Vážení přátelé, sousedé, občané, lidé místní i přespolní,
zdravíme Vás v únoru 2021. Z klimatologického hlediska
je únor posledním měsícem zimy. V lednu jsme se dočkali
sněhových srážek a předchozí, srážkově bohatý rok, nám
dává naději, že vodní zdroje na tom budou letos o poznání lépe než v loňském roce na jaře.
Nejznámější únorovou pranostikou je: „Únor bílý – pole
sílí“. Zajímavé na ní je to, že na rozdíl od ostatních lidových moudrostí, které z pohledu současné doby vzbuzují
někdy spíše úsměv na tváři, platí tato pranostika navzdory
rozvoji vědeckých poznatků v oblasti zemědělství dodnes.
Někteří z nás možná vědí, že nejde ani tak o sníh v únoru,
ale jde spíše o to, co z něho zbývá v březnu. Jde o vláhu,
kterou pozvolným táním sněhu pole dokonale prosáknou
a která proto tolik svědčí
novému vzrůstu zasetých
plodin. Ale ani význam
sněhové pokrývky nelze přehlížet vzhledem
k tomu, že chrání plodiny
před většími mrazy a také
bývá významná pro podzemní zdroje pitné vody.
Pranostika: „Únorová voda – pro pole škoda“ naopak upozorňuje na to,
že kapalné srážky v případě teplého únoru jsou
nežádoucí, neboť většinou odtečou bez užitku.
Mnohé únorové pranostiky obsahují v sobě určitý
kompenzační princip. To
znamená, že pokud nemá únor charakter opravdu zimního
měsíce, musí tuto úlohu za něj splnit měsíc březen nebo
duben. Jedná se např. o tyto pranostiky: „Je-li únor mírný ve své moci, připílí s mrazem březen i v noci“ nebo
„Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky“ případně: „Nechce-li severňák v únoru váti, v dubnu se to musí
přec jenom státi“ a také: „Skřivánek v únoru zpívat počne,
v dubnu jistě umlkne“. Patří sem i tato: „Co si únor zazelená – březen si hájí, co si duben zazelená – květen mu to
spálí“.

K Hromnicím, což byl svátek připadající na 2. února,
se váže jedna z nejznámějších pranostik: „Na Hromnice
musí skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout“. Připomenout můžeme i další, např.: „Na Hromnice – půl zimnice
– půl píce.“, „Na Hromnice zima s létem potkala se“, „Jak
dlouho skřivan před Hromnicemi vrzá, tak dlouho po nich
zmrzá“, „Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest
neděl více“, „Na Hromnice jasná noc – bude ještě mrazů moc“, „Na Hromnice – chumelenice, netrvá pak zima
více“. Ke 4. únoru, svátku sv. Veroniky, se váže pranostika:
„O svaté Veronice bývá ještě sanice“. Na tzv. masopustní
úterý, které připadá na úterý okolo 20. února, platívala
tato rčení: „Krátký masopust – dlouhá zima“, „Masopust
na slunci – pomlázka v senci,“, „Na ostatky lužky – budou
jablka i hrušky.“ Na Popeleční středu (po 21. 2.)
platívalo: „Jaké je počasí
o Popeleční středě, takové vydrží celý rok“. Pokud byl tento den suchý,
tedy bez deště, očekával
se úrodný rok.
Ve starém římském kalendáři, který podle pověsti zavedl již Romulus,
zahajoval měsíc březen
nový rok. Také Slované
slavili začátek nového
roku v březnu při jarní
rovnodennosti. Je to pochopitelné, neboť jaro
spolu s jarní rovnodenností symbolicky znamenalo nový život. Březen je také měsícem počátku polních
prací i úklidu a je rovněž měsícem, ve kterém přichází astronomické jaro. K nejznámějším březnovým pranostikám
patří: „Březen - na pec si vlezem“ nebo také: „Březen – za
kamna vlezem“. Březen je měsícem, který se vyznačuje
mnohdy nestálým počasím. Tuto skutečnost vyjadřuje následující moudrost: „Panská láska, ženská chuť a březnové
počasí není stálé“. Známou březnovou pranostikou je také:
„Studený březen, mokrý máj – bude humno jako ráj“. Rčení vztahující se k svátku Tomáše Akvinského (7. března)
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praví: „O svatém Tomáši sníh bředne na kaši“. Nebývalo
tomu tak dříve, ale v poslední době brzký příchod teplého
jarního počasí zamává často i s přírodou. 19. března na
svátek sv. Josefa můžeme zaznamenat tyto pranostiky:
„Josefova širočina ničí poslední ledy“ a také: „Svatý Josef
s tváří milou končí zimu plnou“. 20. března na svátek svatého Jáchyma se můžeme dočíst v pranostice, že na svatého Jáchyma skončila se už zima. 30. března na svátek
svatého Kvirina by mělo být dle pranostiky již teplo i ve
stínu. Jak to vše nakonec dopadne, nevíme, doufáme, že
nás počasí příjemně překvapí.
Nyní nám dovolte, abychom Vás seznámili s děním
v naší obci v prosinci 2020 a v lednu tohoto roku.
1. prosince se konala video-konference pracovní skupiny pro rovné příležitosti v rámci MAP II (místní akční
plán). Pracovní skupina se zabývala momentální situací
ve školství, příklady dobré praxe on-line výuky pro tzv. inkluzivní žáky (handicapované, sociálně vyloučené) a probíhajícími změnami v Agentuře pro sociální začleňování.
3. prosince se sešla rada Místní akční skupiny Orlicko
– rada se zabývala plněním rozpočtu za rok 2020 a návrhem rozpočtu na rok 2021, včetně možností dalších výzev
v rámci „Programu obnovy venkova“ – malý leader (kde
zbývají finanční prostředky). Rovněž se zabývala personálními záležitostmi na MAS Orlicko.
8. prosince se uskutečnila video-konference řídícího
výboru MAP II – tentokráte se jednalo spíše o informační setkání o proběhlých aktivitách v současném dotačním
období s tím, že se začala připravovat strategie na MAP
(místní akční plán) III.
16. prosince byla na Státní fond životního prostředí ČR
osobně naším starostou obce Luďkem Skalickým podána
žádost o dotaci na rozšíření prameniště Vlčí důl a Zaječín. Snad budeme úspěšní a tato návštěva Prahy nebude
zbytečná a budeme moci v následujících letech navýšit
kapacitu vodních zdrojů pro naši obec. Oba projekty dosahují částky téměř 7 mil. Kč., pokud bude dotace přiznána, měla by být ve výši 4,5 mil. Kč.
18. prosince nám všem děti z Mateřské školy Výprachtice již tradičně zazpívaly koledy před obecním úřadem
a přinesly drobné dárečky. Alespoň jedna tradice v tomto
bláznivém roce zůstala zachována. Děkujeme učitelkám
MŠ a samozřejmě i dětem.
28. prosince po všech možných peripetiích s bývalým
dodavatelem elektronické spisové služby (evidence přijatých a odeslaných dokumentů na obecní úřad) byla nainstalována na všechny počítače na úřadě nová spisová
služba. Zajištěním nového dodavatele této služby obec
ušetří cca 50 000 ročně na nákladech, ty se budou pohybovat okolo 30 000 Kč ročně. Po seznámení se systémem
můžeme konstatovat, že je daleko jednodušší na ovládání
i na práci se spisovou službou.
15. ledna jsme našim seniorům nad 80 let nabídli pomoc s registrací na očkování proti Covidu 19. Snažili jsme
se pomoci a zkoušeli zaregistrovat seniory 80+ do systému registrace očkování. Systém celou dobu padal, SMS
zprávy chodíly zpožděně nebo vůbec. Několik registrací
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se povedlo, ale kapacita očkování je již vyčerpaná, zkontrolovat to máme za pár dní. K tomu byla navíc nedostupná
informační linka 1221. Registrační systém prochází průběžně úpravou.
19. ledna – proběhlo 1. zasedání výboru pro regionální
rozvoj a evropské fondy Pardubického kraje, které se zabývalo velmi důležitým dokumentem, kterým je Strategie
rozvoje Pardubického kraje pro období let 2021-2027. Na
jednání zastupitelstva Pardubického kraje, které se konalo 15. 12. 2020, byl členem tohoto výboru zvolen pan
starosta obce Luděk Skalický. Je to i díky Vašim hlasům
v krajských volbách.
22. ledna naše pověřenkyně pro GDPR (obsahem tohoto nařízení je ochrana firemních dat, systémů a osobních
údajů), paní Mgr. Lenka Bártlová, navštívila naši základní
školu. Společně s paní ředitelkou, panem starostou a naším svazkovým IT specialistou řešili dopady nové IT konektivity (kompletní síťové propojení počítačů) školy na
oblast ochrany osobních údajů, kterých je škola správcem.
26. ledna se konalo jednání rady MAS Orlicko, na kterém byla schválena zpráva o realizaci projektů v roce
2020. Následně se členové rady zabývali předběžnou
výzvou k předkládání záměrů do Programu + RES2 (program, který bude financován z evropských fondů). V tomto programu jsou připraveny miliardové částky na vznik
komunitních center výroby elektrické energie. Jedná se
o takzvané ostrovní systémy výroby a ukládání elektřiny
pro vlastní potřebu majitele.
Dovolte nám, abychom Vás rovněž informovali o některých nešvarech, které nás nyní v obci trápí.
Od doby, kdy napadl sníh, nás tu obtěžují řidiči aut,
kteří jezdí trénovat své řidičské umění a školu smyku. Bohužel za provozu a hlavně v nočních hodinách, kdy několik hodin jezdí od školy na Převáž a zpátky. Ohrožují
tím ostatní účastníky provozu svojí nebezpečnou jízdou
a všechny ostatní také hlukem z neoriginálních výfuků.
Celou situaci od začátku řešíme jak s obyvateli, tak samozřejmě s Policií ČR OOP Lanškroun a SÚS Lanškroun,
která silnici vysolí, jakmile se zvednou teploty nad 0°C.
Policie zde zvýšila hlídkovou činnost, pokutovala 15 řidičů, jeden víkend proběhla i koordinovaná akce s OOP
Letohrad a Králíky, která se zaměřila na tyto sobecké řidiče v obci naší, v Čenkovicích a na silnici vedoucí na
Suchý vrch. Není to záležitostí jen mladých řidičů, jezdí
tu i několik pánů ve věku 60+, vím to, protože jsem byl
v noci několikrát s policií na místě. Tito bezohlední řidiči se sem sjíždí i z velmi dalekého okolí (Svitavy, Brno,
Moravská Třebová atd.) Jedinou obranou je to, že pokud
budou opět spatřeni, že takto nebezpečně jezdí, zavolejte
na číslo 158, na operační středisko a nahlaste, co se zde
děje, a operační středisko pošle na místo hlídku.
V souvislosti se zapadnutím dvou kamionů starosta obce
Luděk Skalický od několika občanů obdržel dotaz, zda je
možné umístit zákazové značky pro vjezd nákladních vozidel směrem na Čenkovice. Umístění značky zákaz jízdy
vozidel nad 10t není možné. Jedná se o jedinou alternativní trasu směr státní silnice č. 11, směrem od Lanškrouna
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v případě, že je zablokována silnice Lanškroun-Horní
Čermná (přes Kalhoty)-Bystřec, jak se stalo 19. 1. 2020.
Starosta obce uvedené konzultoval jak s Dopravním inspektorátem Policie ČR, tak i se Správou a údržbou silnic
Pardubického kraje. Možnou variantou je umístění značky
přikazující použití sněhových řetězů, s dodatkovou tabulkou platící pro nákladní automobily.
A jedna prosba na závěr vyslovená naším starostou
Luďkem Skalickým, který je také hasičem a řidičem hasičské Tatry. Prosí Vás: „Pokud dojedete hasiče při zásahu,
při vyprošťování vozidel, nebo když vozidlo táhnou – NEPŘEDJÍŽDĚT“. V opačném případě dostáváte do velkého
nebezpečí zasahující hasiče, tažené vozidlo, ale hlavně
sebe. Většinou Vás to zdrží do 10 minut, což není závratné zpoždění.
Uvědomme si, že žijeme na horách, máme tu krásně,
ale musíme počítat s tím, že v zimě tu prostě bude sníh,
sem tam může někdo zapadnout a sem tam někdy silnice
klouže.
Dále nám dovolte, abychom Vás informovali o tom,
jaké práce prováděli zaměstnanci naší obce.
Zaměstnanci obce udržovali chodníky a obecní komunikace. V rámci této pravidelné zimní údržby vyhrnovali
sníh a prováděli posyp komunikací inertním materiálem.
Zaměstnanci obce opravovali obecní techniku, zejména
pak vyhrnovací radlice a zajišťovali topení v obecních objektech. Prováděli také kontroly vodních zdrojů a úklid
sběrných míst nejméně 2x týdně. Také sbírali odpadky po
obci a malovali místnosti a prostory v obecních objektech
a stejně tak v těchto objektech zajišťovali údržbářské práce. Všem zaměstnancům obce patří za jejich práci poděkování.
Rovněž bychom Vás chtěli informovat o tom, že na
obecním úřadě jsou k vyzvednutí odpadové kalendáře na
rok 2021.
Na závěr nám dovolte, abychom Vám popřáli hodně
štěstí, zdraví, klidu a spokojenosti v tomto roce 2021. Přejeme si asi všichni, aby se situace ohledně Covidu 19 dobře zvládla a mohli jsme opět normálně žít a volně dýchat.
Právě proto Vám přejeme všem zejména pevné zdraví.

Od 15. ledna se mohou senioři ve věku 80+ registrovat
k očkování proti COVID-19 prostřednictvím centrálního
rezervačního systému (https://crs.uzis.cz/). Obec Výprachtice nabízí pomoc s registrací spoluobčanům, kteří mají
zájem se nechat očkovat. Od 15. ledna seniorům 80+
a všem dalším zřejmě v únoru, kdy by měl být systém zpřístupněn.
Zájemci mohou obec kontaktovat nejlépe telefonicky
na číslech 465 391 132 (paní Havelková - referentka),
736 535 787 (pan Skalický - starosta) a domluvit se na
dalším postupu.
Obec Výprachtice zprostředkuje pouze registraci zájmu
o očkování, samotné očkování obec Výprachtice neorganizuje. Další pomoc nabídneme podle aktuální situace
v případě stanovení termínu očkování, pro seniory zajistíme dopravu na místo očkování.
Pokud víte o někom, kdo by mohl mít zájem o očkování
(soused, známý, příbuzný) a sám není schopen si o registraci požádat, dejte nám o něm vědět. Budeme ho kontaktovat osobně.
K registraci budeme potřebovat tyto údaje: telefonní číslo,
jméno, příjmení, číslo pojištěnce, pojišťovna, místo, kde
byste chtěli být očkovaní.
1. února zahájí Pardubický kraj provoz očkovacích center II. typu v Pardubicích, Chrudimi, Litomyšli, Svitavách
a v Ústí nad Orlicí mimo areály nemocnic. Centra budou
otevřena 8 hodin denně 5 dnů v týdnu. Ve fázi IA dle státní
strategie očkování budou očkováni profesní zdravotničtí
pracovníci a klienti domovů pro seniory. V této fázi budou
očkováni také občané nad 80 let věku z řad veřejnosti.
Pravděpodobně 1. 3. otevřeme dle potřeby další vakcinační centra vybudovaná ve městech s rozšířenou působností
pro fázi IB. Vše bude záležet na dostupnosti vakcín.

S pozdravem zastupitelstvo obce Výprachtice
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VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
VE VÝPRACHTICÍCH KONANÉHO DNE 9. 12. 2020 V 18.00 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ VE VÝPRACHTICÍCH
Přítomni: Luděk Skalický, Dis, JUDr. Miroslav Stejskal,
Mgr. Hana Katzerová, Ing. Vendula Indrová, Ing Vojtěch
Chládek, Petr Skalický, Mgr. Jiří Formánek, Ing. Daniel
Vávra, Zbyněk Kristek
Omluveni: Petr Tomiška, Jan Koubek
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/ Schválení OZV o místním poplatku za svoz
a sběr kom. odpadu
9/ Různé
10/ Diskuze
11/ Závěr
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 268/16/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice určuje ověřovateli zápisu Daniela Vávru a Vendulu
Indrovou a zapisovatelkou Hanu Katzerovou.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č 269/16/2020: Zastupitelsto obce Výprachtice
schvaluje poskytnutí příspěvku na svoz kontejnerů s použitým textilem firmě Dimatex CS spol. s r.o., se sídlem
Stará ul. 24, Stráž nad Nisou. IČO: 43224245 ve výši
900,- Kč ročně.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 270/16/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice ruší své usnesení č. 254/15/2020 a 255/15/2020 ze dne
21. 10. 2020.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 271/16/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí s provedením díla firmou ALIS, spol. s r.o., se
sídlem Mariánská 538, Česká Lípa, IČO: 00672416 spočívajícího v zabezpečení databází, provozu a užití informačních systémů elektronické spisové služby, matriky a
evidence obyvatel pro obec Výprachtice, a to dle cenové
nabídky, která je přílohou tohoto usnesení. Zastupitelstvo
obce Výprachtice pověřuje starostu obce k uzavření příslušných smluv.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
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Usnesení č. 272/16/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice ruší své usnesení č. 258/15/2020 ze dne 21. 10. 2020
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 273/16/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice souhlasí s uzavřením smluv o dílo s Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, se sídlem:
Dolní Čermná 76, 561 53 Dolní Čermná, IČ: 01349341
na zajištění příprav žádosti o dotaci a následné zajištění
dotačního managementu k projektům s předběžnými názvy „Výprachtice – rozšíření prameniště Vlčí důl a Zaječín
– A Vlčí důl“. „Výprachtice – rozšíření prameniště Vlčí důl
a Zaječín – B Zaječín“ Smlouvy se schvalují dle předložených návrhů, které jsou přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 274/16/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice
bere na vědomí žádost pana Krupičky na odkup části pozemku parc. č. 3224 v k.ú. Výprachtice a konstatuje, že se
jedná přibližně o stejnou část, jejíž prodej se projednával
na minulém zasedání zastupitelstva a žadatelem o odkup
byl pan Pohan. Zastupitelstvo obce konstatuje, že o dalším
prodeji bude rozhodovat až po vzájemné dohodě obou
žadatelů, která bude doložena patřičným geometrickým
plánem, kde budou vyznačeny oba oddělované díly.
Usnesení č. 275/16/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č. 3148/90
a 3148/89, vzniklých oddělením z původního pozemku
parc. č. 3148/29 dle GP č. 867-309/2020; pozemků parc.
č. 3182/3, 3182/4, 3182/5 vzniklých oddělením z původního pozemku parc. č. 3182/1 a pozemků parc. č. 3148/87,
3148/88 vzniklých oddělením z původního pozemku parc.
č. 3148/73 oboje dle GP č. 861-166/2020, vše v k.ú. Výprachtice.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 276/16/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7, které je přílohou tohoto usnesení.
Návrh usnesení:
Usnesení č. 277/16/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje rozpočtové opatření č. 8, které je přílohou
tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 278/16/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje OZV č. 1/2020 a zároveň ruší OZV č. 2/2019
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o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba poplatku na rok 2021 činí pro fyzické osoby 600,- Kč s tím, že sazba poplatku dle §10b
odst. 5 písm. a) zákona o místních poplatcích je 159,- Kč
a sazba poplatku dle §10b odst. 5 písm. b) zákona o místních poplatcích je 441,- Kč.
Hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 279/16/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje poskytnutí individuální dotace příjemci – TJ Sokol Výprachtice, Výprachtice 57, IČO: 15030229 ve výši
75 000,- Kč. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
bude uzavřena až po schválení rozpočtu obce na rok 2021
a poskytuje se na činnost příjemce v roce 2021. Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí individuální dotace s příjemcem dotace.
Hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 280/16/2020: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy na provozování
svozu, dotřídění a předání k recyklaci vytříděných složek
komunálních odpadů ze dne 10. 10. 2019, vč. přílohy č.
1 této smlouvy ceníku platného od 1. 1. 2021.

Hlasování:
PRO: 9
Usnesení bylo přijato.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Bod č. 10/ Diskuze
1) Zastupitel pan Jiří Formánek navrhl za zastupitelstvo
odměnu starostovi obce panu Luďkovi Skalickému ve výši
jedné měsíční odměny za práci nad rámec svých povinností v roce 2020.
2) Paní ředitelka R. Prokopová seznámila zastupitele s úspěchem žáků 9. třídy, kteří vyhráli soutěž WocaBee a stali se
vítězi České republiky. Za sebou nechali 1 800 tříd, což bylo
asi 40 tisíc zapojených žáků z celé republiky. Je to mimořádný úspěch pro naši školu.
3) Dále paní ředitelka R. Prokopová seznámila zastupitele
s programem distanční výuky v případě dalšího zavření
škol. Škola je plně vybavena moderní výpočetní technikou, která zabezpečí kvalitní vzdělávání on-line.
4) Paní ředitelka R. Prokopová poděkovala zastupitelstvu
za finanční podporu během celého roku a popřála jim
zdraví v roce 2021.
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.

ZPRÁVA ZA JEDNOTKU JPO III
SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VÝPRACHTICE
V jednotce je v současné době 14 členů.
Jednotka v loňském roce 2020 absolvovala rekordních
40 výjezdů a k tomu ještě 8 technických výjezdů, které
se do ostré zásahové činnosti nezapočítávají. V roce 2019
bylo 18 výjezdů. V roce 2018 bylo 10 výjezdů, 2017-16,
2016 3 výjezdy, v roce 2015 7 výjezdů.

Zde přinášíme přehled za rok 2020:
požár – 3 výjezdy
záchrana osob – 4 výjezdy
dopravní nehoda – 2 výjezdy
technická pomoc – vyproštění aut – 3 výjezdy
odstranění spadlých stromů – 15 výjezdů
čerpání vody a úklid komunikací po
bouřkách – 4 výjezdy
odstranění vosích hnízd – 4 výjezdy
Výdej dezinfekce v hasičské zbrojnici 39 hodin
Členové jednotky strávily u zásahů 318,5 hodiny. Povinné školení
členů jednotky (každý člen 40 hodin x 14 členů) znamená 560 hodin. Opravy a údržba cisterny Tatra
148 si vyžádala 156 hodin, opravy
a údržba Nissan Navara 42 hodin,
oprava a údržby výstroje znamenala 59 hodin. Celkem tedy 1135,5
hodin, na každého člena jednotky
v průměru 81 hodin.
Členové jednotky JPO III sboru dobrovolných hasičů
Výprachtice.

Sobě ku cti, bližnímu ku pomoci.
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ZPRÁVY Z MATEŘINKY
Zpívání koled před obecním úřadem

Jedinou tradicí, která nám letos byla umožněna, bylo zpívání koled s dětmi panu starostovi a zaměstnancům obecního úřadu. Děti předaly malý dárek a přání do nového
roku a zazpívaly několik vánočních písní. Odměnou pro
ně byla sladká pozornost od pana starosty.

společným úsilím velké iglú, které děti stále zdokonalují.
Nesmírnou zábavou byly závody „psích spřežení“ na školní
zahradě.

Logopedická prevence

Projekty v MŠ

Již od roku 2017 využíváme v naší mateřské škole dotační
program: Operační program - výzkum, vývoj a vzdělávání
na personální podporu. Školní asistentka pomáhá učitelkám s dětmi při sebeobslužných a režimových činnostech.
Od ledna 2021 u nás pracuje paní Sylva Helekalová.

Na návštěvě u Eskymáků

Příroda se proměnila ve sněhové království, které milují
hlavně děti. Sněhová nadílka je zdrojem jejich radosti, ale
také podporuje zdraví, fyzickou zdatnost nebo tvořivost ....

U předškolních dětí je obzvlášť důležitý rozvoj slovní zásoby a správný mluvní projev. Už od útlého věku je potřeba s dětmi vydávat různé zvuky, rytmizovat říkanky, zpívat písničky, číst pohádky a hlavně s nimi mluvit. Rozvíjí
se tak nejen sluch, slovní zásoba, ale také emoční a sociální složky jejich osobnosti. I přesto všechno se mohou
vyskytnout logopedické nedokonalosti, které pomáháme
řešit ve spolupráci s klinickou logopedkou Mgr. Michaelou Dvořákovou. Do MŠ dojíždí pravidelně již třetím rokem a je podporou logopedické asistentce paní Ladislavě
Beranové.
Kolektiv MŠ

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021

V rámci vzdělávací činnosti jsme se přenesli na severní pól
mezi Eskymáky, naučili se Eskymáckou písničku, vyzkoušeli chůzi na sněžnicích, lovili magnetické ryby a mnoho
dalšího. Inspirovali jsme se také jejich příbytky a vytvořili
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Ve Výprachticích byly tento rok umístěny kasičky na
obecním úřadě a v prodejně Konzum.
Vaše dary jsou ve výši 18 577,- Kč.
Protože letos nemohli Tři králové navštívit jednotlivé domácnosti, do 30. dubna 2021 bude fungovat online kasička na www.trikralovasbirka.cz, kde můžete určit, které
charitě bude tento dar poskytnut. Z naší obce jde výtěžek
se sbírky pro oblastní charitu Ústí nad Orlicí.

Všem dárcům velmi děkujeme.
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ZŠ JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
Techné 2020
Soutěž zručnosti a technické tvořivosti

V posledních letech se naše škola pravidelně účastnila
akce Techné a s ní spojené Soutěže zručnosti a technické
tvořivosti, kterou vyhlašuje firma Bühler CZ s. r. o. - Žamberk. Letos se soutěž, i v této nelehké době způsobené
pandemií COVID 19, také uskutečnila a žáci naší školy se do soutěže přihlásili se dvanácti výtvory. Klání se
účastnilo celkem 13 škol. Ve středu 9. 12. 2020 proběhlo
ohodnocení všech výrobků. Hodnotící komise se skládala
z odborníků - generální ředitel, šéf technologie, šéf tréninkového centra, šéf konstrukce, marketingový specialista.
Porota měla opravdu těžkou práci, výrobky byly krásné
a nápadité. Všechny exponáty byly nafoceny a bylo vytvořeno poutavé video. Na vyhlášení výsledků jsme netrpělivě čekali a doufali v úspěch alespoň někoho z nás.
Štěstěna při nás opět stála a my jsme měli obrovskou radost, že i mezi tak silnou konkurencí, jakou jsou městské
školy např. ze Žamberku, Ústí nad Orlicí, Klášterce nad
Orlicí, Rokytnice v Orlických horách, máme šanci vyniknout. Šest výtvorů se umístilo na předních příčkách. V pátek 18. 12. 2020 obdrželi úspěšní žáci hodnotné ceny,
pamětní ceny byly předány i všem zúčastněným. Chtěla
bych žákům naší výprachtické školy, kteří se akce Techné
2020 a Soutěže zručnosti a technické tvořivosti zúčastnili,
z celého srdce poděkovat za snahu tvořit tak úžasné věci.
Velká gratulace samozřejmě patří těm, již dosáhli na stupně vítězů.

Mgr. Žaneta Fiebigerová

Výsledková listina:
Kategorie I. Modely obsahující prvky elektroniky 1. – 3. ročník
1. místo:
Filip Šebrle, ZŠ Vincence Junka Dolní Čermná
„Model letiště s letadlem a radarem“
Zvláštní cena: Nikola Fadrný, MŠ Čtyřlístek Žamberk „Dinosaurus“
Kategorie I. Modely obsahující prvky elektroniky 4. – 6. ročník
1. místo:
Vít Jordán, ZŠ 28.října Žamberk „Evžen“

Zvláštní cena: Erik Fadrný, ZŠ Nádražní Žamberk
„Drát skrz drát – klepou se ti ruce?“
Zvláštní cena: Jakub Dušek, ZŠ 28. října Žamberk „Větrák“
Kategorie I. Modely obsahující prvky elektroniky 7. – 9. ročník
1. místo:
Alex Pecháček, ZŠ Horní Čermná „Pračka ETA“
2. místo:
Štěpán a Filip Helbichovi, ZŠ Výprachtice
„Lanovka z 3D tiskárny“
3. místo:
Adam a Tonda Šprindrichovi, ZŠ Třebovská
Ústí nad Orlicí „Ruské kolo“
Kategorie II. Modely z přírodního nebo průmyslového materiálu, pevné i pohyblivé 1. – 3. ročník
1. místo:
Adam a David Krystejnovi,
ZŠ Výprachtice „Hrad“
2. místo:
Eliška Fiebigerová, ZŠ Výprachtice
„Strašidýlko z hoblin“
3. místo:
Lucie Skalická a Veronika Hanzlíčková,
ZŠ Výprachtice „Model mísy s ovocem“
Kategorie II. Modely z přírodního nebo průmyslového materiálu, pevné i pohyblivé 4. – 6. ročník
1. místo:
Jan a Jakub Veselí, ZŠ Vincence Junka Dolní
Čermná „U sedmi smrků“
2. místo:
Klára Štraufová, ZŠ Výprachtice
„Náramky a psí obojek“
Kategorie II. Modely z přírodního nebo průmyslového materiálu, pevné i pohyblivé 7. – 9. ročník
1. místo:
Saša Fišer, ZŠ Výprachtice
„Model motoru Simson 50ccm 1:1“
2. místo:
Matyáš Doležal, Matěj Rous, Jakub Brůna,
Šimon Wágner, ZŠ Klášterec nad Orlicí „Nakladač“
3. místo:
Jakub Brůna a Šimon Wágner,
ZŠ Klášterec nad Orlicí „Rolba“
Zvláštní cena: Tereza Ryšavá, ZŠ Třebovská Ústí nad Orlicí
„Svět z papíru“
Kategorie III. Modely ze součástek stavebnic Lego, Merkur,
pevné i pohyblivé 1. – 3. ročník
1. místo:
Daniel Krsek, ZŠ Vincence Junka Dolní Čermná
„Katapult“
2. místo:
Eliška Horská, ZŠ Rokytnice v Orlických horách
„Lego – zámek, kočár, loď, kočka z filcu“
3. místo:
Karel Vacek, ZŠ Dolní Dobrouč
„Kombajn s otočnou lištou“
Kategorie III. Modely ze součástek stavebnic Lego, Merkur,
pevné i pohyblivé 4. – 6. ročník
1. místo:
Josef Kalousek, ZŠ Dolní Dobrouč
„Hasičská stříkačka poháněná pístem“
2. místo:
Jiří Kalousek, ZŠ Dolní Dobrouč
„Vojenské letadlo s nákladním prostorem“
3. místo:
Šlehofer, M. a L. Olahovi, ZŠ 28. října Žamberk
„Auto, Traktor“
Kategorie III. Modely ze součástek stavebnic Lego, Merkur,
pevné i pohyblivé 7. – 9. ročník
1. místo:
Matěj Papáček, ZŠ Libchavy „Portálový přístavní
jeřáb + traktor s podvalem“
2. místo:
Ondřej Neťuka, ZŠ Třebovská Ústí nad Orlicí
„Fortschritt E512“
3. místo:
Tomasz Horský, ZŠ Rokytnice v Orlických
horách „Merkur – jeřáb, Jeep, bugy“
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Rekonstrukce pokračují...

Jako další se dočkala
rekonstrukce
podlahy
učebna č. 19, současná
sedmá třída. Staré lino a
dřevotřískové desky vytrhali a zlikvidovali pan
školník Chaloupek a
pan Formánek. Tím vše
perfektně připravili pro
pracovníky firmy Podlahy Sedláčkovi, která se
opět postarala o pokládku podlahy nové.
Celá třída se tím krásně rozsvítila a s novou
výmalbou a přemístěnou interaktivní tabulí
vypadá perfektně.
Teď už, stejně jako
všichni, jen netrpělivě čeká na návrat dětí do školy. Doufejme, že to bude co nejdříve.

Zuzana Pfeiferová

Včely - zázrak přírody

Sledovali jste někdy včely na louce nebo poblíž včelího
úlu? Ptali jste se sami sebe, kdo jim velí? A co všechno
musí včely udělat, než vyrobí med?

Projektový den byl velmi zdařilý, poodhalil nám tajemství včel a možná v některých probudil i zájem o včelaření.
Alena Nožková

Ovocný salát

V pondělí 25. ledna
jsme se s žáky 2. a 3.
ročníku přemístili do
naší nově vybavené kuchyňky. Měli jsme hodinu praktických činností,
a tak jsme se rozhodli
připravit si pokrm, který
bude nejen chutný, ale
také zdravý a bohatý na
vitamíny – ovocný salát.
Žáky práce v kuchyňce
velice bavila a na povedeném salátu si všichni pochutnali. Už teď se těšíme na
další dobroty, které si přichystáme.

   Mgr. Žaneta Fiebigerová

Zdravá svačinka a zdravý životní styl

Příjemné odpoledne prožili žáci ze školní družiny
s paní kuchařkou Janou Prokopcovou a Markétou Hegerovou. Povídaly si s nimi o zdravé a nezdravé výživě. Děti
se seznámily s tím, jak si připravit do školy jednoduchou
zdravou svačinku, např. zeleninový toast s tuňákovou pomazánkou, jednohubky s různými druhy pomazánek (ce-

Na tyto otázky žákům odpovídal pan Jiří Chaloupek,
místní včelař, kterého jsem pozvala do školní družiny. Poutavě vyprávěl o životě v úlu během jednotlivých
ročních období a o včelích produktech – jak se vyrábějí
a k čemu se používají. Ukázal jim pomůcky, jež potřebuje
při své práci (klobouk se síťkou, dýmák, rozpěrák, klícku
na matku…). Žáci měli možnost nahlédnout i do prázdného včelího úlu, seznámili se s každou jeho částí, viděli, jak
si včely staví plástve, co dělá trubec, dělnice, jaká je role
včelí matky. Nechyběla ani ochutnávka medu. Na závěr si
děti uvařily svůj oblíbený čaj a osladily ho medem.

strana 8

Výprachtické noviny

leden - únor 2021
lerovou, mrkvovou, z červené řepy), čtverečky z listového
těsta obložené cherry rajčátkem a sýrem, ovocný salát,
muffiny… Během chvilky byl stůl plný zdravých dobrot,
které všem moc chutnaly.
Věřím, že tyto kuchařské dovednosti děti využijí i při jiných příležitostech, např. oslavě narozenin nebo přípravě
pohoštění pro své kamarády.
Alena Nožková

První vysvědčení

Ve čtvrtek 28. 1. 2021 se
žáčci 1. třídy konečně dočkali. Po pěti měsících náročné práce v této složité době
s nadšením a hrdě převzali
od své paní učitelky první
vysvědčení. A dařilo se jim i
v jiných oblastech. Martínek
Skalický a Eliška Fiebigerová
získali pochvalu třídního učitele za vzornou reprezentaci
ve výtvarné soutěži DDM a
Eliška ještě pochvalu ředitele
školy za krásné druhé místo v
soutěži Techné 2020.
Děti byly s hodnocením
spokojeny. Aby také ne.
Všem se podařilo získat samé
jedničky. Určitě je doma čekala velká pochvala a možná i
nějaká malá odměna.

Zuzana Pfeiferová

PODĚKOVÁNÍ

Obecní úřad upozorňuje,

Chtěla bych poděkovat pracovníkům
obecního úřadu za vzorně vyhrnuté cesty
ke kostelu a kolem kostela.

že termín úhrady poplatku
(pro fyzické osoby 600,- Kč)

za likvidaci
komunálního odpadu
je nejpozději

31. března 2021.

Obecní úřad
upozorňuje,
že termín úhrady
poplatku ze psa je

31. března 2021.

Anna Smejkalová

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU2021
úterý

úterý

úterý

únor

měsíc

úterý
2.

9.

16.

23.

březen

2.

9.

16.

23.

duben

6.

20.

květen

4.

18.

červen

1.

15.

červenec

13.

27.

srpen

10.

24.

září

7.

21.

úterý
30.

29.

říjen

5.

123.

19.

26.

listopad

2.

9.

16.

23.

prosinec

7.

14.

21.

28.

30.
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Spoj čísla od 1 do 75.

SUDOKU

Omalovánka.

Výprachtické noviny

Vyluštěte přesmyčky a slova doplňte do rámečku. Spojte
je pak se správným obrázkem.
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