slalomu byli malí lyžaři rozděleni do
dvou kategorií – dívky a chlapci. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo 30. ledna. V tento den jsme také zhlédli
fotografie a videa pořízená během výcviku. Při této akci
jsme se ze srdce zasmáli a zavzpomínali. Nejúspěšnějším
sportovcům byly předány diplomy a odměny.
Výsledky slalomu:
Chlapci
1. místo – Radek Báča (4. ročník)

Přehlídka strojírenských firem

Ve čtvrtek 23. 1. 2020 jsme vyrazili s žáky 8. a 9. ročníku
do Ústí nad Orlicí na Přehlídku strojírenských firem. Autobusovou dopravu bezchybně zajistili pořadatelé. Akce se
konala v přízemí Hotelu Poprad. Zastoupeno bylo 25 firem
z okolí, které prezentovaly svoji práci.
U každého stánku se děti mohly zeptat na cokoliv, co je
zajímalo, u některých si i vyzkoušely různé úkoly. Osmáci i deváťáci byli v jejich plnění opět velmi úspěšní. Proto
si také, kromě zážitků, odváželi spoustu dárečků – trička,
vaky, propisky atd.
Myslím, že většině žáků se na přehlídce líbilo a někte-
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níku. Soutěžní družstvo vždy tvoří 3 žáci V. třídy ZŠ, 3 žáci
2. ročníku SŠ, jeden zástupce firmy a jeden pedagog.
Družstvo, jehož součástí byli žáci naší školy Adam
Režný, Kristián Holubec a Josef Skalický, doplnili studenti SŠOŘS Žamberk. Badatelé soutěžili pod záštitou firmy
Bühler CZ Žamberk s. r. o. I přes obrovské nasazení se našemu týmu tentokrát do národního kola soutěže postoupit
nepodařilo a my museli uznat, že soupeři byli letos o kousek lepší. Přesto je 4. místo dobrým odrazovým můstkem
do dalších let.
Mgr. Jiří Formánek

Výtvarná soutěž

rým tamní návštěva možná pomohla v rozhodování o budoucím povolání.
Zuzana Pfeiferová

Preventivní program

V úterý 28. 1. 2020
do naší školy zavítala
mluvčí policie ČR poručík Lenka Vilímková.
Žáci 4. - 6. ročníku si
zopakovali zásady bezpečnosti na veřejných
komunikacích a základní dopravní značky. Upozorněni byli na
chování v dopravě ať
už jako chodci, cyklisté
či spolujezdci v dopravních prostředcích. Starší žáci 7. -9.
ročníku byli seznámeni s úskalím a nebezpečím na internetu a kyberšikany. Ohlas pak sklidila ukázka policejního
vybavení užívaného v případě použití donucovacích prostředků a k sebeobraně policistů.
Mgr. Michal Moravec

I tento školní rok se zapojují žáci a paní učitelky I. stupně do celoroční výtvarné soutěže, kterou pořádá DDM
Damián v Lanškrouně. Letošním tématem jsou LIDOVÁ
ŘEMESLA. Každý měsíc je vybráno jedno z řemesel a děti
ho mohou malovat, kreslit nebo ho zpracovat jinou libovolnou technikou.
Od září se nám daří…
Září – HRNČÍŘ – Robin Grosskopf – 1. ročník
Adam Grund – 1. ročník
Adam Krystejn – 2. ročník
Michal Jirásek – 4. ročník
Petr Chládek – 5. ročník
Říjen – PEKAŘ – skupinová práce – 1. ročník
Martina Chládková – 2. ročník
Dominik Vávra – 2. ročník
Listopad – TKADLEC – Luboš Šponiar – 1. ročník
		
Tina Barnetová – 2. ročník
		
Michal Jirásek – 4. ročník
Prosinec – ŠVEC – Natálie Jandejsková – 1. ročník
Pola Novotná – 1. ročník
Veronika Hanzlíčková – 2. ročník
Tereza Hegerová – 2. ročník
Klára Štraufová – 3. ročník
Adéla Grusová – 3. ročník

Talenty pro firmy - T-profi

Odborná soutěž Talenty pro firmy (T-profi) je pořádaná
Hospodářskou komorou České republiky na podporu posilování polytechnické výuky v oblasti počátečního odborného vzdělávání v České republice vycházejícího z principu
vzdělávání pro praxi.
V letošním roce tato soutěž vstoupila již do svého 5. ročÚspěšným žákům ze srdce gratulujeme a všem dětem
přejeme hodně štěstí v další práci.

Mgr. Žaneta Fiebigerová

Děkuji kolektivu instruktorek na lyžařském výcvikovém
kurzu žáků ze Základní školy Jindřicha Pravečka ve
Výprachticích ve dnech 20. 1. – 23. 1. 2020 za jejich
vzornou starost o svěřené děti při jejich začátcích na
lyžích.

Ivana Dreslerová
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Obecní úřad upozorňuje,
že termín úhrady poplatku
(pro fyzické osoby 590,- Kč)

za likvidaci
komunálního odpadu
je nejpozději

31. března 2020.
Obecní úřad
upozorňuje,
že termín úhrady
poplatku ze psa je

31. března 2020.
Omalovánka
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V. REPREZENTAČNÍ PLES
DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ
MIKROREGION SEVERO-LANŠKROUNSKO
Téma plesu: HVĚZDY NAŠEHO MIKROREGIONU
Termín a místo konání: pátek, 27. 3. 2020 od 20.00
hod., sál KD Žichlínek
Hudba: Tiger swing
Moderuje: Ondřej Pokorný
Hlavní hvězdou a tváří plesu bude zpěvačka Eliška Urbanová z Ostrova, která obsadila 3. místo v TV show
The Voice Česko-Slovensko 2019. Účastníci plesu se
ale mohou těšit i na další hvězdy z členských obcí mikroregionu.
Vstupenky v ceně 200 Kč bude možné zakoupit v předprodeji od 2. března 2020 na úřadech všech členských
obcí svazku a dále v kanceláři svazku, která sídlí na ZŠ
Dobrovského v Lanškrouně. Více na www.dsomsl.cz

Spočítej příklady
a vybarvi podle
výsledků.
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