Vážení přátelé, sousedé, občané, lidé místní i přespolní,
zdravíme Vás v období jarním, místo květnových teplot jsme se dočkali teplot spíše časně jarních, taktéž ledoví
muži nás navštívili tak, jak se na tyto pány sluší a patří. Po
krásném dubnu, jako již téměř tradičně, se květen vykázal
nízkými teplotami. Vzhledem k velmi suché zimě, která
nás neobdařila sněhem a na déšť byla také skoupá, by se
nám zamlouval deštivý červen, a to přesně dle pranostiky:
„Chladný květen, červen vlažný je pro sýpky, sudy blažný“.
Téměř celé území naší republiky trápí sucho, někde je situace lepší, a to zejména v horských oblastech, jinde začínají
mít problémy s pitnou vodou. V pranostikách pak byl na
druhé straně mokrý a studený červen popisován jako znamení neúrody, zejména pak malé úrody obilí. Výsledkem
jsou pranostiky typu: „Červen studený, sedlák krčí rameny“, nebo: „Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá“. Spojení deštivého
a chladného června se
pak objevilo v pranostice: „V červnu deštivo
a chladno způsobí rok
neúrodný snadno“. To,
že po mokrém květnu
by měl následovat suchý
červen, bychom si určitě nepřáli. Jaké to však
nakonec ohledně deště
v dalších dnech bude,
na to je v současné době
zřejmě ještě brzy. Nicméně na začátku června
by se měl dle předpovědi nějaký déšť objevit,
a to i vydatný.
Co je pro nás všechny příjemným zjištěním, je zejména
postupné uvolňování přijatých opatření, která byla stanovena Vládou ČR a jejím krizovým štábem v souvislosti s pandemií koronaviru. Už můžeme téměř do všech obchodů,
můžeme chodit bez roušek v přírodě i na veřejnosti, pokud
dodržíme další pravidla. Přístupné jsou bazény, děti mohou
do škol, jsou povoleny hromadné akce do určitého počtu
osob apod. Je to určitě radostné zjištění, které jsme všichni
přijali s povděkem.
Jak je to s červnovými a červencovými pranostikami
v případě jednotlivých svátků, to povíme dále.

Na 1. červen připadá svátek svatého Fortunáta a k tomu
se váže následující rčení: „O svatém Fortunátu kapka deště
má cenu dukátu“. O svatém Norbertu, což byl svátek, který
připadl na 6. června, měla jít chladna již k čmertu. 7. června na Boží tělo se pak tradovalo, že jaký čas je o Božím
těle, takový bude ještě 40 dní. Pokud bylo jasno o Božím
těle, měl se očekávat dobrý rok směle. O tom vypovídala i následující pranostika: „Na Boží tělo den jasný – celý
rok šťastný“. Známá a podobná pranostika se váže také ke
svátku svatého Medarda: „Jaký čas na svatého Medarda, takový bude 40 dní pořád“. Ještě známější je: „Medardova
kápě - 40 dní kape“. Jaké počasí bylo na svatého Medarda,
takové počasí se mělo objevit v době žní. Na 11. června
připadl svátek svaté Toničky a k tomu se váže pranostika:
„Svatá Tonička mívá uplakaná očička“, stejně tak na svátek
svatého Víta se objevovala deštivá předpověď, konkrétně:
„Svatý Vít přináší s sebou deště“, nebo: „Od
svatého Víta až k Janu
mnoho deště“. Svatý Vít
byl tedy v pranostikách
spojován s deštěm, což
na druhé straně vedlo k obavám o sklizeň
žita. Jako příklad uvádíme pranostiku: „Déšť
na Víta – špatný budou
žita“. Pranostiky na další dny vybízely k sekání
luk a také varovaly před
vysokými
teplotami.
21. června na svátek
svatého Aloise vybízela
pranostika k posekání
louky: „ Na svatého Aloise poseč louku, neboj se“. Na svátek svaté Agripiny (23. června), pak pranostika vybízela k
odpočinku pouze ve stínu. Ke svátku svatého Jana Křtitele
se vztahuje řada pranostik. Na úvod jednu, která snad nezklame: „Na svatého Jana otevírá se létu brána“. Na druhé
straně od svátku svatého Jana Křtitele běželo již, dle pranostiky, slunce již k zimě a léto k horku. Pršelo-li na tento
svátek, mělo pršet ještě tři dny a naopak, pokud bylo hezky, mělo tak být ještě další tři dny. Významný svátkem byl
svátek svatého Petra a Pavla (29. červen). K tomu se váže
pranostika: „ Na Petra a Pavla den jasný a čistý, rok úrod-
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ný bude jistý“: Na druhé straně, pokud v tento den pršelo,
mělo pršet ještě třicet dní a mělo být v daném roce hodně
myší. Pokud bylo v tento den parno, mělo být v zimě dlouho studeno.
A jak je to s pranostikami v červenci? Velmi obdobně.
Většina pranostik se opět vztahovala k počasí a ke sklizni úrody. Bylo-li 2. července na svátek Navštívení Panny
Marie čisté nebe, znamenalo to dobrou úrodu ovoce. Pršelo-li na tento svátek, pak dešťů mělo být bez konce. Pokud pršelo na svátek svatého Prokopa (4. července), měla
zmoknout každá kopa a shnít i mandel. Na 10. července,
tj. svátek Sedmi bratří, pak pranostiky předpovídaly počasí
na sedm týdnů. Jestliže pršelo na tento svátek, sedm neděl
neměla střecha stavení uschnout. Svátek svaté Margity (13.
července) měl být počátkem sklizně obilí. K tomu se váže
pranostika „Svatá Margita vede žence do žita“, nebo také
„Svatá Margita hodila srp do žita“. Na svatou Kamilu (18.
července) mělo mít slunce největší sílu. Na svátek svatého
Eliáše, který připadl na 20. červenec, měl po dopoledním
létu nastat odpoledne podzim. Další pranostika v tento den
upozorňovala na to, že: „Do svatého Eliáše i pod křovím
schne, po něm neschne ani křoví“. 22. července na svátek svaté Marie Magdalény se měl očekávat jistý déšť. Když
pršelo na svatou Magdalénu, mělo vzrůst obilí. Pokud na
svatou Magdalénu bylo větrno, měl jít dobře každý obchod.
25. července – ke svátku svatého Jakuba staršího se pak
vztahovaly tyto pranostiky: „Na svatého Eliáše dopoledne
léto odpoledne podzim; na svatého Jakuba dopoledne léto
odpoledne zima“, nebo také: „Prší-li na svatého Jakuba,
hádá se o suchém a teplém počasí“, a také: „Jak teplý svatý Jakub, tak studené Vánoce“. Jakub bez deště vypovídal
o tuhé zimě. Kolik mračen bylo na Jakuba, tolik mělo být
v zimě sněhu. Velice známou pranostikou spojenou se
svátkem svaté Anny (26. července) bylo rčení: „Svatá Anna,
chladna z rána“. Pokud zvětšovali mravenci své hromady,
dala se očekávat dle předpovědi tuhá zima. 31. července
na svátek svatého Ignáce se mělo obrátit léto, a to podle
pranostiky: „Od svatého Ignaca – léto se obraca“.
Tolik tedy k pranostikám a nyní se s Vaším dovolením
budeme věnovat dění v naší obci a jejím okolí za období
měsíců duben a květen 2020.
8. dubna se uskutečnilo jednání Rady MAS ORLICKO,
a to telekonferenční formou. Vzhledem k rozsáhlému
programu trvalo jednání bezmála 3 hodiny. Podařilo se
však projednat všechny potřebné body, konkrétně zprávu
o hospodaření, účetní závěrku, rozpočet na rok 2020 i rozpočtový výhled, aktuální situaci v projektech i odklad řádné
valné hromady.
9. dubna se uskutečnila kontrola hospodaření naší obce,
kterou elektronickou formou provedl Pardubický kraj. Na
Krajský úřad Pardubického kraje byla zaslána veškerá vyžádaná dokumentace – cca 2 dny skenování dokumentů. Na
výsledek zatím čekáme.
13. duben tentokrát připadl na Velikonoční pondělí. Tradice nebylo možné dodržet vzhledem k opatřením, která
ještě v té době byla velmi přísná. Proto tentokráte proběhly
Velikonoce netradičně s minimálním počtem návštěv známých, sousedů a příbuzných.

strana 2

květen - červen 2020
20. dubna naše obec obdržela roušky v počtu 500 ks pro
školu a 200 ks pro školku, které pro případné znovuotevření škol a školek zakoupil Pardubický kraj.
20. – 22. dubna jsme zajistili desinfekci a její výdej pro
Vás v množství 1 l zdarma. Vydáno bylo 220 litrů (máme
cca 365 domácností). Proto nevydaná desinfekce bude ponechána jako zásoba pro případ otevření ZŠ a MŠ. Pokud
by měl někdo z Vás zájem o další desinfekci, je možný prodej občanům a firmám za nákupní cenu 29 Kč,- vč. DPH
za 1 litr desinfekce ANTI-COVID 19. Výdej proběhne dle
individuální domluvy. Děkuji členům SDH Výprachtice za
výdej a distribuci.
23. dubna se uskutečnil zápis do Základní školy Jindřicha Pravečka ve Výprachticích, tentokráte také pouze
písemnou korespondenční formou bez návštěvy školy.
V příštím školním roce přivítáme 12 prvňáčků. Přejeme
všem dětem, aby se jim v naší škole líbilo a aby dělaly svým
rodičům jen a jen radost.

29. dubna – se uskutečnilo zasedání zastupitelstva obce,
a to za zpřísněných hygienických podmínek a v rouškách.
Kromě jiného zastupitelstvo projednalo a schválilo podání
žádosti o dotace z Fondu zábrany škod na techniku pro
jednotky sborů hasičů obce (JSDHO). Zdůvodnění podání
těchto žádostí najdete dále v novinách.
7. května jsme dle možností uctili památku padlých I. a II.
světové války. Starosta obce společně se dvěma hasiči položil věnce k památníkům padlých u obou hrobů. Pevně věříme, že příští rok to bude opět s Vámi se všemi, kteří se této
akce pravidelně účastníte a také s naší dechovou hudbou.

11. května byla otevřena naše škola, při splnění všech
doporučení ministerstva školství, pro konzultační hodiny
žáků 9. ročníku.
Ve stejný den, tj. 11. května, nás zastihla podvečerní
bouře, která napáchala v naší obci větší škody na dvou
domech, na drátech a sloupech elektrického vedení, po-
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škodila veřejné osvětlení podél komunikace na „Pilu“ a vyvrátila a poškodila stromy v obecních lesích. Na odstranění
stromu, který spadl na dům, musela být povolána speciální
firma a velký jeřáb o nosnosti 50 tun. Jednotka hasičů JPO
III. Výprachtice vyjížděla v pondělí a úterý celkem k 7 událostem. Na místě spolupracovali s techniky ČEZu a s jednotkou HZS z Lanškrouna. Jednalo se odstraňování stromů
spadlých na domy a cesty. Děkujeme hasičům za pomoc v
těchto situacích a jsme rádi, že se všechny události obešly
bez zranění. Foto a další informace najdete ve fotogalerii na
stránkách obce Výprachtice
12. května byly zapsány děti do naší Mateřské školy Výprachtice, přihlášeno bylo 13 dětí.
25. května došlo ke znovuotevření MŠ a ZŠ pro I. stupeň
– při splnění většiny podmínek dle metodického materiálu
ministerstva školství. Určitě je možná dobré podotknout, že
nad některými podmínkami této odborné instituce na ministerské úrovni zůstává rozum stát ještě dnes. Opět se tedy
otevřela pomyslná brána naší školky a školy. Na dětech
bylo vidět, že se na školku i školu těší. I když neprobíhá
klasická výuka, věříme, že je to pro děti i pedagogy ta lepší
forma výuky.
26. května Poslanecká sněmovna schválila na návrh
vlády zákon o kompenzačním bonusu, který bude vyplácen živnostníkům. Návrh ministryně financí Schillerové
chce opět výrazně snížit příjmy, které dle rozpočtového
určení daní náleží obcím. Všichni chápeme, že ekonomika má a bude mít výrazné potíže a bude zřejmě i výrazný
propad ve výběru daní. Tento předpokládaný propad bude
údajně 20% oproti plánovanému stavu. Pro naši obec navrhované snížení činí 3,2 milionu korun. Tento schválený zákon znamená rovněž mínus dalších 800 000 Kč (to
jsou například náklady pro výstavbu jednoho bytu). Místo
toho nám vláda slibuje nějaké dotace. Víme, jak to s dotacemi bývá, administrativa kolem dotací je velmi náročná
a šance mnohdy žádná. Několikrát jsme žádali o dotaci na
pořízení požárního auta, stálo nás to spoustu prostředků
a vždy jsme skončili pod čarou schválených žádostí. Kde
vláda prostředky na dotace vezme, když podle ministryně nejsou peníze na kompenzační bonus pro živnostníky
a firmy? To je rovněž otázkou. Letos se s tím naše obec
vyrovná a naplánované investice se pokusíme zrealizovat,
a to zejména díky dobrému hospodaření v minulých letech. Na rozdíl od našeho státu jsme si nějaké peníze
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našetřili na horší časy. Ale v příštím roce už to bude asi
náročnější vzhledem k opět předpokládaným nižším příjmům od státu do našeho rozpočtu a s ohledem na potřebu plánování dalších investičních akcí.
Příznivou zprávou je, že od úterý 19. 5. 2020 budou
obnoveny odběry krve v ordinaci MUDr. Novotného ve
Výprachticích. Zatím v omezeném provozu 1× měsíčně
pouze tato úterý (v čase jako dříve 6:30 – 8:00): červen 16.
6., červenec 14. 7., srpen 11. 8.
Naši zaměstnanci v měsíci dubnu a květnu připravovali kůly a další potřebný materiál pro výstavbu oplocení
pro letošní výsadbu v lesích. Prováděli výsadbu stromků
v lese, přičemž vysázeli do oplocenek 260 jasanů a 645
buků. Zaměstnanci obce opravili naviják, zhotovili nové
bočnice a opravili vlek za traktor. Prováděli také pravidelnou kontrolu vodojemů a vodních zdrojů, odkalování
vodovodního řádu, opravy vodovodního řádu a výměny
hydrantů, kontrolu zdrojů vody, vývoz kalů z ČOV, přípravu palivového dřeva. Spoustu práce zaměstnanci věnovali zpracování a odvozu dřeva poničeného větrem při
bouřce 11. května. Dále prováděli úklid prostranství, sekali trávu, prováděli údržbu majetku apod.
V závěru nám dovolte, abychom Vás požádali, abyste
dohlédli na to, co nám kdo hází do kontejnerů na tříděný
odpad. Téměř 80 % věcí tam vůbec nepatří a za vytřídění
tohoto balastu bude obec stále více platit. Nakonec to ale
zaplatíme všichni. Rozhodně tam nepatří veliký igelitový
pytel s mrtvými kuřaty, zbytky potravin, železo, keramika,
hlína, dřevo apod. Budeme zřejmě nuceni prostor před
popelnicemi monitorovat a prostřednictvím orgánu životního prostředí budou ukládány pokuty, které dle zákona
za uvedený nešvar náleží. Možná to dělají také ti, kteří
naší obcí pouze projíždějí. Prosím nenechme si vytahovat
peníze z vlastních kapes., ať si za odpad připlatí ten, kdo
ho není schopen třídit, a zejména ten, co jej produkuje.
V závěru nám dovolte, abychom Vám popřáli příjemné
počasí, dobrou náladu a zejména dostatek pracovních příležitostí. Velmi důležité je zdraví každého z Vás, a proto
přání pevného zdraví přijměte upřímně od celého našeho
zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce Výprachtice

Karneval se uskuteční pouze za předpokladu
příznivého rozvolňování opatření. Sledujte na
www.sokol-vyprachtice.cz a plakátovacích plochách.
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VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
VÝPRACHTICE KONANÉHO DNE 29. 4. 2020 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, Jan Koubek, Petr Tomiška, Ing. Daniel Vávra, Zbyněk Kristek, Petr Skalický
Omluveni: Ing. Vendula Indrová
Usnesení č. 193/12/2020:
Program:
1/ Zahájení
2/ Schválení programu jednání ZO
3/ Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4/ Zpráva starosty
5/ Projednání strategického plánu rozvoje obce
6/ Projednání poskytnutí individuálních dotací
a darů na 2020
7/ Projednání smluv o dílo
8/ Projednání působnosti obce v MAS ORLICKO, z.s.
9/ Rozpočtová opatření
10/ Různé
11/ Diskuze
12/ Závěr
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 194/12/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice určuje ověřovateli zápisu Daniela Vávru a Jiřího
Formánka a zapisovatelkou Hanu Katzerovou.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 195/12/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice se seznámilo s návrhem Strategického plánu rozvoje obce Výprachtice na roky 2020 – 2026, jehož součástí
je i akční plán a monitoring, a po projednání schvaluje
Strategický plán rozvoje obce Výprachtice na roky 2020 2026, jenž je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 196/12/2020: 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 2020. Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace s příjemcem dotace.
Hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 197/12/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí s provedením prací firmou Elektro KSK,
spol. s r.o., Lidická 375, Lanškroun, IČ: 48172278 - opravu elektrorozvodů v suterénu budovy Obecního úřadu ve
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Výprachticích v rozsahu dle cenové nabídky v maximální
výši 160 000,- Kč bez DPH.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 198/12/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí s provedením prací firmou Ing. Zdeněk
Sekerka – ADOS, se sídlem: 569 43, Biskupice 3, IČO:
62676059, DIČ: CZ6501060720 - oprava ČOV v rozsahu
dle cenové nabídky v maximální výši 250 000,- Kč bez
DPH. Zastupitelstvo obce Výprachtice pověřuje starostu
obce k uzavření smlouvy o dílo na uvedené práce.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 199/12/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje zařazení správního území obce Výprachtice do územní působnosti MAS ORLICKO, z.s. a územní
působnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS ORLICKO na období 2021 – 2027.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 200/12/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1, které je
přílohou tohoto usnesení.
Usnesení č. 201/12/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje rozpočtové opatření č. 2, které je přílohou tohoto usnesení
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 202/12/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje zveřejnění záměru směny nebo prodeje
částí pozemků parc. č. 1779/1 a 1785 k.ú. Koburk. Důvodem směny, popřípadě prodeje je narovnání majetkových
poměrů dle skutečného stavu. Na uvedené bude pořízen
GP na náklady obou směňujících.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 203/12/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3148/73 v k.ú. Výprachtice na žádost. Na oddělení pozemku bude pořízen GP na náklady žadatelů.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č.204/12/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku
parc. č. 3182/1 v k.ú. Výprachtice na žádost. Na oddělení
pozemku bude pořízen GP na náklady žadatelů.
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Hlasování:
PRO: 10
Usnesení bylo přijato.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 205/12/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje zveřejnění záměru uzavření smlouvy o
právu provedení stavby, jejímž předmětem je realizování
stavby kanalizační přípojky k novostavbě RD na stpč. 848
v k.ú. Výprachtice překopem pozemku parc. č. 3220 v
k.ú. Výprachtice ve vlastnictví obce Výprachtice
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 206/12/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene pozemkové služebnosti inženýrské sítě
č. 1010C20/50 (kanalizace) ve prospěch České republiky – Státního pozemkového úřadu, se sídlem: Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3, IČO: 01312774, zastoupené Ing.
Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského pozemkového
úřadu pro Pardubický kraj. Smlouva se schvaluje v textu dle
předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 207/12/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí s podáním žádosti o dotace z prostředků
Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského

záchranného sboru v rámci programu Účelové investiční
dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí výzva JSDH_V1_2021 Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky.
Zastupitelstvo obce Výprachtice se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou a poskytnutou dotací
do plné výše z vlastních zdrojů.
Hlasování:
PRO: 10
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Diskuze
Paní ředitelka ZŠ Mgr. Romana Prokopová v diskuzi
poděkovala p. starostovi za starost a péči, kterou má o
obec Výprachtice, jak svědomitě pracuje na tom, aby vše
v obci bezvadně fungovalo (roušky, dezinfekce atd.).
Také vyjádřila velké díky za možnost dokončení lyžařského výcviku, který se konal v březnu.
Dále ve svém příspěvku poděkovala pedagogům za náročnou práci v distanční výuce. A závěrem vyjádřila poděkování všem rodičům našich žáků za to, jak perfektně
zvládají domácí vyučování se svými dětmi, jak zodpovědně a uvědoměle přistupují k této náročné situaci.
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.

DOTACE NA HASIČSKOU TECHNIKU
Na posledním veřejném zasedání zastupitelstva obce
Výprachtice bylo schváleno podání žádosti o dotace na
hasičskou techniku z Fondu zábrany škod. Zde přinášíme
zdůvodnění podání těchto žádostí.
Již v loňském roce schválilo zastupitelstvo obce žádost
o dotaci na dopravní automobil pro jednotku JPO V Koburk (JPO –jednotka požární ochrany). Z důvodu velkého
převisu žádostí nebyla naše žádost úspěšná a v letošním
roce je podána znovu, (z cca 60 žádostí jich uspělo 30).
Dotace by měla být ve výši 450 000 Kč, Pardubický kraj
přispívá úspěšným žadatelům 250 000 Kč, zbylá část do
cca jednoho milionu korun se dofinancuje z rozpočtu
obce.
Dále pak zastupitelstvo obce všemi hlasy schválilo podání žádosti do tohoto fondu na cisternovou automobilovou stříkačku (dále jen CAS) pro jednotku JPO III Výprachtice. Situaci s cisternou řešíme od roku 2015, kdy byl
zjištěn v podstatě havarijní stav nádrže na vodu u stávající
cisterny TATRA T 148, která má rok výroby 1975 a v letošním roce již slouží hasičům 45 let. Za poslední roky stály
jednotlivé opravy okolo 100 000 Kč, bylo nutné vyměnit
převodovku a v lednu letošního roku proběhla členy jednotky výměna spojky. Na tato stará auta je problematické
sehnat náhradní díly, mnohé se již ani nevyrábí a berou se
z ostatních vozů (dodání dílů trvalo 3 týdny). Složitá je i
příprava na technické kontroly, velmi náročné je zejména
splnění emisních limitů. Tuto stříkačku obec získala v roce
2006 převodem od hasičského záchranného sboru. Získat

tuto techniku opět převodem od HZS není v následujících
letech pravděpodobné. Proto obec podala v roce 2016 žádost o dotaci z fondů EU prostřednictvím programu IROP,
kde bylo podáno cca 340 žádostí, uspělo 170. Zde naše
žádost skončila bohužel na 17. místě pod pomyslnou rozhodující čárou. V dalším programovacím období již tato
výzva bohužel nebude.
Celková generální oprava T 148 by vyšla na zhruba
3,5 milionu Kč, jenom nová nádrž na vodu stojí zhruba
2,5 milionu Kč, k tomu motor a převodovka (zjištěno u firem, které se těmito opravami zabývají). Tudíž je to velmi
neekonomické a stále by to bylo 45 let staré vozidlo.
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Na stole tedy zůstaly dvě varianty, a to zakoupit starší cisternu ve věku okolo 20 let za cenu zhruba okolo
1 milionu s tím, že nás do 5 let bude stejně čekat celková
oprava - repase v hodnotě okolo 3,5 milionu a opět by
zůstalo starší auto.
Zbývá nám tedy podání žádosti o dotaci do Fondu zábrany škod na novou CAS. Zde je dotace poskytována ve výši
2,5 milionu Kč., Pardubický kraj přispívá 500 000 Kč a
zbytek do zhruba 7,5 milionu Kč by zůstal na dofinancování z rozpočtu obce. Víme, že je to velmi vysoká částka, však také na zastupitelstvu kolem toho proběhla velmi
živá diskuse.
Obec Výprachtice je zřizovatelem JPO (jednotka požární ochrany) ze zákona o požární ochraně č. 133/1985 SB.
a má povinnost zajistit akceschopnost jednotky tak, aby
byla vždy schopná vyjet, když je třeba. V současné době
se pohybujeme okolo 20 výjezdů za rok. Velmi neradi bychom se dočkali doby, kdy jednotka z důvodu poruchy
nedojede třeba na místo požáru a kvůli tomu se nepodaří
zachránit majetek nebo v horším případě osoby. Pak by
šel velký díl odpovědnosti za obcí, tedy starostou a zastupitelstvem. I na tomto dotačním programu je velký přetlak
žádostí (loni 157, uspokojeno 32 žadatelů), takže předpokládáme možné získání dotace v horizontu 2-3 let.
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Když tu částku porovnáte, tedy cca 4,5 milionu z rozpočtu obce, se zachráněným domem při posledním požáru
v obci (kdy byl zachráněn dům v hodnotě 3 miliony díky
tomu, že v naší obci jednotka je. HZS z Lanškrouna dorazila o cca 7 minut později, a to už by bylo pozdě. Pokud
tuto částku rozpočítám na 20 let životnosti nové cisterny
(tu udává výrobce), je to 225 000 korun ročně. Všichni
členové zastupitelstva obce si plně uvědomují, že se jedná
o velkou částku z rozpočtu obce, ale snažíme se ke všem
investicím přistupovat s velkým rozmyslem, vyhodnocením
všech možných variant a jejich ekonomické náročnosti.
Navíc můžeme být všichni rádi, že je tu ještě dost chlapů (dámy prominou), kteří jsou ochotni tuto velmi záslužnou, náročnou a mnohdy i velmi nebezpečnou dobrovolnickou činnost dělat. Některé jednotky obcí dělají nábory,
aby vůbec splňovaly vyhláškou daný počet hasičů. Oba
sbory velmi pomáhaly i v této situaci s koronavirem, kdy
rozvážely roušky, vydávaly desinfekci a zajišťovaly desinfekci veřejných prostor. Navíc obě SDH pořádají spoustu
kulturních akcí v naší obci.
V případě dotazů se obraťte na starostu obce Výprachtice, pana Luďka Skalického, na emailu: starosta@obec-vyprachtice.cz, nebo osobně, či telefonicky.

Za zastupitelstvo obce Výprachtice
starosta Luděk Skalický, DiS.

ZŠ JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
Distanční výuka

Ministerstvo zdravotnictví 11. 3. zavřelo naše školy
a vláda vyhlásila 12. 3. nouzový stav. My všichni jsme se
ocitli v nové a neznámé situaci.
Nás zastihly všechny tyto události na lyžařském výcviku,
který proběhl v areálu Dolní Moravy. Nechtěli jsme zprávám ani věřit. Návrat byl ale tvrdý. Zákazy, omezení, opatření…
Připravit se na distanční výuku ze dne na den nebylo
snadné. Začátky byly nelehké. Z rodičů se stali na vedlejší
pracovní poměr učitelé. Přitom mnozí bez úlev pracovali
ve svém zaměstnání. Všichni mají můj obdiv.
Distanční výuka je náročná nejen pro rodiče, pedagogy, ale i naše žáky. Klade vyšší nároky na odpovědnost
a disciplinovanost, což je nesrovnatelné s běžnou prezenční výukou. Učitelé také prožívali nejednu krušnou
chvilku. Zorganizovat videovýuku se svými žáky, když
předtím o ní jen slyšeli, nikdy se jí nezúčastnili ani ji neorganizovali? Příprava takové výuky je mnohem náročnější. Z učitelů naší školy se stali odborníci na předávání
informací pomocí komunikačních systémů Google Meet,
Zoom meeting, Messenger, Hangouts.
Hledání nových výukových zdrojů, které jsou uchopitelné a žáci je snadněji pochopí, nebylo jednoduché.
Naučit se opravovat zaslané úkoly přes emaily, zadávat
opakování do systému iŠkoly, to vše bylo nové. Hodiny
strávené u počítačů jsme zažívali všichni. Pedagogům
naší školy děkuji za morální a pracovní přístup.
Od 11. 5. se otevřela škola „deváťákům“. Nejsou v lehké
situaci. Čekají je přijímací zkoušky na střední školy. Nervozita, očekávání vyhlášení přijímacího řízení, domácí přípra-
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va, zákazy, které je postihly, vedly k zocelení a spolupráci.
25. 5. přivítáme nejmenší školáčky. Zájem o výuku je
veliký. Školu jsme připravili podle hygienických předpisů.
Otevíráme i naši školní jídelnu. Nejen žáci, zaměstnanci
školy, ale i strávníci z obce mohou opět využívat naši výbornou kuchyni.
Děkuji všem za přípravu školy, jídelny, kuchyně. Vážím
si spolupráce s panem starostou, který nám dodal desinfekci, vyzvedl ústenky. Konzultoval se mnou stav výuky, děkoval pedagogům za přípravu distanční výuky.

Mgr. Romana Prokopová

Požární ochrana očima dětí a mládeže

Ani v době virové naši žáci nezaháleli a zúčastnili se
46. ročníku výtvarné a literární soutěže Požární ochrana

Adam Grund

Výprachtické noviny
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Saša Fišer

očima dětí a mládeže. Prozatím známe výsledky okresního kola. Ve výtvarné části získal 3. místo v kategorii ZŠ1
Adam Grund a v kategorii ZŠ4 Saša Fišer. Ani naši mladí spisovatelé se neztratili. V kategorii L2 se na 2. příčce
umístila Alena Kristková. Kategorii L3 naše děvčata téměř
ovládla. První místo obsadila Gabriela Vodehnalová, druhé pak Valerie Pfeiferová.
Všem ze srdce gratulujeme. Jsme na Vás moc pyšní!
A čtenářům přejeme příjemné chvilky u čtení oceněných
literárních počinů.
Mgr. Lucie Jindrová

Hasička

Už od malička jsem si přála být hasičkou. Hasit ohně,
pomáhat při povodních. Prostě pomáhat lidem a zvířatům
ve chvílích, kdy to nejvíce potřebují. Ve školce jsem pokaždé nakreslila nejhezčí obrázek hasičského auta. Ve škole
jsem psala ty nejdelší a nejpropracovanější slohové práce
o hasičích (jak postupovat při požáru). Po maturitě jsem šla
rovnou pracovat na hasičskou stanici. Myslím si, že jsem
hasička odevzdaná své práci. Nedávno jsem ve svém volném čase začala psát knihu o hasičích.
Slyším sirénu. Jako vždy se zeptám, co se děje a kam
pojedeme na výjezd. Trochu se začínám bát, že moji knihu
bude muset dopsat někdo jiný. Nasedneme do auta a jedeme. Začal hořet rozsáhlý les. Ve voze už je každý nervózní.
Snažíme se zachovat klidnou hlavu. Svoláváme všechny
okolní hasiče na pomoc. Teď musíme jen doufat, že v lese
není žádný člověk. Bohužel to ale vyloučit nemůžeme.
Jsme tady. Všechna hasičská auta se zastaví. Nasadíme si
helmy a rozvážně vystupujeme z auta. Začneme natahovat
hadice. Najednou zaslechnu nějaký křik. Někdo snad volal
o pomoc? Každý má plné ruce práce. Znovu se zaposlouchám. Ten křik slyším znova a znova. Nastražím uši. Ale
ano! Moje práce a povinnost je pomáhat ostatním. V ten
okamžik se rozběhnu a začnu na ten hlas, který se mi ještě
před chvilkou ozýval, volat. Nic neslyším. Bojím se nejhoršího. Najednou si uvědomím, že vůbec netuším, kde jsem.
Všude kolem mě je jen oheň. Jsem trochu popálená, hůř se
mi dýchá a nevím, komu mám pomoci. Tápu, jsem ztracená. Nejhorší je, že tady asi už 20 minut volám a řvu, ale
nikdo se mi neozývá. Zaslechnu zapraskání nade mnou.
Mezitím už zbytek hasičského týmu hasí. Šéf si všimne,
že jsem někam zmizela, ale musí hasit dál. Zná mě už hodně dlouho a věří, že jsem v pořádku. Předpokládá, že za

chvilku vyběhnu z lesa s nějakým člověkem a s hrdostí mu
oznámím, že je vše a všichni v pořádku. Bude na mě pyšný.
Ale do jeho mysli se vkrade stín pochybnosti.
Podívám se nad hlavu a zjistím, že na mě asi brzy spadne strom. Rychlé reflexy jsou k nezaplacení. Uskočím. Znovu zaslechnu křik. Teď ho slyším celkem blízko. Přesto, že
mě všechno bolí, vyběhnu a zakřičím také. Znovu se ozve
hlas. Je blíž a blíž. Seberu poslední zbytky sil a běžím jako
o závod. Jsem tu. Přede mnou leží žena a malá holčička. Sáhnu po vysílačce, ale bohužel slyším jenom šumění. Sehnu se k paní, trochu se mnou komunikuje a vnímá.
S malou holčičkou je to o poznání horší. Musím poskytnout
umělé dýchání. Po chvilce začíná nabírat vědomí. Skvěle.
Je čas jít rychle ven z lesa. Žena vstane sama, dívku vezmu
do náruče a jdeme. Stále se snažím spojit se zbytkem týmu,
ale marně. Po pár minutách si žena potřebuje odpočinout.
Takto se posouváme asi půl hodiny. Znova se snažím spojit
přes vysílačku. Najednou se ozve hlas. Spojení je sice slabé,
ale i přesto spolu komunikujeme. Vidím zásahové vozidlo.
To není snad ani možné. Jsme venku. Vidím připravenou
sanitku a zbytek týmu. Požár pomalu ustává. Přijíždějí další
a další sanitky. Ošetřují každého hasiče, každou popáleninu, každé poranění. Nejdůležitější je ale to, že to všichni
přežili.
Dneska je to přesně rok od požáru a půl roku od vydání mé knížky. V našem hasičském sboru se nic nezměnilo.
Stále jsme skvělá parta, máme se navzájem moc rádi. Dívka
i žena jsou zdravé. A já jsem hrdá na svou práci, své kolegy
i sama sebe.
Alena Kristková

Hrdina

Nádech, výdech. Bez jakéhokoli otálení vběhl do ohně,
jako by byl z nejodolnějšího kovu. Šlo mu jen o jedno, zachránit ji. Chtěl zachránit dívku, která se tísnila v rohu svého
pokoje v prvním patře. Mysl měl prázdnou, čistou, nic nevnímal. Hořícím domem procházel jako nůž máslem. Byl
tak blízko, ale zároveň tak daleko.
Najednou slyšel hlasitou ránu. I rána z děla by byla tišší.
Schody, po kterých náš hrdina zrovna opatrně našlapoval,
se sesypaly jako domek z karet.
Najednou bylo ticho. Žádné volání o pomoc, žádný zvuk
praskajícího ohně, žádný zápach kouře. Nic. Byl to konec?
Ne, z daleka ne. To přece nejde. Tohle byl teprve začátek.
Vzbudil se, ale oči nechával stále zavřené. V uších mu
zněl pípavý zvuk. Nemusel si představovat, kde zrovna je.
Hned mu to bylo jasné. Jen si nemohl vzpomenout, co se
stalo. Pomalu otevřel oči a posadil se. Zdálo se mu to jako
chvíle, ale ve skutečnosti to bylo několik hodin, než ho do
pokoje přišla sestřička zkontrolovat. Vyslechl vše, co říkala.
Připomněla mu celou událost. Do očí mu vyhrkly slzy.
Otázka, která visela ve vzduchu, byla „Proč?“, ale sestřička se neodvážila zeptat. Nakonec ani nemusela.
„Víte, proč jsem se stal hasičem? Je to deset let. Dělal
jsem zkoušky. Trvalo dlouho, než jsem se dostal tam, kde
jsem. Ovlivnil to ten jeden den. Vzbudil jsem se pozdě v
noci. Cítil jsem kouř. Než jsem se pořádně rozkoukal, myslel jsem si, že si pouze má žena dělá půlnoční svačinku - a

strana 7

Výprachtické noviny

květen - červen 2020

až poté jsem si všiml, že leží vedle mě. Navíc, naše dítě bylo
ještě moc malé, aby něco takového zvládlo. Hořelo. I když
jsem se snažil, bylo už moc pozdě a hasiči to ani přes ten
největší spěch nestihli. Mé dítě se nadýchalo kouře a v nemocnici zemřelo. Bylo ještě moc malé, aby to zvládlo. A má
žena? Uhořela, když se společně se mnou snažila zachránit
naše dítě a spadl na ni trám. Bylo to pro mě těžké. Víc než
to. Zhroutil jsem se. Nejhorší na tom je to, že muž, který můj
dům tu noc zapálil, byl ten samý, kterého jsem den předtím
vyhodil ze své bývalé práce.“
Sestřička strnula. Zastavil se jí dech. Jen zírala a docházelo jí, že před sebou má člověka a zároveň hrdinu, který v
životě přišel o to nejdůležitější a místo toho, aby všechno
vzdal, se vzchopil a začal dělat něco pro to, aby podobnou
bolest nemusel zažít někdo další. Stal se hasičem.
Je to člověk nebo hrdina bez super schopností? Každý
den obětuje svůj život, aby zachránil desítky cizích. Přitom
si nikdy neřekne: „Zastav, nedělej to.“ Hasiči jsou hrdinové,
kteří si zaslouží to největší uznání. Nikdo jiný by nezvládl
to, co oni. To oni pokládají své životy za někoho, koho neznají. Hrdinsky, beze strachu.
Ze záchrany lidí končí občas naši hrdinové i v nemocnicích. Většina se uzdraví. Někteří pokračují dál, jiní svoje hrdinství věší na hřebík, ale někteří mohou mít trvalé následky,
nebo v horších případech přijdou o život.
Musíme si jich vážit, protože je to velmi důležitá práce.
Zachraňují životy, hasí požáry, odklízejí spadané stromy,
řeší záplavy, zbavují se nebezpečných sršních hnízd a tak
dále. Jsou opravdu důležití. Bez nich by svět vypadal úplně
jinak. A co náš hlavní hrdina? Kde teď je? Sedí před nemocničním pokojem dívky, kterou bohužel musel zachránit někdo jiný. Také se nadýchala kouře a on je rozhodnutý čekat,
dokud se neprobudí.
Gabriela Vodehnalová

Mám srdce hasiče

Mám srdce hasiče… Už když jsem byla malá, tak mě
hrozně zajímala jejich práce a jednou jsem se chtěla hasičkou stát. Bydlíme v hasičárně, polovina mojí rodiny jsou hasiči, takže jsem k nim měla vždycky blízko. A tím je asi můj
osud určený. Někdy mi taťka půjčil helmu a já šťastně pobíhala venku a dělala, že něco hasím. Nebo když byly venku
vyndané hadice, aby uschnuly, vždycky jsem si s nimi hrála.
Proto jsem měla hroznou radost, když se naskytla možnost
chodit alespoň do kroužku mladých hasičů. Ten není sice
úplně tady u nás, ale ve vedlejší vesnici. I tak jsem to brala
všemi deseti. A moc mě to baví. Jelikož mi bylo 10 let, když
jsem tam začala chodit, neprošla jsem si fází mladších žáků,
ale rovnou jsem nastoupila do starších. Ničemu to nevadilo.
Nicméně, teď jsem přestoupila do dorostu a co vám budu
povídat, je to trochu těžší. Ale pořád se to dá zvládnout. Už
máme za sebou podzimní závody, ve kterých jsme se sice
neumístili tak dobře, ale jsme začínající dorostenecký tým
a velký úspěch na nás možná teprve čeká.
Když jsem se narodila, tak starostou našich dobrovolných hasičů byl můj děda. Byla a jsem na něho hrdá.
Spoustu akcí v naší obci organizují hasiči (např. ples, dětský
karneval nebo občerstvení na pouti). Děda to vždycky do-

strana 8

kázal skvěle vymyslet a byla vždy velká účast. Obdivovala
jsem ho a chtěla jsem jednou dělat něco podobného jako
on. Před rokem a pár měsíci, konkrétně v prosinci 2018,
děda zemřel na rakovinu. Byla to velká rána. Mám na něho
krásné vzpomínky… jako na hasiče, ale hlavně jako na dědečka. A ty mi nikdo nevezme.
Teď je starostou sboru můj taťka. Spoustu věcí okoukal
od dědy, ale i tak obdivuju, že to všechno dokáže řídit a organizovat. Zase jsem hrdá… A nejen na něj, ale i na ostatní
dobrovolné hasiče v celé naší krásné zemi. Myslím, že jsou
velice důležití. A vždycky byli… Zastanou spoustu práce,
kterou by bez nich musely dělat profesionální sbory. A ty
by třeba potom přijely pozdě k nějakému opravdu velkému
zásahu. Často teď vyjíždějí ke spadlým stromům, hořícím
kontejnerům, ke konci léta a na podzim zase třeba ničit
vosí a sršní hnízda. A samozřejmě se jim nevyhýbají ani
větší požáry, kde jsou nemalou pomocí pro profesionály.
Při každém výjezdu se o něj bojím. A nemusí to být ani
žádný obří požár, abych měla strach. Stačí představa padajících větví, nebo dokonce stromů. Moc dobře si uvědomuji, co se všechno může stát. Ale taťka i ostatní „dobráci“ tím
žijí. Vůbec si nedokážu představit, že by s hasičinou někdy
skončil bez nějakého závažného důvodu. Třeba zdravotního. Nebo kdokoli jiný z nich. Doufám, že je nic takového
nepotká. A taky vím, že i když se mamka často zlobí, že
není doma, je na něj stejně hrdá jako já. Možná ještě víc…
Hasiče mám ráda a baví mě natolik, že jsem si chtěla
podat přihlášku na hasičskou střední školu. Ale moje kroky
se budou ubírat trochu jinou cestou. Jako holka nemám v
hasičském oboru takové možnosti jako muž. Jen málokterou ženu vezmou do sboru, protože na to ani nejsou uzpůsobené hasičárny. Nesměla bych ani k větším zásahům.
A nevím, jestli teď toužím po práci v kanceláři. Ale v koutku
duše jsem se stejně myšlenky na tuto práci úplně nevzdala.
Kdo ví, kam se můj budoucí život otočí…
Chtěla bych touto cestou všem hasičům, jak dobrovolným, tak profesionálním, moc poděkovat. Vážím si toho,
že jsou lidé ochotni nasazovat kolikrát i vlastní život pro
záchranu životů i majetku nás ostatních.

Valerie Pfeiferová

Konečně zase ve škole

Dne 11. května jsme se po dlouhých dvou měsících
nouzového stavu plného nových a nových opatření vrátili
zpátky do lavic. Výuka je dobrovolná, ale i přesto jsme se
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sešli v největším možném počtu patnácti žáků. Opatření
se nám ale přece jen nevyhnula. Zákonní zástupci museli
každému z nás podepsat čestné prohlášení o tom, že nejsme nakažení a my ho odevzdali ve škole.
V pondělí jsme tedy celí nadšení a někteří z nás možná
i s mírnými obavami z toho, co nás vlastně čeká, stáli před
školou v dvoumetrových rozestupech a v 7.15 nás pustili
dovnitř. I v budově jsou rozestupy značené na všech chodbách a schodištích. S obličeji zakrytými rouškou jsme se
přezuli a přesunuli do třídy. Tam na nás čekalo 15 lavic,
rozestavěných podle plánu, čili opět dva metry od sebe.
Ve třídě si také můžeme sundat roušky. Při pohybu ve
společných prostorách, třeba při přesunu na oběd, je opět
musíme nasadit.
Výuka má pět vyučovacích hodin. V pondělí jsou první
dvě hodiny třídnické a poté tři hodiny češtiny. V úterý nás
pro změnu čekají tři hodiny matematiky a dvě hodiny angličtiny. Při českém jazyce a matematice probíhá hlavně
příprava na přijímačky.
Návrat do školy nebyl tak špatný, jak jsme čekali. Hlavně díky tomu, že jsme během nouzového stavu dostávali
úkoly a měli jsme online vyučování. Tak jsme zase tolik
věcí nezapomněli. Nejhorší bylo to, že jsme museli po
dlouhé době opět brzo vstávat. Ale i přesto jsme všichni
rádi, že máme možnost se zase vidět a být spolu. Odloučení od kamarádů a známých bylo náročné asi pro všechny. Teď už jen zvládnout přijímačky…
Valerie Pfeiferová

Kritické myšlení

Pedagogové naší školy se seznámili s novými výukovými metodami. Kritické myšlení, jež bylo náplní společného vzdělávání, nám otevřelo nové cesty, jak předávat
žákům informace.
Kritické myšlení (KM) je nezávislé a samostatné. Žáci
musí začít pociťovat svobodu myslet. KM začíná otázkami
a problémy, které se mají řešit.
My jsme si na vlastní „kůži“ vyzkoušeli třífázový model
vyučování a učení se E-U-R = EVOKACE, UVĚDOMĚNÍ SI
VÝZNAMU A REFLEXE. Evokace - vybavit si, co o tématu
vím, jak zaktivizuji žáka, jak vzbudím zájem? Uvědomění
si významu je fáze aktivně zpracovat nový zdroj informací, udržet zájem, podnítit žáka. Reflexe – ověření toho,
co nového se žák naučil… Metody, které jsme „okusili“
- brainstorming, myšlenková mapa, metoda I.N.S.E.R.T,
Alfabox, Vennovy diagramy, tabulku tvrzení, rybí kost, životabáseň, černá ovce, skládankové učení, kooperativní
bingo, VCHD – VÍM, CHCI SE DOZVĚDĚT A DOZVĚDĚL
JSEM SE.
Lektorka Mgr. Leona Masopustová nám předvedla i práce svých žáků, mezi které patřila výroba Lapbooku interaktivní učebnice.
Příjemná atmosféra, mnoho nových výukových metod
a setkání po deseti týdnech byl skvělý odrazový můstek do
další práce pedagogů.

Mgr. Romana Prokopová

Nové žaluzie ve škole

Koronavirová pandemie zpomalila život téměř nás všech.
Naše žáky a učitele zavřela doma. Této nechtěné karantény
jsme využili k revitalizaci budovy školy.
Žaluzie, které již nesplňovaly psychohygienické podmínky, byly demontovány a vyměněny za zcela nové a moderní. Venkovní hliníkové žaluzie s novou lamelou jsou ručně
ovládány klikou s převodovkou. Lamela je schopna díky
svému tvaru téměř 100% zaclonit sluneční svit. Je opatřena
gumovým dotěsněním hran. Výrazně tak pomáhá ke snížení
hluku při používání. Zavřená venkovní žaluzie zadrží 94 %
tepelné energie a je skoro 10 x účinnější než žaluzie vnitřní.
Zajistí skvělou kontrolu nad teplem a světlem.
Naši žáci a učitelé se mohou v sedmi třídách těšit na
vysoký komfort při výuce. Slunce, které dokázalo vyhřát
učebnu i přes 30°C, způsobovalo přehřívání organizmu
našich žáků. Dostavovala se únava, bolest hlavy a nechuť
v takových podmínkách pracovat a podávat výkony.
Tímto chci poděkovat panu školníkovi J. Chaloupkovi za
demontáž již nevyhovujících žaluzií. Děkuji i zřizovateli
za nemalý příspěvek, díky kterému jsme mohli vytvořit příjemné prostředí našim žákům a učitelům.
Žaluzie byly dodány a instalovány firmou LOMAX Jaroslava Hamerníka.
Mgr. Romana Prokopová

Nuda doma skončila

V rouškách, s odstupy dvou metrů, ale přesto natěšeni,
přišli 25. 5. do školy i nejmenší žáčci. Padesát dva dlouhých dní doma plnili úkoly, které jim posílaly paní učitelky.
Ale i na nepříjemných věcech se dají najít pozitiva.
Mohli jsme chodit pozdě spát, lenošit, válet se na gauči
a v posteli… Oproti tomu zase nuda, úkoly a výuka přes PC,
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uzavřela školy a my díky provozním úsporám, které nám
zřizovatel ponechal, můžeme budovat a vylepšovat prostory školy. Není každý zřizovatel tak velkorysý.

Mgr. Romana Prokopová

Úspěchy našich žáků

karanténa… To ve škole jsou kamarádi, zábava a spousta
činností, které se v kolektivu dělají lépe. Pořád sice musíme
myslet na všechna poměrně přísná pravidla, ale nejen děti,
ale i dospělí, si určitě uvědomili, jak moc důležité jsou pro
člověka sociální vazby.
Tak všichni doufáme, že to nejhorší máme za sebou a
brzo přivítáme zpátky ve škole i žáky II. stupně.
Žáci čtvrté třídy a Z. Pfeiferová

Život v naší škole se nezastavil

Stále je co budovat a vylepšovat. Zvláště, když je naše
budova již stařenkou a nějaký ten „lék“ potřebuje.
Pro naše nejmenší školáky jsme začali vytvářet nové
prostředí školní družinky. Kabinet, který přestal plnit svou
funkci, posloužil k vybudování nového prostoru a napomohl tak zvětšit oddělení. Nová podlaha a zcela moderní
nábytek bude splňovat vysoké požadavky i na odbornou
výtvarnou učebnu.
Děkuji panu školníkovi J. Chaloupkovi a J. Formánkovi
za vybourání dveřního prostoru a zazdění zárubní.
Nesmím opomenout poděkovat zřizovateli. Pandemie
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V době zákazů být zavřený doma a nudit se? Skvělá výzva pro naše žáky. Ti využili mimořádné soutěže TECHNOhrátek „Řemeslo doma“. Podmínkou účasti - vlastnoruční výrobek.
Naše škola se dostala
do vedení díky Matyášovi
Fiebigerovi, který vytvořil
masku Venona, komiksové mimozemské postavy.
„Maska byla vyrobena
kašírováním,“ dodal autor. Dalším účastníkem
byla Anna Chaloupková.
„Vzhledem k tomu, že se
chci na střední škole věnovat oboru stavebnictví,
rozhodla jsem se zhotovit
model domu. Je vyrobený
z kartonu,“ upřesnila budoucí projektantka nebo architektka.
Úspěch pokračoval. Postup do krajského kola díky soutěži Wocabee. Dalo by se říct, že jsme předběhli dobu.
Žáky v polovině února zaregistroval do soutěže pan učitel
Moravec prostřednictvím online aplikace Wocabee. Vyučující zadává slovíčka z anglického jazyka ve formě „ba-
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Zápis do 1. třídy

líčků.“ Žáci je musí plnit, zároveň získávají body, soutěží
mezi sebou, učí se, opakují si. Díky posbíraným bodům vyhráli žáci osmé třídy okresní kolo a postupují do krajského.
Požární ochrana očima dětí byla další soutěž, kde se naši
školáci umístili. Soutěž má dvě roviny: výtvarnou a literární.
Obě jsou hodnoceny odborníky. Výtvarná díla, která zaujala porotu: na třetím místě se umístil Adam Grund v kategorii
ZŠ 1 a Saša Fišer v kategorii ZŠ 4. Nejen výtvarné práce, ale
i literární měly úspěch. Na druhém místě se umístila Alena
Kristková v kategorii L2. První a druhé místo brala děvčata
v kategorii L 3 Gabriela Vodehnalová a Valerie Pfeiferová.
Všem úspěšným žákům gratulujeme. Děkuji za odborné
vedení našim pedagogům. Haně Chládkové, Lucii Jindrové,
Michalu Moravcovi, Žanetě Fiebigerové, Blance Štraufové
a Haně Katzerové.
Mgr. Romana Prokopová

Výzvy

Naši pedagogové připravili v době koronavirové DVĚ výzvy pro
žáky, rodiče, ale i občany Výprachtic.
První výzva je zaměřena na fyzickou zdatnost a kondici. Zvedni se
z gauče a vyběhni VÝPRACHTICKOU SJEZDOVKU. Vyfoť se, změř
si čas a pošli foto. Výkony zaznamenáváme.
Nejlepší účastník bude
oceněn.
Druhá výzva je kreativní. Chtěli jsme podpořit uměleckou tvorbu. Vyhlásili jsme výzvu pro všechny
holky a kluky. Vyrob barevný větrník, který by rozzářil
naši školu. Veselá výzdoba před školou udělá radost malým i velkým kolemjdoucím.
Na vaše super výkony a skvělé větrníky se budeme těšit.
Větrníky nezapomeňte přinést do školy.
Jak se vám ve výzvách dařilo, se dozvíte v příštím vydání Výprachtických novin.
Více informací najdete na iŠkole v centrální databázi –
složky - výzvy.

Stejně jako spoustu akcí poznamenala koronavirová
pandemie i letošní zápis do 1. třídy. Ten proběhl tedy
netradičně bez motivační části. Samozřejmě z toho byli
zklamaní nejen budoucí prvňáčci a jejich rodiče, ale i
pedagogové. A vlastně i deváťáci, kteří přišli o možnost
předat svým malým nástupcům pomyslnou štafetu.
Všechny dokumenty jsme museli připravit a pan školník je rozvezl rodičům do poštovních schránek. Ti je pak
vyplněné a se všemi náležitostmi doručili zpátky do školy.
K zápisu bylo přihlášeno 12 dětí, 11 bylo přijato a jednomu byl udělen na žádost zákonných zástupců odklad
školní docházky.
Všichni doufáme, že celá krize brzy pomine a v září
budeme moci našim novým žáčkům připravit třeba zábavné odpoledne, které jim alespoň částečně vynahradí
ztracený zážitek.
Zuzana Pfeiferová

Wocabee a postup do kraje

Ve druhé polovině února se všichni žáci druhého stupně naší školy zaregistrovali do online aplikace Wocabee.
Prostřednictvím této aplikace jim jsou vyučujícím zadávána slovíčka z anglického jazyka ve formě „balíčků“.
Žáci je plní tak, že si každý balíček projdou třikrát (doplňují písmenka ve slovíčkách, přiřazují dvojice apod.) a
tím mají splněno. Zároveň získávají body za každé další projetí slovíček. Aplikace také nabízí možnost soutěží mezi žáky, či psaní testů online. Děti se tedy nejen
baví v předbíhání se navzájem v získaných bodech, ale
především samy zjistily, že tímto způsobem se slovíčka
opravdu naučily. Úspěch v okresním kole je tak příjemnou odměnou jejich snahy.
Mgr. Michal Moravec

OBDIV
Vážení občané Výprachtic,
po celou dobu nouzového stavu, který vyhlásila vláda
ČR, sleduji počínání Vašeho pana starosty, zastupitelů
a Sdružení dobrovolných hasičů.
Smekám před nimi a jejich činy. Zvláště pak před
panem starostou. Zajímal se o své občany. Nakoupil
látky na roušky, nechal je ušít dobrovolnicemi, rozdal
je seniorům, prodavačkám. Dovezl pro občany
desinfekci, informoval je o skutečnostech, které
souvisely s nouzovým stavem. Jeho jednání bylo
šlechetné a příkladem pro ostatní.
V době, kdy byli všichni vystrašeni a nikdo nikam
nechodil, se pan starosta, zastupitelé a hasiči stali
opravdovými hrdiny.
Nejsem obyvatelkou obce, ale byla bych
na takového starostu pyšná.
Mgr. Romana Prokopová

Mgr. Romana Prokopová
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OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY
SUDOKU

Spoj čísla od 1 do 95.
Sečti čísla na okvětních lístcích a výsledek napiš doprostřed
květu. Číslice na listech sečti a výsledek zapiš do květináče.
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