Vážení přátelé, sousedé, občané, lidé místní i přespolní
dovolte nám, abychom Vás opět pozdravili v čase, kdy
se nezadržitelným tempem blíží Vánoce. Nacházíme se
v adventní době, přičemž první adventní neděle nastala již
29. prosince. Začal tedy křesťanský rok. Pokud spadá počátek adventu na 3. prosinec, pak vychází poslední adventní
neděle právě na Štědrý den. Advent (latinsky adventus) je
začátkem liturgického roku a přípravou na Vánoce. První
zmínky o něm se objevily
již v 5. století. Tehdy neměl přesně danou délku,
neboť ta se ustálila až v 10.
či 11. století. Jednalo se
o dobu postní, a proto byla
zapovězena veškerá zábava. Datum začátku adventu
není přesně určeno; začíná
ve dnech mezi 27. listopadem a 3. prosincem. Mezi
tradiční symboly adventu
patří adventní věnec, který
je opatřen čtyřmi svíčkami (tyto jsou podle tradice
různých barev, nejčastěji
3 fialové a jedna růžová). Svíčky se zapalují postupně, jedna svíčka vždy každou neděli během adventu. Advent by
měl být pro každého z nás obdobím zastavení, zamyšlení
a nadechnutí se. Každý z nás by měl vstřebávat vánoční atmosféru, kterou většina z nás spojuje s pocity štěstí a radosti,
jež nepochybně patří ke kouzlu a tajemnu Vánoc. Jednotlivé adventní neděle mají svá jména. První je železná, druhá bronzová, třetí neděle pak stříbrná a poslední čtvrtá pak
zlatá. K jednoduchému odpočtu dní do Vánoc slouží také
adventní kalendáře, které mají 24 políček, a jejich tradice
sahá až do konce 19. století.
Jak jsme již předeslali, advent by měl být obdobím klidu,
obdobím přípravy na Vánoce. Tou se v minulosti rozuměla
zejména příprava duchovní, do které spadala návštěva kostelů spojená s rozjímáním. V současné době se nám možná
duchovní rozměr Vánoc trochu vytrácí a doba před nimi je
spíše obdobím stresu, neboť se překotně uklízí, peče cukroví a shánějí kapři, stromečky a hlavně pak dárky. Z tohoto
důvodu obvykle mnohé obchody praskají ve švech. Jelikož
žijeme v době coronavirové, byly delší dobu některé ob-

chody uzavřené a nyní, když píšeme tyto noviny, není jasné, zda k uvolnění opatření a následnému otevření dalších
obchodů dojde. O to větší nápor zaznamenávají internetové obchody, které nestíhají rozesílat včas objednané zboží
a přepravní společnosti musely urychleně navyšovat své kapacity. Stres je o to větší, že ho dotváří i pravidelné zprávy ve
sdělovacích prostředcích o množství nakažených osob a o
počtech úmrtí. Určitě si všichni přejeme, aby se nám nemoc
Covid 19 vyhnula a mohli
jsme si v klidu a pokoji užít
Vánoce. Špatné zprávy zejména v tomto období nechceme slyšet, což je logické. Nicméně i naší vesnice
se tato nemoc dotkla, a tak
máme i vlastní zkušenosti
s jejím průběhem. Pokusme
se v této vánoční době špatné zprávy z našeho života
vypustit, i když je to těžké.
Každý z nás má přece, a to
zejména o Vánocích, právo
na kousek obyčejného lidského štěstí, byť je to pouze
třeba ve snu, který po probuzení zmizí. Snít je však nezvratné právo každého z nás, tak si ho nenechme vzít.
Nyní nám dovolte připomenout pranostiky, které nám
vracejí vzpomínky na minulost. Prosinec, jak všichni víte,
je dvanáctým měsícem roku. Ve starořímském kalendáři
to byl měsíc desátý, nazvaný december. Toto označení
pak proniklo v různých obměnách do většiny evropských
jazyků. Český název tohoto posledního měsíce roku souvisí pravděpodobně se slovem „siný“, „prosinět“ (tj. prosvítat). Vyplývá to ze skutečnosti, že prosincové dny jsou
šedivé a často mlhavé a slunce svítí (prosvítá) v době kolem zimního slunovratu nejslaběji.
Pranostiky v prosinci vypovídají nejen o průběhu zimy,
ale také přinášejí předpověď na další měsíce. Jedná se například o tyto: „Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám
zima těžké hlavy.“ Jaký byl prosinec, takové mělo být
i jaro. Pokud byl prosinec studený, mělo následovat brzké
jaro. Když také v prosinci mrzlo a sněžilo, měl se očekávat
úrodný rok. Jaká byla zima v prosinci, taková měla být tepla v červnu. Spousta pranostik se vztahovala také k úrodě,
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která se očekávala v následujícím roce. Mezi ně patřilo:
„Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda
krásná“. Nebo také: „Po studeném prosinci bývá úrodný
rok“. Pokud nebyl prosinec studený, měl se očekávat příští
rok hubený. V případě, že v prosinci napadlo mnoho sněhu, byla to předzvěst dobré úrody a trávy v příštím roce.
Pokud se máme dotknout dalších prosincových pranostik
vztahujících se k jednotlivým svátkům, pak tedy nabízíme
tyto: „O svatém Mikuláši (6. prosinec) často snížek práší“.
K 13. prosinci, tj. ke svátku svaté Lucie, se vztahovalo: „Když
přijde svatá Lucie, najde tu už jen zimu“, nebo: „Svatá Lucie
ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc“. Nejznámějším rčením, které se vztahuje k tomuto svátku, je: „Svatá
Lucie noci upije a dne nepřidá“. Na svátek svatého Tomáše
(21. prosince) se můžeme dočíst například, že: „Na svatého
Tomáše nejdéle je noc naše“ a také: „Na svatého Tomáše
zima se rozpáše“. Na Štědrý den, tj. 24. prosince, jak jistě
všichni víte, se slaví svátek Adama a Evy. K tomuto datu se
vztahovaly tyto pranostiky: „Jitřní jasné a obloha čistá, úroda
hojná příští rok jistá“. Pokud padal na Štědrý den v noci sníh,
mělo se urodit mnoho chmele a hojně vína“. Pokud svítilo od deváté hodiny jasně slunce, mělo být příští rok krásné počasí na žně obilné, senné i otavové. Jinak na Adama
a Evu se měla čekat obleva, což se na rozdíl od mnoha dalších pranostik potvrzuje i v současné době. 25. prosince se
slaví Boží hod vánoční. Je to jeden z nejvýznamnějších křesťanských svátků v roce, kdy se slaví narození Ježíše Krista,
který jako dítě přišel na tento svět. K tomuto významnému
svátku se vztahuje: „Mráz na Boží narození – zima se udrží bez proměny“. Mezi velice známé pranostiky pro toto
období patří: „Zelené (černé) Vánoce – bílé Velikonoce“,
„Vánoce v jeteli, Velikonoce na sněhu“, „Tmavé Vánoce,
světlé stodoly“, „Na Boží narození o bleší převalení“. Pokud
byla v tento den (25. 12.) obloha čistá a hvězdná, očekával
se úrodný rok. Konec roku, tj. 31. prosinec (svátek Silvestra), který je spojen s oslavou ukončení roku, se vyznačuje
jednou důležitou pranostikou: „O Silvestru papeži snížek
si již poleží“. Tato pranostika oznamuje ukončení vánoční
oblevy. Letos po Vánocích bychom se již, dle dlouhodobé
předpovědi, měli možná dočkat více sněhu. Pro děti a lyžaře
zpráva dobrá, pro ostatní …
Nyní se na skok zastavme také u lednových pranostik.
„Ve dne jas, v noci mráz“, „V lednu mráz – těší nás, v lednu
voda – věčná škoda“, případně: „Roste den, roste i zima“.
Údajně bylo lepší v lednu pro sedláka vidět vlka pod oknem
než pluh na poli. Pokud byl leden jasný, očekával se roček krásný. Když krtek ryl v lednu, očekával se konec zimy
v květnu. V případě, že byl leden suchý, měl následovat
mokrý červen. Jaký byl leden, takový pak měl být i červenec. Podle toho, na který den připadl Nový rok, se pak
v pranostikách objevovaly předpovědi na další období. Podle novoroční noci se předvídal průběh roku. K tomu se pak
vztahovaly tyto pranostiky: „Novoroční noc světlá a tichá,
bez deště a větru, znamená dobrý rok“, pokud na Nový rok
pršelo, očekával se o Velikonocích sníh. Jinak se také tradovalo: „Na Nový rok o slepičí krok“. 5. ledna se ke jménu
Ježíš vztahovala pranostika: „Je-li na Jména Ježíš hezký den,
bude úrodný rok“. K 6. lednu tj. ke svátku Tří králů a Božího
křtění, se vztahovalo: „Na Tři krále – zima stále“. „Tři králové mosty staví nebo je boří“. „Na Tři krále o skok dále“.
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„Na Tři krále mnoho hvězd – urodí se hodně brambor“.
16. ledna, na svátek svatého Marcela, pak zima dle pranostiky lezla do těla. 19. ledna, na svátek svatého Kanuta, přicházívala zima krutá. 22. ledna, na svátek svatého Vicence, se
doporučovalo sedět doma u pece. Pokud na Vincence byla
slunečnost, dávalo to naději na vína hojnost. Pokud bylo na
Vincence pěkně teplo, měla být velká parna v létě a teplé
noci v srpnu. 26. ledna, na svátek svatého Polykarpa, měla
být plná sněhu každá škarpa. 28. ledna, na svátek Karla Velikého, se tradovalo: „Je-li Karel Veliký málo ledový, únor to
zase napraví“. No dosti bylo pranostik. Letošní zima by měla
dle předpovědi být trochu více mrazivá a sněhová, než jsme
se dočkali u zim nedávno minulých. Jak to nakonec bude, to
se necháme překvapit, pokud spadne v zimě tolik srážek, jak
tomu bylo letos na podzim, pak se máme na co těšit.
Nyní Vás seznámíme s děním v naší obci a okolí v měsících říjnu a listopadu:
Ve dnech 2. a 3. října 2020 se uskutečnily volby do zastupitelstva Pardubického kraje. Děkujeme všem členům
volební komise a pracovníkům obce za přípravu a za bezproblémový průběh voleb, které se konaly za zvýšených hygienických opatření.
5. října došlo k vyhlášení nouzového stavu z důvodu
zhoršení epidemiologické situace v souvislosti s COVID 19.
Od tohoto dne opět začal pro starostu naší obce maraton
shánění informací o tom, co je povoleno a co je zakázáno.
Občané obce byli informováni o vyhlášení nouzového stavu
prostřednictvím webových stránek obce, sms a facebooku.
8. října se uskutečnilo on-line jednání rady MAS (místní akční skupina) Orlicko. Rada místní akční skupiny mimo
jiné schválila projekty v rámci operačního programu zaměstnanost. Jednalo se také o projekty v rámci dětských
skupin. Byly rovněž schváleny nové stanovy MAS a jednací
řád valné hromady a rady MAS.
8. října došlo k vyhlášení dalších opatření na základě epidemiologické situace v rámci nouzového stavu. Opatření
vstoupila v platnost ihned následující den 9. října. Od pondělí
12. října byly vydány pokyny ke střídání ročníků na II. stupni
ZŠ a k prodloužení podzimních prázdnin na celý týden. Došlo také k omezení provozu úřadů na 2 x 5 hodin týdně.
12. října bylo upřesněno, že od středy 14. října budou
uzavřené celé ZŠ a přechází se na
distanční výuku. Došlo k dalšímu
omezení shromažďování, k uzavření
restaurací atd. Agrospol uzavřel svoji
jídelnu. Školní jídelna základní školy
nadále vařila a vaří. Proto byla nabídnuta možnost odebírat obědy ze
ZŠ všem seniorům a zaměstnancům
Agrospolu.
26. října zakoupila obec Výprachtice pro jednotky hasičů JPO III
Výprachtice a JPO V Koburk nová
nosítka - páteřová deska, kterou lze
použít i na vodní hladině, neboť jsou
plovoucí. 1ks nosítek stál 8 841,- Kč.
Byla nahrazena ta původní, stará více
jak 30 let. Pevně věříme, že zakoupené věci budou dobře sloužit v případě
potřeby pomoci.
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5. listopadu proběhlo on-line jednání rady MAS Orlicko.
Rada MAS schválila žádost do programu obnovy venkova
za MAS Orlicko, přijetí nových členů a projekty z území
působnosti MAS v rámci programu „Malý Leader“.
6. listopadu se uskutečnilo on-line jednání starostek
a starostů našeho svazku Mikroregion Severo-Lanškrounsko
v rámci MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE. Jedná se o mnohokrát
skloňovanou možnost spolupráce mezi obcemi celé naší republiky. Víte však, co to konkrétně znamená a jaké výhody
to může obcím, které se do této spolupráce zapojí, přinést?
Pojďme si to ukázat na konkrétním - aktuálním příkladu
z praxe, který řešíme posledních 14 dní s obcemi v našem
Mikroregionu.
SPISOVÁ SLUŽBA. Obce mají ze zákona povinnost vést
spisovou službu. Doposud byly naše členské obce zapojeny
do projektu města Lanškroun (tzv. Technologické centrum
Lanškroun), v rámci kterého měly od roku 2014 tuto službu
zdarma, neboť město na jeho provoz získalo dotaci. Na konci tohoto roku ovšem projekt města končí a obce by měly
pokračovat se svou spisovou službou přímo u společnosti,
která ji nyní prostřednictvím technologického centra provozuje. Cena, kterou jednotlivé obce měly za tuto službu od
příštího roku platit, se však pohybovala v rozmezí 57 - 88
tisíc Kč ročně! Tuto částku dotčené obce zcela pochopitelně
považovaly za nemyslitelnou, a proto se do vyjednávání o
snížení ceny vložil náš Mikroregion. Díky této efektivní meziobecní spolupráci se během dvou týdnů podařilo snížit náklady na vedení spisové služby pro každou obec nejprve na
cca 37 tisíc Kč ročně a následně na neuvěřitelných 10 - 17
tisíc Kč ročně, podle velikosti obce a využívaných modulů.
Náš Mikroregion se dlouhodobě věnuje popularizaci
meziobecní spolupráce mezi obcemi celé naší republiky,
a proto jsme vždy rádi za každý takovýto praktický příklad,
který jednoznačně ukazuje, že meziobecní spolupráce se
prostě vyplácí.
10. listopadu se uskutečnilo on-line jednání rady MAS
Orlicko ohledně strategie CLLD (komunitní rozvoj) a přípravy nových výzev v programovacím období dotačních fondů
EU po roce 2021.
20. listopadu došlo k výměně hlavního přívodu elektřiny
do budovy obecního úřadu. Výměna hlavního rozvaděče
elektrické energie a jističů v budově byla nutná z důvodu
stáří (více než 40 let) a velké poruchovosti jističů, jelikož
stávající provedení neodpovídalo dnešním předpisům. Tímto je v budově obecního úřadu téměř hotová výměna elektroinstalace, která probíhá po etapách. Zbývá ještě dokončit
jeden byt a prostory pošty.
21. listopadu byly oznámeny výsledky soutěže WocaBee
– soutěž v anglickém jazyce pro žáky škol. 9. třída naší Základní školy Jindřicha Pravečka pod vedením pana učitele
Mgr. Michala Moravce vyhrála na plné čáře krajské kolo a
postoupila do kola republikového. Jsme tomu rádi a děkujeme panu učiteli i všem zúčastněným žákům za tak výbornou reprezentaci naší školy. Gratulujeme a přejeme hodně
úspěchů v kole republikovém. Tímto vítězstvím získala škola na 1 rok zdarma aplikaci Wocabee na trénování zásoby
slovíček z anglického jazyka.
25. listopadu naši obec navštívil Miroslav Krčil, nový radní
Pardubického kraje, který má v gesci životní prostředí, venkov a zemědělství. S panem radním Krčilem pan starosta obce
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Luděk Skalický probral
náš nový, již připravený
projekt na rekonstrukci
jímacího území v Zaječíně, zhotovení nového
vrtu a výměny odradonovací stanice ve Vlčím
dole. Projednali dále
rovněž situaci ohledně kůrovcové kalamity
a možnou podporu
obcí a majitelů soukromých lesů.
29. listopadu – na
první adventní neděli byl rozsvícen před
obecním úřadem vánoční stromeček. Strom
byl získán darem od
rodiny Smejkalových,
(z Malé strany), moc děkujeme. Přejeme Vám krásný advent
prožitý v klidu a ve zdraví. A příští rok doufáme, že stromeček
opět rozsvítíme společně a děti trošku postraší čerti a Mikuláš
obdaruje dárkem jak je u nás tradicí.
Jaké práce provedli zaměstnanci obce v říjnu a listopadu
2020:
Zaměstnanci obce připravovali a rozváželi palivové dřevo
pro občany obce i k vytápění obecních objektů. Opětovně
bylo nutné se zabývat těžbou dřeva napadeného kůrovcem.
Za předchozí letní měsíce se jednalo o cca 60 ks smrků a nyní
ke konci září bylo nutné odtěžit, zpracovat a odvézt dalších
cca 100 ks smrků. Zaměstnanci obce prováděli pravidelné
kontroly vodojemů a potřebné výměny dávkovacích čerpadel
na desinfekční úpravu vody. Odváželi bioodpad, nejméně
dvakrát týdně uklízeli sběrná místa. Sbírali odpadky po obci
a umývali kontejnery na tříděný odpad. Bylo nutné připravit také potřebnou techniku na zimní údržbu naší vesnice.
Údržbu si vyžádala i ta technika, která byla používána přes
léto. Zaměstnanci obce vykonávali rovněž zednické práce na
obecním úřadě po výměně rozvaděče a práce, které byly nezbytné v souvislosti s výměnou oken za luxfery. Zaměstnanci
obce také usadili a ozdobili vánoční strom.
Všem zaměstnancům obce patří za jejich poctivou práci,
kterou vykonali pro obec v roce 2020, velké poděkování.
Opět tu máme Vánoce, které jsou pro nás všechny svátky klidu a míru, veselí, štěstí a radosti. Věříme pevně, že i
v této době zákazů a příkazů v souvislosti s opatřením proti
coronaviru nám bude dovoleno, abychom se sešli celá rodina i s našimi blízkými a oslavili tak společně vánoční svátky.
Dbejme prosím na to, abychom dokázali před nemocí Covid 19 ochránit naše dříve narozené příbuzné, strýčky, tetičky, maminky, tatínky, babičky i dědečky. Vánoce jsou krásným svátkem. V minulosti se lidé více scházeli, dodržovali
různé tradice a obyčeje, chodilo se hodně do kostelů. Dodržoval se přísný půst a dárky byly spíše symbolické, levné,
mnohdy i vlastnoručně vyrobené. Možná o to více radosti
obdarovaným tyto dárky přinášely. Vánoce dříve byly chudší a skromnější rovněž co do svátečního pohoštění. Určitě
však byly silnější vzhledem k prožitku lidí a neopakovatelné
sváteční atmosféře.
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K Vánocům neodmyslitelně patřily vánoční zvyky a obyčeje. Tradiční rituály byly pro každého v minulosti velmi
důležité, ať už se jednalo o utrhnutí „barborky“, lití olova,
rozkrajování jablka, házení botou, pouštění lodiček z ořechových skořápek, zpívání koled apod. Dnes některé tyto
tradice téměř upadly v zapomnění a je to určitě škoda, protože byly symbolem sounáležitosti rodiny. Sounáležitostí
lidí, kteří si byli blíž, neboť velice často a společně sdíleli
vše dobré i zlé.
Lidé jsou dnes tak trochu o některé tyto tradice ochuzeni
a možná i zapomněli na to, o čem by měly Vánoce skutečně
být. Odkaz a hodnota Vánoc by měla být ukryta hluboko
v našich srdcích. Nezapomeňme na to, že se jedná o svátky
křesťanské, jejichž symbolem je narození Ježíše Krista. Vě-
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říme, že pro mnohé z Vás zůstávají Vánoce právě tím, čím
byly pro naše předky. Pokusme se dodržovat více vánoční
tradice, které nám zanechali naši předkové a méně uvažujme nad nákupem drahých dárků, přípravou velkého množství cukroví, vybraných pochoutek a jídel a nezabývejme se
více, než je nutné, vyčerpávajícím úklidem. Dopřejme sobě
možnost vychutnat si tu pravou vánoční atmosféru se svými
blízkými, byť i s určitým omezením a v rámci pravidel, která
nepochybně zřejmě budou i v tyto svátky stanovena a bude
nutné je dodržet. Nicméně i tak si zkusme Vánoce více užít.

Dovolte nám proto, abychom Vám popřáli klidné,
šťastné, krásné a spokojené Vánoce a hodně štěstí
a zejména pak pevné zdraví v roce.

To Vám přejí zastupitelé obce Výprachtice.

VÝPIS USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
VE VÝPRACHTICÍCH KONANÉHO DNE 21. 10. 2020 V 18.00 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU VE VÝPRACHTICÍCH
Přítomni: Luděk Skalický, DiS., JUDr. Miroslav Stejskal,
Ing. Vojtěch Chládek, Mgr. Jiří Formánek, Zbyněk Kristek,
Petr Skalický, v 18:19 se dostavil Jan Koubek
Omluveni: Mgr. Hana Katzerová, Ing. Vendula Indrová,
Petr Tomiška, Ing. Daniel Vávra
Usnesení č. 250/15/2020:
Program:
1/ Zahájení
2/ Schválení programu jednání ZO
3/ Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4/ Zpráva starosty
5/ Projednání různých smluv
6/ Projednání prodeje pozemků
7/ Rozpočtová opatření
8/ Různé
9/ Diskuze
10/ Závěr
Hlasování:
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 251/15/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice určuje ověřovateli zápisu Zbyňka Kristka a Vojtěcha
Chládka a zapisovatelkou Hanu Havelkovou.
Hlasování:
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 252/15/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti 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: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 253/15/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje Dohodu o ukončení Dohody o partnerství k
projektu Technologické centrum Lanškroun ze dne 18. 7.
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2014 s realizátorem projektu Městem Lanškroun, se sídlem J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, IČO: 00279102.
Dohoda se schvaluje v textu dle předloženého návrhu,
který se zakládá k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 254/15/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje Smlouvu o komplexní podpoře provozu a
užití informačního systému s poskytovatelem GORDIC
spol s r.o., se sídlem Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČOO:
47903783. Jde o informační systém spisové služby, matriky, základních registrů atp.
Smlouva se schvaluje v textu dle předloženého návrhu,
který se zakládá k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 255/15/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje Smlouvu o poskytnutí hostingových služeb s
poskytovatelem ASI informační technologie s.r.o., se sídlem 1. máje 747/3, 789 85 Mohelnice, IČO: 25864394.
Smlouva se schvaluje v textu dle předloženého návrhu,
který se zakládá k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 256/15/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice
souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí finanční podpory na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje,
evidenční č. smlouvy OŽPZ/20/23879 s poskytovatelem,
kterým je Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11
Pardubice, IČO: 70892822. Smlouva se schvaluje v textu dle
předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 257/15/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje nájemní smlouvu na nájem nebytových prostor v čp. 175, na stpč. 102/1 v k.ú. a obci Výprachtice,
předmětem nájmu jsou prostory manikúry s příslušenstvím
v celkové ploše 14, 69 m2 za cenu 3 144,- Kč. Smlouva se
schvaluje v textu dle předloženého návrhu, který se zaklá-
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dá k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 7
Usnesení bylo schváleno.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 258/15/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko,
se sídlem: Dolní Čermná 76, 561 53 Dolní Čermná, IČ:
01349341 na zajištění přípravy žádosti o dotaci a následné zajištění dotačního managementu k projektu s předběžným názvem „Výprachtice – rozšíření prameniště Vlčí
důl a Zaječín“. Smlouva se schvaluje v textu dle předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 259/15/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu
majetku s Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, se sídlem: Dolní Čermná 76, 561 53
Dolní Čermná, IČ: 01349341 na bezúplatný převod štěpkovače. Smlouva se schvaluje v textu dle předloženého
návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 260/15/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce na hudební
soupravu s panem J. S. Smlouva se schvaluje v textu dle
předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 261/15/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje záměr prodeje nebo směny částí pozemků
parc. č. 3148/1, 3182/1, 3181, 3276/1, 924/4, 3195 a
3190/2 v k.ú. Výprachtice a části pozemku parc. č. 3225
v k.ú. Valteřice. Na prodávané nebo směňované části budou vyhotoveny geometrické plány.
Hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 262/15/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5, které je přílohou tohoto usnesení.
Usnesení č. 263/15/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí s navýšením příspěvku Základní škole Jindřicha Pravečka, okres Ústí nad Orlicí o částku 9 680,- Kč
na mzdy.
Hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 264/15/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje rozpočtové opatření č. 6, které je přílohou
tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení č. 265/15/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje pravidla rozpočtového provizoria dle předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.

Usnesení č. 266/15/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice jmenuje inventarizační komise pro provedení inventur
v roce 2020 v tomto složení:
Hlavní inventarizační komise:
předseda: Vojtěch Chládek, členové: Hana Katzerová,
Hana Havelková
dílčí inventarizační komise:
Základní škola - předseda: Luděk Skalický, členové: Miroslav Stejskal, Jiří Formánek
SDH Výprachtice - předseda: Vojtěch Chládek, členové:
Petr Pfeifer, Luděk Skalický
SDH Koburk - předseda: Hana Katzerová, členové: Luděk
Skalický, Jiří Katzer
Knihovna Výprachtice - předseda: Daniel Vávra, členové:
Hana Katzerová, Zdenek Bureš
Knihovna Koburk - předseda: Petr Skalický, členové: Václav Lerch, Vendula Indrová
Dokladová inventura - předseda: Vendula Indrová, členové: Petr Tomiška, Marie Bašková
Místní komunikace - předseda: Petr Tomiška, členové:
Petr Skalický, Zbyněk Kristek
Obecní údržba - předseda: Miroslav Stejskal, členové: Jan
Šponiar, Petr Tomiška
Vodovod a ČOV - předseda: Zbyněk Kristek, členové: Jan
Šponiar, Daniel Vávra
Obecní úřad - předseda: Luděk Skalický, členové: Marie
Bašková, Hana Havelková
Hostinec U Jana - předseda: Jiří Formánek, členové: Miroslav Stejskal, Jan Koubek
Hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Bod č. 10 / Diskuze
Paní ředitelka Romana Prokopová poděkovala starostovi obce za poskytnutí pracovníka obce na topení v ZŠ po
dobu pracovní neschopnosti pana školníka. Velice si váží i
další spolupráce s obcí, poskytování peněžních prostředků
na rozvoj a modernizaci vybavení školy.
Finanční prostředky z příspěvku zřizovatele na provoz,
které byly ušetřeny v době uzavření škol, byly použity na
opravy v budově (nové podlahy). K činnosti pana Mariela
uvedla, že se aktivně podílí na dezinfekci prostor školy a
velice tím pomáhá paním uklízečkám.
Paní ředitelka vyjádřila lítost nad tím, že se nemohl uskutečnit den otevřených dveří v ZŠ, který byl plánován u příležitosti ukončení posledních dotačních akcí – vybavení učebny
přírodopisu, vybudování cvičných kuchyněk a v neposlední
řadě i zajištění konektivity školy. S konektivitou (zajištění připojení všech potřebných prostor ZŠ k internetu v potřebné
kvalitě) byly ze začátku problémy, které se ve spolupráci s
dodavatelskou firmou podařilo vyřešit a v současné době,
opětovné distanční výuky, je velikým přínosem, který umožňuje on-line videovýuku pro všechny vyučující a žáky.
Tento dokument je upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.
v platném znění, o ochraně osobních údajů. Osoby, které jsou k tomu
oprávněny podle zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění, o obcích,
mohou přijít a nahlédnout do nezkrácené verze usnesení, která je založena na OÚ Výprachtice.
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ZPRÁVY Z MATEŘINKY
Pohádka O perníkové chaloupce

V tématu Podzimní slavnost v začarovaném lese jsme
samozřejmě nemohli opomenout ekologii. Protože ve školce se vše provádí formou hry a pohádek, připravily si paní
učitelky Beranová a Jiroušová pohádku O perníkové chaloupce. Děti pomáhaly s přípravou kulis. Vytvořily les, do
kterého vybraly zvířátka, plody a chaloupku, ozdobenou
papírovými perníčky. Paní učitelky v roli Jeníčka a Mařenky
v lese rozkopávaly houby, zahazovaly odpadky, rozhazovaly mraveniště a dokonce flaškou trefily ježečka. Viděla to
hodná ježibaba a děti musely za trest dát celý les do pořádku, odpadky vybrat a roztřídit podle složení do kontejneru.
Pak jim ukázala turistické značky, po kterých se unavený
Jeníček s Mařenkou dostali domů.

Svatý Martin ve školce

S blížícím se zimním časem jsme s dětmi ve středu
11. listopadu mohli ve školce oslavit svátek svatého Martina. Tradičně již několik let jsme tento den slavili společně
s dětmi i jejich rodiči lucerničkou slavností. Vždy jsme se
sešli před školkou a společně jsme vyrazili s lucerničkami
na dobrodružnou cestu, na které jsme potkávali několik babiček. Děti musely plnit zajímavé úkoly, za které dostávaly
odměnu. Na konci cesty na děti vždy čekalo překvapení.

du a vyráběli koníka. Děti si zahrály pohádku, která se jim
v rolích Martina a žebráka moc líbila a jako sladkou tečku
na závěr jsme upekli svatomartinské rohlíčky. Doufáme, že
příští rok se budeme moci vrátit k naší tradici.

Pohádka Pepina chce být zdravá

Maňáskovou pohádku doplněnou papírovými loutkami zahrály
dětem paní učitelky
Beranová a Krátká. V
příběhu se malá Pepina
ukládá ke spánku špinavá a k večeři si přeje
bonbóny, cukroví, že
jí chleba a ovoce nechutná. V noci má pak
ošklivý sen o bacilech
rejdících v jejím krku
a bříšku. Také měla sen
o prospěšnosti vitamínů, který ovlivnil její
postoj ke svému zdraví. Když ráno vstala, byla z ní úplně
jiná holčička, ze které měla maminka jen radost.

Výstava LEGA

S cinkáním podkoviček z dálky přijížděl Martin na svém
koni, který dětem přivezl klíč k zimě. Letos nám situace
bohužel nepřála, tudíž jsme nemohli tento den oslavit, jak
už je zvykem, ale i přesto jsme si ho s dětmi užili alespoň ve
školce. Celý týden jsme si o Martinovi povídali, četli legen-
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Velmi pěknou výstavu LEGA pro děti
připravil pan učitel
Moravec ze základní
školy, na kterou nás
pozval. Děti si mohly vystavené modely
nejen prohlédnout,
ale také si s nimi
i pohrát. Nejvíce se
dětem líbil pohyblivý kolotoč a pojízdný vláček. Zajímavá
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byla také „Polární expedice“ nebo LEGO budovy, které
musely dát spoustu práce. Tímto bychom rádi poděkovali
panu učiteli Moravcovi za zprostředkování výstavy.

Pečení perníčků

Vánoční čas je nádherný nejen pro svou podstatu, ale také proto, že
nabízí nepřeberné množství činností a dějů, které
zpestří atmosféru a nechají
vzduch prosycený vánočním těšením. Čekání na
Vánoce jsme zahájili pečením a zdobením perníčků.
Děti si tak samy vyrobily
adventní kalendář, aby jim
čekání na Ježíška lépe utíkalo.

Přejeme Vám, čtenářům Výprachtických novin,
abyste se i letos dokázali těšit ze společnosti lidí, které
máte rádi a s nimiž oslavíte letošní Vánoce.
Kolektiv MŠ

ZŠ JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
WOCABEE
Naše škola zakoupila pro příští 2 měsíce všem žákům
druhého stupně přístup do aplikace Wocabee (na jaře jsme
využili bezplatnou zkušební dobu), kde se hravou formou
budou učit slovní zásobu anglického jazyka. V této době
příliš jiných způsobů, jak dětem slovíčka zadat a následně ověřit, zda je alespoň viděly, není. Vyučující zde uvidí, kolikrát si děti zadaná slovíčka prošly, i které jim dělalo
problémy. Navíc při vytváření „balíků“ učitel zadává maximálně 20 slovíček, děti se tak nemusí učit celé oddělení
lekce, ale jen ta nejdůležitější. Věříme, že i toto přispěje ke
zpestření distanční výuky.
Mgr. Michal Moravec

A OPĚT VYHRÁVÁME...
S potěšením oznamujeme, že žáci devátého ročníku naší
školy opět vyhráli okresní kolo v procvičování anglických
slovíček v aplikaci Wocabee. Krajské kolo začíná již zítra
(úterý 17. 11.) a potrvá pouze do pátku 20. 11. Věříme, že
se žáci opět semknou a pokusí se uspět i na krajské úrovni.
Za zmínku stojí také fakt, že v okresním kole se žáci osmé
třídy umístili na třetím místě, šesťáci skončili čtvrtí a sedmáci pátí. Čtyři umístění v první pětce pro naši školu! Moc
děkujeme všem, kteří se snažili nahrát co nejvíce bodů,
a přejeme hodně štěstí deváťákům v krajském kole.
Mgr. Michal Moravec

VYHRÁLI JSME KRAJSKÉ KOLO!!!
S velkou radostí oznamujeme, že naše 9. třída nahrála v kraji nejvíce WocaPoints = 1720 v průměru na žáka
denně během soutěžního týdne 17. 11. - 20. 11. 2020
a vyhrála 1. místo v krajském kole (Pardubický kraj) soutěže Podzimní WocaBee šampionát.
Naši deváťáci získávají diplom + aplikaci WocaBee
zdarma do konce školního roku a sladký balíček od partnera soutěže e-shopu Anton Toma.

Od úterý 24. 11. do pátku 27. 11. 2020 soutěží celá
třída v celostátním kole. Pokud uspějí, bonusem pro ně
bude i postup do speciálního Česko-slovenského finále!
Podpořte naši úspěšnou devátou třídu laikem, vzkazem.
Blahopřejeme k úspěchu.
Děkuji panu učiteli Michalu Moravcovi za podporu
žáků a přípravu slovíček.

Mgr. Romana Prokopová

NEJPILNĚJŠÍ STUDENTI JAZYKŮ V PARDUBICKÉM
KRAJI JSOU Z VÝPRACHTIC
Zvítězili v krajském kole celonárodní jazykové soutěže,
ze které se mohou probojovat až do unikátního česko-slovenského finále.
Žáci 9. třídy ze ZŠ Jindřicha Pravečka zvítězili v krajském
kole celostátní soutěže v učení cizích jazyků s názvem
Podzimní WocaBee šampionát. Soutěž probíhá od začátku listopadu na základních a středních školách. Soutěží se
online a ve všech cizích jazycích. Kritériem hodnocení je píle žáků v učení se
nové slovní zásoby. Žáci 9. třídy v těchto
dnech bojují o titul nejpilnějších studentů cizích jazyků v České republice. Vítězové se ve finále utkají s těmi nejlepšími
ze Slovenska.
Druhý ročník soutěže Podzimní
WocaBee šampionát organizuje na
školách poskytovatel inovativní aplikace WocaBee na učení cizích slovíček.
Školy aplikaci denně využívají ve výuce
cizích jazyků, přičemž se mimořádně
osvědčila zejména v období distančního vzdělávání. Na
jaře tohoto roku ji celosvětově vyzkoušelo téměř 300 000
žáků a učitelů.
Žáci se v aplikaci učí hravou formou novou slovní zásobu,
za což získávají body, tzv. WocaPoints. Čím více procviču-
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jí, tím více bodů získají a více se naučí. Právě píle v učení je
kritériem hodnocení úspěchu v Podzimním WocaBee šampionátu. Vítězí třída, která získá nejvyšší průměrný počet
WocaPoints na žáka.
Podzimní WocaBee šampionát odstartoval 9. listopadu
okresními koly. Výherci z okresů postoupili o týden později
do krajských soutěží a ti nejlepší z každého kraje aktuálně
bojují o výhru v celostátní soutěži. V Pardubickém kraji zvítězili žáci 9. třídy ze ZŠ Jindřicha Pravečka, Výprachtice.
Pan učitel Mgr. Michal Moravec, který ve vítězné třídě
vyučuje anglický jazyk, hodnotí samotnou soutěž jakož
i výsledky svých žáků následovně: „Žáci se vesměs motivovali sami, chtěli prostě vyhrát. Nebylo to jen o jednom, či
dvou jedincích, kteří zařídí úspěch celé třídy tím, že hrají
15 hodin denně a zbytek se pak „sveze“ s nimi. Spojili se
jako celek a zabojovali všichni, toho si cením nejvíce.“
Žáci mají dobré šance na umístění i v celostátní soutěži. V krajském kole dosáhli průměrný denní počet až 2150
WocaPoints na žáka. Pro lepší představu – každá správná
odpověď při procvičování znamená zisk přibližně 2 WocaPoints. V celostátním kole se finalisté nová slovíčka učí ještě
důkladněji, jelikož titul šampiona České republiky mají na
dosah.
Programátor Michal Ošvát, který je autorem aplikace
WocaBee, říká: „Jsem velmi rád, že účast i zapojení žáků
ve 2. ročníku Podzimního WocaBee šampionátu předčila
naše očekávání. Celkově se soutěže v tomto roce zúčastnilo téměř 45 000 studentů cizích jazyků z České republiky
i ze Slovenska. Vítězové okresních i krajských kol mají své
prvenství skutečně zasloužené. V tomto ročníku jsme šampionát navíc obohatili o unikátní česko-slovenské finále,
ve kterém se utkají vítězové celonárodních soutěží z obou
zemí. Věřím, že naše soutěž Podzimní WocaBee šampionát
je pro všechny žáky v tomto náročném období vítanou motivací k učení.“
Celostátního vítěze Podzimního WocaBee šampionátu
2020 poznáme koncem listopadu. Vítěze česko-slovenského kola už začátkem prosince. Přejeme žákům z našeho
kraje mnoho úspěchů v učení.
WocaBee je online webová aplikace na učení cizích slovíček, která je dostupná na www.wocabee.app. Učitel do aplikace průběžně přidává balíky slovíček, které se mají žáci naučit.
Díky funkci inteligentní predikce i předpřipraveným balíkům pro
učebnice je zadávání velmi rychlé a pohodlné. Žáci si slovíčka
procvičí různými metodami a také pomocí obrázků. Aplikace
jim dokáže slovíčka i přečíst a ověřit tak u žáka správnou výslovnost. Na procvičování je použitých 7 různých metod. WocaBee
se každému individuálně přizpůsobuje podle toho, ve kterých
slovíčkách dělá žák chyby – využívá tzv. umělou inteligenci.
Kromě toho má učitel možnost spustit písemky, které jsou ihned
automaticky vyhodnoceny, nebo pro žáky ze slovíček spustit online hru. WocaBee se na českých školách používá od podzimu
2018. Aplikaci ve školním roce 2019/2020 využilo téměř 300
000 žáků a učitelů v České republice i v zahraničí, přičemž průměrné hodnocení představuje 5 z 5 hvězdiček.
Od roku 2019 autor aplikace Michal Ošvát organizuje pro
školy soutěž v procvičování slovíček Podzimní WocaBee šampionát. V roce 2020 se partnery soutěže staly Týdeník školství,
alza.cz, reklamnebaliky.sk, inspio.cz a Anton Toma.
Tisková zpráva Wocabee, Brno
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DISTANČNÍ VÝUKA
Jak jsme začali?
Pan učitel Petr Grossmann zavedl všem žákům a pedagogům googl účty.
Kdo nás naučil pracovat s googl učebnou?
Naše kolegyně Alena Machová, která měla již zkušenosti
z jara. Trpělivě nás téměř celé září proškolovala. Učili jsme
se, jak pracovat s novým komunikačním zdrojem. Od přípravy online vysílání, zadávání a odesílání úkolů, opravy
textů, sdílení obrazu, vytváření prezentace…
Nejen my, ale i naši žáci se připravovali a učili pracovat
s googlem. Žákům předávali zkušenosti již kolegové, kteří si
vyzkoušeli nové dovednosti v praxi. To ovšem netušili, jak
brzy je využijí.

Jak vypadá distanční výuka?
Třídy OD PRVNÍ až po DEVÁTOU mají založené kurzy
na téměř všechny předměty. Do nich vkládají učitelé úkoly,
texty, učební materiály (videa, prezentace, kvízy, obrázky,
testy, výklad učiva, online cvičení…).
Škola zakoupila 4 kamery, které jsou instalovány v první,
třetí třídě a jazykové učebně. Jedna je disponibilní a kdykoliv k použití.
Vysílací rozvrh respektuje sourozence. Hodiny se neprolínají. Žáci z prvního stupně mají vysílání odpoledne, aby
jim mohli rodiče s přihlášením pomoc. V první, druhé, třetí,
čtvrté se vysílá 5 hodin týdně a od páté třídy 10 hodin týdně.
Děkuji všem za výbornou týmovou práci. Žákům za zodpovědnost a rodičům za pomoc a trpělivost.
Mgr. Romana Prokopová

KLUB DESKOVÝCH HER

Rozjetý školní rok opět
zastavila pandemie. Malé
nahlédnutí do klubu deskových her.
Pekelné soustředění, vymýšlení geniální strategie,
nadšení z výhry, drobné
rozčarování z neúspěchu,
ale hlavně spousta legrace a nekonečného smíchu.
Takto vypadala společná
setkávání na klubu deskových her. Ani povinnost nosit roušky nás neodradila.
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V současné době nás COVID drží doma, ale my už se
nyní těšíme na okamžik, kdy se znovu ponoříme do světa
her a zábavné logiky.
Mgr. Lucie Jindrová

LOGICKÁ OLYMPIÁDA A NAŠI ÚSPĚŠNÍ ŘEŠITELÉ...
Začátkem října se někteří naši žáci 2. stupně přihlásili do
soutěže s názvem: Logická olympiáda. Jedná se o soutěž
pořádanou Mensou České republiky založenou na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Doba nám moc nepřála, takže někteří stihli
vyplnit test ve škole a někteří ho plnili doma při distanční
výuce. Do soutěže se zapojilo 16876 řešitelů, z toho v našem kraji 1030.
Všem moc gratulujeme!
Děkuji paní učitelce A. Machové a paní učitelce P. Stříbrné za přihlášení žáků do soutěže.
Mgr. Romana Prokopová

V následující sestavě jsou výsledky zobrazeny pouze u
žáků, kteří byli mezi 75% nejlepších řešitelů základního
kola.
Mgr. Alena Machová

Pořadí
(škola)

Pořadí
(kraj)

Celkové pořadí

Příjmení, jméno

1.

143.-150.

2965.-3105.

Skalický, Jan

7

2.

169.-174.

3533.-3696.

Chaloupek, Ondřej

7

3.

207.-216.

4253.-4422.

Krobotová, Lucie

9

4.

238.-246.

4987.-5179.

Prokopcová, Karolína

9

5.

298.-307.

5885.-6088.

Grossmannová, Lucie

7

6.

317.-335.

6337.-6586.

Šebrlová, Valentýna

9

7.

493.-509.

9614.-9888.

Fišer, Saša

9

8.

510.-526.

9889.-10158.

Helbich, Filip

7

9.

541.-563.

10412.-10672.

Pfeifer, Patrik

7

10.

617.-634.

11415.-11685.

Hanzlíček, Lukáš

9

11.-12. 654.-668.

11929.-12188.

Nunová, Markéta

7

11.-12. 654.-668.

11929.-12188.

Skalický, Josef

6

13.-15. 669.-685.

12189.-12409.

Beranová, Natali

6

13.-15. 669.-685.

12189.-12409.

Lerchová, Štěpánka

6

13.-15. 669.-685.

12189.-12409.

Štěpánek, Lukáš

6

Po návratu nejmenších žáků do lavic jim
připravil opravdovou
podívanou. Lego CITY
a CREATOR dokonale
imitují originály. Děti
byly nadšené. Už vědí,
co budou psát Ježíškovi. Děkujeme za
úchvatnou podívanou.

Třída

NA NÁVŠTĚVĚ V MINI LEGOLANDU
Že to není možné? U nás ve škole ano. Dvacet let sběratelské vášně nám předvedl pan učitel Michal Moravec.

Mgr. Romana Prokopová

NOTEBOOKY

Naší škole zapůjčila
firma SCHOTT CR, s.r.o.
Lanškroun šest notebooků značky DELL. Notebooky nám přivezli zástupci firmy osobně. Mají
posloužit žákům, kterým
probíhá distanční vzdělávání a mají problémy s technickým
vybavením.
Firma SCHOTT je renomovaný výrobce a dodavatel elektronického průmyslu.
Této nabídky si velmi vážíme. Tímto děkujeme jednateli
firmy Liborovi Peichlovi.
Mgr. Romana Prokopová

PODĚKOVÁNÍ
ZŠ Jindřicha Pravečka již dlouhodobě spolupracuje s firmou Pila Petr ve Výprachticích, která každoročně poskytuje
materiál pro práce žáků v rámci pracovních činností. Materiál, který od firmy Pila Petr dostáváme, umožňuje naší
škole rozvíjet manuální zručnost žáků a tím i zvyšovat motivaci na zaměření se na technické obory při výběru jejich
budoucího povolání.
Za tuto pomoc firmě Pila Petr děkujeme.
Mgr. Jiří Formánek

Projektový den ve školní družině:
„BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ KE PSŮM“
V pátek 2. října jsme prožili ve školní družině odpoledne
s pejsky. K tomuto tématu mě vedla zkušenost z vycházky,
kdy jsme s žáky potkali cizí psy. Někteří reagovali až příliš
bojácně, někteří až příliš přátelsky.
Pozvala jsem tedy zkušenou dlouholetou kynoložku,
paní Danu Řehákovou, členku ZKO v Lukové. Přivezla
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s sebou tři fenky belgického
ovčáka malinois: již čtrnáctiletou, nesmírně hodnou a
kontaktní fenku Qerru, osmiletou fenku Jarru, (obě získaly mnohá ocenění a tituly
i na těch nejvyšších zkouškách). Nejmladší fenka Jolla
nedávno oslavila teprve své
první narozeniny a je ve své
závodní kariéře teprve na
začátku.
Společně s ní k nám zavítala i paní Grosskopfová, která nám zde předvedla svého
psa Broma, mladého německého ovčáka.
Obě dvě si s žáky povídaly o vhodném chování ke psům
– jak cizím, tak i vlastním, jak o psa pečovat, co mají dělat
v případě ohrožení psem a především jak této situaci předcházet.
Žáci viděli ukázky výcviku psa a dozvěděli se mnoho zajímavého ze života našich chlupatých mazlíčků. Na závěr si
mohli s pejsky zaběhat po hřišti, házet pejskům míček, pod
dohledem se s pejsky kontaktovat.
Odpoledne se povedlo a jistě přineslo i mnoho zajímavých a přínosných informací.
Ilona Matějková, DiS.

náročné požadavky podlahové krytiny ve škole. Je zdravotně nezávadná, ideální pro alergiky, velmi odolná vůči
poškrábání, skvrnám, zářezům, vlhkosti. Další výbornou
vlastností je protiskluzovost. Vinyl má také velmi dobré
akustické vlastnosti. Tepelný izolant je příjemný i na dotek.
Je možné ho renovovat. Nenáročnou údržbu přivítají i paní
uklízečky. Žáci se mají opět na co těšit.
Další změnu přivítají nejen žáci, ale i učitelé v sedmé
třídě. Zde došlo k úpravě interaktivní tabule, kterou pan
školník s panem Tenenkem demontovali ze zadní části třídy
a přemístili ji logicky do čela učebny. Pan školník učebnu
i nově vymaloval. Už ji čeká pouze nová podlaha, tak někdy příště.
DOKONČENÍ MONTÁŽE VYSOUŠEČŮ RUKOU
Naše škola zakoupila 11 kusů vysoušečů, které nahrazují papírové utěrky na toaletách. Všechny mají bezdotykový provoz. Jsou pevně instalovány na stěny toalet.
Inovativní design a síla vysoušeče poskytne žákům maximální komfort. Vlivem vysokého tlaku teplého vzduchu
je voda z rukou stírána a odpařována. Proudění vzduchu
zajišťuje výfukový otvor, který je umístěn ve spodní části
sušícího přístroje. Jakmile odtáhnou žáci ruce od vysoušeče, přístroj se automaticky vypne. S instalací nám pomohl
pan Beneš, kterému touto cestou děkujeme.

Mgr. Romana Prokopová

SLAVNOST SLABIKÁŘE

REKONSTRUKCE PODLAHY
Dny, kdy jsou žáci na distančním vzdělávání, jsme využili na opravy a rekonstrukce tříd.
Podlaha ve čtvrté třídě byla již nevyhovující a velmi poškozená. Nechali jsme ji kompletně vyměnit firmou Podlahy Sedláčkovi. Nová vinylová podlaha bude splňovat

20. listopadu se naši milí prvňáčci posunuli ve svém
vzdělání o velký krok dále, mezi čtenáře -dokončili Živou
abecedu a získali krásný Slabikář. Ten si ovšem museli
zasloužit splněním mnoha úkolů. Po slavnostním předá-
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ní Slabikářů byla pro děti připravena malá hostina. Všem
PRVŇÁČKŮM blahopřeji a
přeji spoustu zábavy a radosti
s novou knihou.

Hana Katzerová

SLOHOVÁ VÝCHOVA
V PÁTÉ TŘÍDĚ
Žáci převyprávěli klasický příběh pohádky. Perníkovou chaloupku, kterou známe
všichni, okořenili prvky 21.
století. A jak taková pohádka
může vypadat? Zde jsou dva z nich.
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA TROCHU JINAK…
Jednoho dne šli Jeníček a Mařenka s telefonem do lesa.
Po cestě si vyfotili každou rostlinku, kterou uviděli. Došli
na mýtinu s jahodami. Jejich robotický košíček začal trhat
červené voňavé plody. Brzy se začalo stmívat. Ztratili se.
Ani signál na telefonu a GPS navigace nefungovala. Posvítili
si baterkou na cestu. Ještěže ji telefon má. Došli k luxusnímu
domu, který voněl po perníku. Dostali se oknem do sklepa, ale zaznamenala je kamera. Jeníček a Mařenka si kamery nevšimli a pojídali perníky. Do sklepa si pro ně přišla
ochranka a zavedla je k čarodějnici. Ta jim dala trest upéct
200 nových perníků. Když přišly suroviny, které objednala
čarodějnice přes internet, tak je děti musely vyzvednout. V
garáži si všimly skútru. V noci se proplížily do garáže, nastartovaly skútr a odjely domů.
Erik Mareš

jinou. Pokud nám to situace dovolila, podívali jsme se se
žáky na webové stránky školy i obce, abychom se dozvěděli o naší partnerské škole co nejvíce.
Pak už jsme tvořili záložky – bohužel někteří žáci už
doma v rámci distanční výuky.
Záložky odešly poštou a nyní čekáme zásilku záložek
vyrobených jako dárky pro naše žáky.

Mgr. Hana Chládková

SOUTĚŽ S DDM DAMIÁN
Naši žáci nazahálí. Pravidelně se zúčatňují celoroční
výtvarné soutěže s DDM DAMIÁN.

MODERNÍ PERNÍKOVÁ VILA
Žili, byli Jeníček a Mařenka. Děti pořád seděly napíchnuté na počítačích. Rodiče je proto vyhnali ven na čerstvý
vzduch. Vzaly si mobily a na segwaích vyrazily do lesa. Jely,
jely, až si všimly, že se začalo stmívat a jsou hluboko v lese.
Chtěly zavolat domů, ale neměly signál, proto Jeníček vylezl
na strom. Signál nechytil, ale zahlédl světlo. Nastoupily na
segwaye a vyrazily za světlem. Začaly cítit omamnou vůni a
došly k překrásné velké vile, která byla celá z perníku. Protože už měly obrovský hlad, začaly okusovat perník. V tom
se ozval alarm a z vily vyběhla správkyně - stará čarodějnice
s bradavicí na nose. Děti se strašně polekaly, tak ošklivou
ženu v životě neviděly. Ještě si rychle do každé ruky utrhly
perník, naskočily na své segwaye a ježibabě ujely.
David Štefan

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY
Projektu s tímto názvem se naše škola účastní v letošním
roce podruhé. Pořádá jej již 11 let Slovenská pedagogická
knihovna v Bratislavě a Knihovna Jiřího Mahena v Brně.
Každým rokem je vyhlášeno téma projektu. Letošní téma
zní: Radost ze čtení ukrytá ve verších básní nebo v próze
Do projektu se letos přihlásilo 872 škol, z toho 230 českých a 642 slovenských. Je patrné, že na Slovensku je tato
akce mezi školami mnohem více populární. Každé škole je
pak přidělena slovenská partnerská škola.
V letošním roce je naší partnerskou školou Základní a
mateřská škola v Ubľe – obci ležící 5 km od hranic s Ukra-
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Výtvarné techniky za měsíc říjen již znají úspěšné malé
umělce. Gratulujeme a děkujeme paním učitelkám, které
žáky motivují a vedou k výborným výkonům.
MISTŘI ČESKÉ REPUBLIKY
Všem oznamujeme skvělou zprávu.
Naši deváťáci jsou mistři! Vybojovali titul nejpilnějších
studentů cizích jazyků v České republice. Je to obrovský
úspěch pro naši malou školu. Holky a kluci z deváté třídy
se dokázali vzájemně podpořit a zabojovat. Dotáhnout to
na mistry nebylo jednoduché. Soutěž trvá již dlouho a vytrvat stálo hodně sil. Za úspěchem stojí i obětavá práce pana
učitele Michala Moravce. Gratulujeme k úspěchu, který velkolepě oslavíme.
A co čeká naše žáky
nyní? Finále, ve kterém
se utkají s nejlepšími ze
Slovenska. Přejeme jim
mnoho elánu a chuti do
posledního kola.
Kolektiv zaměstnanců
školy

Je fajn být třídním učitelem 11ti mistrů České
republiky, kteří za sebou
nechali 1 801 dalších
tříd. A ještě se u toho naučili víc anglických sloví-
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ček, než za celou dobu dosavadního studia. Základ úspěchu byl ve spojení všech! Děkuji a moc gratuluji.
Mgr. Michal Moravec

Poděkování
Základní škola Jindřicha Pravečka děkuje zaměstnancům obce za spolupráci a panu Janu Šponiarovi za
výpomoc s vytápěním školy v době nemoci pana školníka.

Zaměstnanci školy všem občanům Výprachtic
přejí klidný a zdravý rok 2021.
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INFO OD ČEZ DISTRIBUCE A.S.,
O ZRUŠENÍ VÝLEPU LETÁKŮ
O ODSTÁVKÁCH PROUDU
Od nového roku už neuvidí zákazníci ČEZ Distribuce na sloupech a domovních skříních nalepená papírová
oznámení o odstávce elektrické energie. Energetici tak
digitalizují své procesy a zároveň šetří přírodu. Jasným
a žádaným řešením jsou informace online.
„Nabízíme proto zákazníkům přímo na míru bezplatnou službu oznamování plánovaných odstávek e-mailem a prostřednictvím SMS. Každý registrovaný zákazník
se tak dozví o přerušení dodávky elektřiny i v případě,
že se na adrese svého odběrného místa nevyskytuje pravidelně. Výhodou je také možnost rychle informovat
o nějaké změně, například o zrušení plánované odstávky
či o předpokládané době obnovení dodávek po poruše,“ popisuje novou službu Michaela Kociánová, členka
představenstva a ředitelka úseku Síťové služby ČEZ Distribuce.
Registrujte se na cezdistribuce.cz/sluzba a upozornění na plánovanou odstávku proudu vám pošleme SMSkou Stačí se jednoduše registrovat. Zdarma.

ORDINAČNÍ HODINY O VÁNOCÍCH
MUDr. Jarešová

bude mezi svátky ordinovat pouze
v Jablonném n. Orlicí takto:
Pondělí
28.12. od 8 - 11 hod.
Úterý
29.12. od 8 - 11 hod.
Středa
30.12. od 7 - 11 hod.
Čtvrtek
31.12. od 8 - 11 hod.
Platí stále, že je nutné se k vyšetření telefonicky
nebo mailem objednat.

Do nového roku Vám přejeme
hodně zdraví, spokojenosti
a osobních úspěchů
Obec
Výprachtice

SVOZ
KOMUNÁLNÍHO
ODPADU 2021
Svozový den je úterý:
Týdny svozu: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,
30, 32, 34, 36, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52
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Omalovánka.

OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY
SUDOKU
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Spoj linkou stejné sněhuláky.

Spoj čísla od 1 do 78.
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