Vážení přátelé, sousedé, občané, lidé místní i přespolní,
zdravíme Vás opět v novém roce, tentokrát v měsíci únoru. Ten je z klimatologického hlediska posledním měsícem
zimy. Původ českého názvu únor souvisí se slovem nořit,
neboť v tomto měsíci se led noří, láme a puká. Letošní zima
nás, alespoň v lednu a počátkem února, obdařila sněhovou
nadílkou, takže se mohly opět rozjet lyžařské vleky u nás
ve Výprachticích i v sousedních Čenkovicích. Děti si tak
mohly užít trochu sněhu a zapomenout alespoň na chvíli
na trable spojené s testováním na Covid a dalšími potížemi,
které covidovou situaci ve školách i jinde provázejí.
Stran únorových pranostik je nejznámější ta o sněhu sílícím
pole. Společným rysem většiny únorových pranostik je oblíbený kompenzační princip. To znamená, že pokud únor
nemá charakter opravdu
zimního měsíce, musí zaskočit březen nebo duben.
Prokazatelně nejstarší pranostikou tohoto typu je
tato: „Jestli února měsíce
jest teplo, nepohrdej hned
pící, která ti zůstává, neb
s námi ráda zima po Veliké noci zahrává“. Taktéž
další pranostiky předpovídají zimu, která může následovat po teplém únoru. Jedná se např. o tyto:
„Když v únoru zašimrá
komár za ušima, poběhneš jistě v březnu ke kamnům s ušima“, případně: „Když
v únoru mušky lítajů, to v marcu robky v ruce chuchlajů“
a také: „Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky“.
K jednotlivým únorovým svátkům se vážou tyto pranostiky.
2. února, na svátek Hromnic, se tradovalo: „Na Hromnice vezmi dvě kabanice“, rovněž: „Na Hromnice musí
skřivánek vrznout, i kdyby měl zmrznout“. Pokud bylo na
Hromnice studeno, očekával se brzký příchod jara. Pokud
byla na Hromnice jasná noc, mělo přijít ještě mrazů moc.
V případě, že o Hromnicích svítilo slunce, očekával se
úrodný rok. Slunce ale muselo svítit jen tak dlouho, nežli by
se vozka se čtyřmi páry koní otočil. Pokud bylo o Hromnicích zataženo, bylo sedlákovi pomoženo. Když o Hromnicích sněžilo, nebylo jaro daleko. 10. února, na svátek svaté

Scholastiky, platívala tato pranostika: „O svaté Školastice
navleč si rukavice“. Ke svátku svatého Valentina pak se
vztahovalo: „Svatý Valentínek - jara tatínek“ a rovněž:
„Na svatého Valentina zamrzne i kolo mlýna“.
Na masopustní úterý, kolem 20. února, si připomínáme toto:
„Konec masopustu jasný - len krásný“, nebo: „Krátký masopust, dlouhá zima“. Jaké bylo masopustní úterý, taková
měla být Veliká noc. Pokud byl v úterý masopustní neb ve
středu (Popeleční) vítr, nebo vichr, tehdy celý půst větrný
měl být. Pokud byl Masopust na slunci, měla být pomlázka u kamen. K Popeleční středě (21. února) se vztahovala
tato rčení: „Suchý půst - úrodný rok“ a rovněž: „Jaké počasí
o Popeleční středě, takové vydrží celý rok“. Na svátek svatého Matěje (24. února) platilo: „Svatý Matěj ledy láme, nemá-li jich, nadělá je“, a také:
„Svatý Matěj boří mosty,
nebo staví“. Známé jsou
dále následující pranostiky: „Na svatého Matěje
každá myší díra se zavěje“ a rovněž: „Svatý Matěj
zimu tratí, když netratí,
obohatí“. Pokud pršelo na
svatého Matěje, byla naděje brzkého setí obilí.
A co říci k měsíci březnu?
Určitě to, že v březnu končí zima a začíná, pro mnohé z nás, tolik vytoužené
jaro. Prvním jarním dnem,
stejně tak jak v roce předchozím, je 20. březen. Jarní rovnodennost připadá na 16 hodin a 33 minut odpoledne. Jarní
rovnodennost je okamžik, kdy slunce vstupuje do znamení
Berana. Slunce v tomto čase protne na své zdánlivé dráze po
obloze nebeský rovník ve směru z jižní polokoule na polokouli severní. Jarní rovnodenností končí zima, která na severní polokouli trvá 89 dní a jednu hodinu a začíná jaro v trvání
92 dnů a 22 hodin. Jaro je po létu, které trvá 93 dnů a 14
hodin, nejdelším ročním obdobím. Navíc je to období spojené se spoustou očekávání, nových nadějí a nového života.
Jedním z očekávání je snad pozvolný návrat k normálnímu
životu tak, jak jsme jej znali před covidovým obdobím.
Pokud se týká březnových pranostik, známé jsou určitě
tyto: „Březen - na pec si vlezem“, „Panská láska a ženská
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chuť a březnové počasí není stálé“, „Březnové slunce má
krátké ruce“, „Studený marec, mokrý máj - bude humno
jako ráj“, „Březnový sníh zaorati jest, jako když pohnojí“,
„Březen bez vody - duben bez trávy“, „Březen suchý, duben mokrý a květen větrný, pytle s obilím a sudy s vínem
naplní“, „Hřmí-li v březnu, sněží v máji“.
K jednotlivým svátkům v březnu můžeme vyhledat tyto pranostiky. Na svátek Felicity, Bedřicha (6. března) platívalo:
„Svatá Felicita sníh z polí odmítá“ a „Na svatého Bedřicha
slunko teplem zadýchá“. Na svátek svaté Františky Římské
(9. března) se pak můžeme dočíst: „Na svatou Františku déšť
- neurodí se brambory“. K 10. březnu, na svátek Čtyřiceti mučedníků, se vztahuje tato rčení: „Mrzne-li na svátek
Čtyřiceti mučedníků, mrzne potom ještě 40 dní“, „Čtyřicet
mučedníků - čtyřicet mrazíků“, „Mrzne-li na den Čtyřiceti
mučedníků, bude úrodný rok“. 12. března, okolo svátku Řehoře I. Velikého, k nám mají přilétat zase čápi, divoké husy,
kačice a lašťovice. Mimochodem, všimli jste si, jak v přírodě
výrazně ubylo ptactva? Zatím se tím nikdo výrazně nezabývá, stejně tak jako dalšími nepříznivými jevy, jako je úbytek
hmyzu, velké úhyny včelstev apod. Domníváme se, že tyto
jevy by si určitě zasloužily větší pozornost.
19. března, na svátek svatého Josefa, se můžeme dočíst
v pranostikách toto: „Svatý Josef přichází na led s pantokem“, „Svatý Josef sklání bradu, pluje zima dolů s vodou“,
„Svatý Josef s tváří milou končí zimu plnou“. Tradovalo se,
že mráz po svatém Josefu neměl již uškodit květu. Nakonec víme, že tomu tak povětšinou nebylo. 20. března, na
svátek svatého Jáchyma, pak platilo: „Na svatého Jáchyma,
skončila už zima“. Na svátek Zvěstování Panny Marie, který připadá na 25. březen, nacházíme tyto pranostiky: „Jaro
zvěstuje Zvěstování, ale zimu ještě nevyhání“, „Když noc
na Matičku jasno, bude úroda, krásno“. Východ slunce na
Zvěstování Panny Marie předpovídal dobrý rok. Jestli byl
den na Zvěstování Panny Marie ráno před slunce východem a přede dnem světlý a také oblaka byla světlá, takže
hvězdy bylo možné spatřit, měl být rok příjemný a úrodný. Jaké bylo Zvěstování Boží Matky, takové měly být velikonoční svátky. 30. března, na svátek svatého Kvirina, už
mělo být teplo i ve stínu. No tak uvidíme, snad se dočkáme
krásného a teplého jara bez nemocí, vysoké inflace a cenových skoků surovin, energií, potravin a zboží vůbec.
Nyní nám dovolte, abychom Vás obeznámili s děním
v naší obci v měsících prosinci 2021 a lednu 2022.
2. prosince 2021 uspořádala Místní akční skupina Orlicko pro členy rady a další zájemce, zejména ze sociálních
odborů měst a také charity exkurzi v Charitě Zábřeh, konkrétně pak v Centru pro podporu pečujících osob. MAS
Orlicko zvažuje ve spolupráci s charitou Ústí nad Orlicí
přípravu projektu na podporu neformálních pečovatelů,
hlavně na začátku pečování o blízkou osobu. Byla to velmi zajímavá exkurze.
7. prosince se uskutečnila schůzka starosty obce s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým. Témat k řešení bylo několik. Například kompletní rekonstrukce silnice
přes Výprachtice, kterou připravuje Pardubický kraj, a na
to navázaná projektová příprava chodníků v naší obci. Jedná se o první etapu, která zahrnuje propojení chodníků od
školy ke Kovárně, včetně nového veřejného osvětlení. Pan
starosta informoval pana hejtmana Netolického o projektu
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dobudování kanalizace a probírali společně rovněž vypsané
dotační tituly v rámci krajského programu obnovy venkova.
13. prosince proběhla poslední schůzka řídícího výboru
Místního akčního plánu Lanškroun. V rámci této schůzky
byla zhodnocena celoroční činnost, schválen plán činností a aktivit pro další část školního roku 2021-2022 a proběhlo schválení stěžejních dokumentů projektu.
15. prosince proběhla v naší Mateřské škole Výprachtice
kontrola České školní inspekce. Naše mateřská školka byla
při této kontrole hodnocena velmi pozitivně a protokol
o kontrole byl bez jediné výtky. Velké poděkování patří
celému kolektivu mateřské školy za to, jak naši mateřinku
vedou a jak se o ni vzorně starají.
21. prosince již opravdu tradičně přišly děti z naší mateřské školy společně se svými učitelkami zazpívat koledy
a popřát hezké Vánoce na obecní úřad. Moc jim za krásné
zpívání i přání děkujeme.

24. prosince proběhla tradiční půlnoční mše Svatá v kostele Proměnění Páně ve Výprachticích, kterou celebroval
pan farář Ireneusz Szocinski. Děkujeme všem, kteří se této
mše účastnili, poděkování patří farníkům za přípravu kostela, zpěvákům a hudbě, zejména pak ale panu faráři.
25. ledna došlo k předání nového zásahového automobilu
- cisternové automobilové stříkačky pro jednotku (Jednotka požární ochrany III) Výprachtice. Vozidlo je postaveno
na podvozku TATRA 815-7 Force 6x6. Tatra 815-7 Force
6x6 má cisternu o objemu 9000 litrů vody a 540 litrů pěnidla. Jedná se o historicky první nové vozidlo pro hasiče
v naší obci. Poděkování patří starostovi obce a také zastupitelům obce Výprachtice, že tento projekt svým hlasem
podpořili, ač si samozřejmě velmi uvědomujeme, že částka 5 mil. Kč z našeho rozpočtu je určitě vysoká.
Vozidlo bylo financováno z Fondu zábrany škod, prostřednictvím Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, kde naše obec získala částku
2,5 mil. Kč a dále z rozpočtu Pardubického kraje, kde
jsme získali částku 500 000,- Kč. Obec Výprachtice pak ze
svého rozpočtu uvolnila na dofinancování vozidla částku
5 185 000,- Kč.
Vozidlo bylo vyrobeno ve spolupráci s nástavbářem KOBIT-THZ, děkujeme za skvělou spolupráci při stavbě tohoto vozidla.
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Velké poděkování patří rovněž všem členům výjezdové
jednotky, kteří se obrovskou spoustou času podíleli na přípravě projektu a následně na nástavbě požárního vozidla.
Poděkování patří všem, kteří přispěli a podíleli se na realizaci tohoto projektu.
Ať nám všem vozidlo slouží a vždy se vrátí z výjezdu v pořádku zpátky do naší hasičárny.
V průběhu jarních či letních měsíců bude uspořádáno slavnostní předání vozidla, spojené s jeho vysvěcením a vozidlo bude představeno veřejnosti.
Zdůvodnění zakoupení nového hasičského vozidla bylo
již podrobně popsáno a vysvětleno v březových novinách
č. 2 v roce 2021. Pro osvěžení paměti proto připomínáme,
že v citovaných novinách bylo uvedeno, že dosavadní požární vozidlo Tatra 148 je z roku 1975. Generální oprava
této požární Tatry 148 z roku 1975 by si vyžádala náklady
téměř 4 miliony Kč (2,5 mil. cisterna s čerpadlem, dále pak
podvozek, motor a převodovky za cca 1,5 mil) přitom by
se stále jednalo o 47 let staré vozidlo. Na takováto stará
vozidla navíc je potíž s dostupností náhradních dílů. Rovněž dotace na opravu takto starého vozidla není možné
v žádném případě získat.
Zaměstnanci obce v měsíci prosinci 2021 a lednu 2022
prováděli tyto činnosti:
Zajišťovali těžbu kůrovcového dřeva a vývratů v obecních lesích, uklízeli palivové dřevo pro obecní objekty a rozváželi
jej. Prořezávali také stromy a křoviny okolo obecních cest.
Rovněž prováděli údržbu obecní techniky a připravovali ji na
zimní údržbu, uklízeli v místech tzv. hnízd sběru tříděného
odpadu (stanoviště pro kontejnery na tříděný odpad), zajišťovali úklid po celé obci a prováděli zimní údržbu komunikací
pluhováním a posypem. Za letošní proměnlivou zimu, kdy
se střídá sněžení s deštěm a námrazou, bylo již spotřebováno
téměř 15 tun posypového štěrku. Jen pro představu, obdobné
množství v loňském roce, který byl bohatší na sníh, vydrželo
na celou zimu. Obecním zaměstnancům patří za práci, kterou vykonávají pro obec, velké poděkování.
Na závěr nám dovolte, abychom Vám popřáli v tomto novém roce 2022 hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Přejeme Vám, aby Vás již netrápily žádné nemoci, včetně těch
spojených s covidem. Také Vám přejeme, abyste zvládli
dobře končící zimní období a aby Vám jarní sluníčko vykouzlilo úsměv na tváři. Přejeme Vám, aby se Vám dařilo
v práci i v osobním životě a dětem ve škole.
To Vám ze srdce přejí
Zastupitelé obce Výprachtice.

A ještě jedna poznámka na závěr:
Vzhledem k tomu, že se po obci šíří „zaručené“ zprávy
o tom, že kvůli hasičskému autu je obec bez peněz a nebude na další projekty, je zde k tomu pár informací.
Obec Výprachtice hospodaří vyrovnaně a k dnešnímu
dni nemá žádný úvěr. Na účtu u České národní banky je
5,8 milionu Kč, na běžném účtu u České spořitelny je
29,3 milionu Kč, celkem tedy 35 mil. Kč. Tyto částky nejsou samozřejmě náhodou, ale ve střednědobém plánování
jsou spořeny s jasně daným cílem na finančně náročnější
projekty při zajištění dofinancování dotačních titulů. Namátkou - v letošním roce byl měl proběhnout projekt Rozšíření prameniště Vlčí důl a Zaječín, rozpočtované náklady
cca 7 mil. Kč, přiznaná dotace je 4,3 mil. Kč, zbytek financuje obec Výprachtice. Uvidíme, jak se do vysoutěžené
ceny promítne současná situace na trhu s materiálem. Dále
se připravuje kanalizace - Hoblovna, Na Dole, Malá Strana.
Momentálně je požádáno o vydání stavebního povolení,
poté budeme žádat o dotaci. Předpokládané náklady jsou
ve výši 27 mil. Kč, dotace by pak měla být ve výši okolo
60%, dofinancování obce okolo 10 mil. Kč. Další akcí je
zasíťování parcel na Hoblovně, cca 10 mil. Kč, zde se bohužel pereme s projektovou dokumentací a požadavky dotčených orgánů, ale snad už směřujeme ke společnému cíli.
Letos na jaře bude podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Dále se pak připravuje I. etapa vybudování chodníků, a to od školy ke křižovatce U Kovárny, a to včetně
veřejného osvětlení. Zde se kreslí projektová dokumentace,
zatím odhadované náklady jsou cca 7 mil. Kč. Toto jsou
velké projekty, řekněme v horizontu 8 let. A samozřejmě
je pamatováno na běžný provoz obce, opravy komunikací,
údržbu obecních budov atd.
Naprostá většina z Vás spoluobčanů mě zná osobně, pokud
máte nějakou pochybnost či otázku k nějaké investici či
opravě, nebo i jinou, není nic jednoduššího, než přijít na
zastupitelstvo, zastavit se za mnou v kanceláři nebo zavolat, tel.: 736 535 787. Jiný názor na dané věci mít můžeme,
ale velmi mi vadí, když někdo lže a neříká úplné informace.
Váš spoluobčan z obce Výprachtice, toho času starosta obce
Luděk Skalický

P.S.: Nové hasičské vozidlo bude v případě potřeby sloužit
nám všem i v širokém okolí, ač si samozřejmě každý přejeme, aby nám u domu či bytu nikdy nezahoukalo.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022

Ve Výprachticích byly tento rok umístěny kasičky na
obecním úřadě, v kostele a v prodejně Konzum.
Vaše dary jsou ve výši 23 693,- Kč.

Všem dárcům velmi děkujeme.
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VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
VE VÝPRACHTICÍCH KONANÉHO DNE 8. 12. 2020 V 18.00 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ VE VÝPRACHTICÍCH
Přítomni: Luděk Skalický, Dis, JUDr. Miroslav Stejskal,
Mgr. Hana Katzerová, Mgr. Jiří Formánek, Ing. Vendula Indrová, Zbyněk Kristek, Ing. Vojtěch Chládek
Omluveni: Jan Koubek, Petr Skalický, Petr Tomiška, Ing.
Daniel Vávra
Usnesení č. 368/22/2021:
Program: 		
1/ Zahájení
2/ Schválení programu jednání ZO
3/ Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4/ Zpráva starosty
5/ Projednání smluv o dílo
6/ Projednání OZV o místním poplatku
za komunální odpad
7/ Jmenování povodňové komise
8/ Rozpočtové opatření
9/ Různé
10/ Diskuze
11/ Závěr
Hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 369/22/2021: Zastupitelstvo obce Výprachtice
určuje ověřovateli zápisu Zbyňka Kristka a Jiřího Formánka
a zapisovatelkou Hanu Katzerovou.
Hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 370/22/2021: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje Smlouvu o poskytnutí práv k užívání software
s firmou Alis spol. s r.o., se sídlem Mariánská 538/21,
470 01 Česká Lípa, IČO: 00672416, jednorázový poplatek
za pořízení v celkové výši 32 586,- Kč bez DPH a roční
udržovací poplatky ve výši 11 990,- Kč bez DPH. Smlouva
se schvaluje ve znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 371/22/2021: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb – provoz mapového serveru GObec s firmou GPlus
s.r.o., se sídlem Újezd u Sezemic 47, 533 04 Sezemice,
IČO: 45537691. Dodatek č. 1 se schvaluje ve znění, které
je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 7 PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 372/22/2021: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje prodloužení termínu plnění uvedené v Kupní
smlouvě s firmou KOBIT, spol. s r.o., se sídlem Rozvojová
268, 165 00 Praha 6, IČO:44792247, na dodávku automobilu na akci „Výprachtice-Koburk-Dopravní automobil.“ a to do 30. 6. 2022. Důvodem prodloužení termínu
je globální zpoždění výroby vozů z důvodu celosvětového
nedostatku polovodičových čipů způsobeného pandemií
COVID-19. Zastupitelstvo obce Výprachtice pověřuje starostu obce k uzavření dodatku č. 1 Kupní smlouvy s firmou
KOBIT spol. s r.o.
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Hlasování:
PRO: 7
Usnesení bylo přijato.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 373/22/2021: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje uzavření havarijního a dodatkového pojištění
hasičské Tatry 815 u Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s.
a to dle cenové nabídky, která je přílohou tohoto usnesení. Zastupitelstvo obce Výprachtice pověřuje starostu obce
k uzavření potřebné smlouvy.
Hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 374/22/2021: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje zakoupení 10 ks vycházkových uniforem pro SDH
Koburk v ceně do 80 000,- Kč. Zastupitelstvo obce Výprachtice pověřuje starostu obce k zajištění objednávky.
Hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Návrh usnesení:
Usnesení č. 375/22/2021: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje uzavření nájemní smlouvy s firmou Vantage
Towers s.r.o., se sídlem Závišova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 09056009, na část půdního prostoru a střechy
v budově Základní školy čp. 390. Smlouva se schvaluje ve
znění, které je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 376/22/2021: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Poplatek se stanovuje ve výši 650,- Kč. Zároveň se ruší OZV
č. 1/2020.
Hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 377/22/2021: Zastupitelstvo obce Výprachtice
jmenuje komisi pro mimořádné události. Složení komise je
přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 378/22/2021: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2021, které je přílohou
tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 379/22/2021: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné prostředky
požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce
z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2021. Schvalované
znění dodatku je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 380/22/2021: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje odpisový plán Základní školy Jindřicha Pravečka,
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Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí na rok 2022. Odpisový
plán se schvaluje dle návrhu odpisového plánu a je součástí tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 381/22/2021: Zastupitelstvo obce Výprachtice
souhlasí s napojením budoucí stavby rodinného domu na
pozemku parc.č. 599/8 v k.ú. Výprachtice na vodovodní
řád ve vlastnictví obce Výprachtice.
Hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 382/22/2021: Zastupitelstvo obce Výprachtice
souhlasí s napojením rodinného domu čp. 368 ve Výprachticích na vodovodní řád ve vlastnictví obce Výprachtice.
Hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 383/22/2021: Zastupitelstvo obce Výprachtice bere na vědomí žádost TJ Sokol Výprachtice, Výprachtice 57, IČO: 15030229 o poskytnutí individuální dotace
na činnost v roce 2022 ve výši 75 000,- Kč. Veřejnoprávní
smlouva o poskytnutí dotace bude projednána až po schválení rozpočtu obce na rok 2022.
Usnesení č. 384/22/2021: 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 2021. Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální
dotace s příjemcem dotace.
Hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 385/22/2021: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje podání žádosti o dotace z rozpočtu Pardubického kraje v rámci Programu obnovy venkova na pořízení
obecního majetku - vybavení pro zajištění pořádání kulturních akcí. Zastupitelstvo obce Výprachtice pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s Par-

dubickým krajem.
Hlasování:
PRO: 7
Usnesení bylo přijato.

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 386/22/2021: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje výkup lesního pozemku parc. č 2260 v k.ú. Výprachtice, za cenu dle znaleckého posudku č. 375/009/2021
ve výši 149 850,- Kč. Zastupitelstvo obce Výprachtice pověřuje starostu obce k uzavření kupní smlouvy.
Hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 387/22/2021: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje zakoupení 250 ks nových židlí na sál. Cena 1 židle dle nabídky je cca 890,- bez DPH, celková cena s DPH
za všechny židle bude do 270.000,- Kč. Zastupitelstvo obce
Výprachtice pověřuje starostu obce k zajištění objednávky.
Hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 388/22/2021: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,Kč příjemci – Naděje – domácí zdravotní péče s.r.o., Na
Výsluní 525, 561 64 Jablonné nad Orlicí, IČ: 27553248.
Zastupitelstvo obce Výprachtice pověřuje starostu obce
k uzavření darovací smlouvy.
Hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Diskuze
1) Zastupitel Vojtěch Chládek navrhl za zastupitelstvo odměnu starostovi obce panu Luďku Skalickému ve výši jedné měsíční odměny za práci nad rámec svých povinností
v roce 2021.
2) Pan Petr Navrátil oznámil ukončení činnosti k 15. 3.
2022 v provozovně restaurace „U Jana“
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 sněhovém nadělení

V úterý 30. 11. 2021 nás ve školce navštívilo divadélko
JÓJO se vzdělávací pohádkou: O sněhovém nadělení.

Mikulášská nadílka

Předvánoční čas nám
ve školce zpestřili Mikuláš s andělem. Tuto
tradici slavíme každým
rokem a letos nám vypomohli manželé Ivana
a Tomáš Stejskalovi
a tímto jim moc děkujeme.

Ježíšek v MŠ

V prosincovém tématu „Těšíme se na Ježíška“ se už
tradičně necháme unášet atmosférou adventního času
a přípravou na toužebně očekávaný příchod Ježíška v podobě výzdoby školky, pečení perníčků, vyprávění príběhu
o Betlémě a Ježíškově narození. S dětmi jsme si ukázali
staré lidové zvyky, ozdobili stromeček, zazpívali koledy
a nezapomněli s nadílkou ani na zvířátka v lese. K nám do
školky přiletěl Ježíšek již v pátek 17. 12. Děti nejprve společně rozluštily záhadnou tajenku, ze které se dozvěděly,
že Ježíšek už tu byl. Školkou se rozezněl zvuk kouzelného

zvonečku a děti se zářícíma očima objevily dárečky pod
stromečkem. S velkou radostí se pustily do rozbalování
různých společenských her a didaktických nebo motorických pomůcek. Nadšené byly z indiánského teepee, které
pomáhaly stavět a kde si pak uspořádaly velkou hostinu.
Do šroubování barevných šroubků se zase pustily s novou
akuvrtačkou. Celé vánoční dopoledne se neslo v radostné
a hravé atmosféře.

Touto cestou chceme poděkovat paní Oldřišce a Jindřichu Beranovým, kteří věnovali naší školce krásné a zachovalé hračky po svých dětech.

Kolektiv MŠ
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ZŠ JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
Mikulášská nadílka

I do naší školy zavítala vzácná nadpozemská návštěva.
Svojí přítomností nás poctil sám svatý Mikuláš i andělé
Josefiel a Jonášiel. Samozřejmě nesměla chybět ani horda rozverných čertů a pekelně krásných čertic. Svatý muž
měl v moudré knize zapsány všechny pochvaly i hříchy
jednotlivých školáků. Dokázal mile pochválit i důrazně
pokárat. Andělé děti potěšili sladkou nadílkou a čertíci
udělali na tváři šmouhu pro štěstí.

Kroužky keramiky

Vážení rodiče, žáci, přátelé a příznivci naší školy! Ráda
bych Vás dnes seznámila s prací dětí v našich keramických
kroužcích.
Pro velký zájem byly v letošním školním roce otevřeny dva
kroužky pro zájemce z prvního stupně a jeden pro zájemce ze stupně druhého. Dojíždí k nám i 12 dětí z Horních
Heřmanic.
Děti tvoření z hlíny baví, jsou kreativní a samy se často diví,
jak ty naše dvě hodinky rychle utíkají! Práce dětí jsou úžasné. I v minulých letech byly krásné, ale letos z nich mám
obzvláště radost! Velice jsem si přála, aby hotové výrobky
vidělo více lidí. Jistě by všichni ocenili, co se ve škole děje,
jak jsou děti šikovné! Napadlo mě tedy, že bychom mohli
představit naši činnost i na veřejnosti a uspořádat nějakou
menší výstavu. Takovou příležitostí se mi jevil náš školní
předvánoční jarmark. Vzhledem k epidemiologické situaci
byl jarmark zrušen, bohužel. Nechtěli jsme se vzdát a domluvili jsme výstavu prací v předvánočním čase na obecním úřadě. Nedopadla ani ta. Nevadí. Když to nejde fyzicky, jde to alespoň virtuálně. Můžete se podívat zde… Toto

Za krásnou nadílku velice děkujeme deváťákům, kteří si
celý program pečlivě připravili.

Mgr. Lucie Jindrová

Uznání světové módní návrhářky

Je to již rok, co jsem navštívila komentovanou výstavu
paní Blanky Matragi v Obecním domě v Praze. Naši školáčci jí poslali malý dáreček z keramické hlíny. Na oplátku od slavné návrhářky dostali její katalog šatů a návrhů.
Žáci se pustili do vlastní tvorby. Naši malí designéři barvili, stříhali, skládali, lepili a vytvářeli vlastní dílka z papíru,
látky, korálků. Odborně návrháře vedla paní vychovatelka
Ilona Matějková.
Návrhy šatů jsem si od tvůrců převzala, abych je osobně
předala paní Blance Matragi. Světové návrhářce se modely velmi líbily. Natočila žákům video s poděkováním, které mi poslala. Cituji: „Obrovskou radost mi udělaly děti ze
Základní školy Jindřicha Pravečka z Výprachtic. Opravdu
fantastické návrhy. Mám obrovskou radost. Moc děkuji.
Je úžasné motivovat děti.“ Na video se můžete podívat na
FB naší školy.
Kromě videa žákům poslala do knihovny autobiografickou knihu Jedu dál s vlastnoručním věnováním.
KDO JE MATRAGI?
Proslulá módní návrhářka, umělkyně, designérka, která
již třicet let obléká manželky, sestry a dcery králů, emírů,
šejchů a magnátů v zemích Perského zálivu i mnohé evropské celebrity.
Vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Železném Brodě. Na Vysoké škole uměleckoprůmyslové získala titul akademická malířka.
Je držitelkou řady ocenění českých i mezinárodních.
Osobně si velmi váží Národní ceny Františka Kupky.
Mgr. Romana Prokopová

jsou výrobky dětí prvního stupně naší i heřmanské školy.
Omlouvám se žákům druhého stupně, kteří by si jistě také
zasloužili svá dílka vystavit, ale nestihla jsem jejich výrobky
nafotit dříve, než si je vždy odnesli domů. Doufám, že Vás
tato díla potěší stejně, jako těší mě každý týden!
Ilona Matějková DiS, vedoucí kroužků 1. stupně

Literární soutěž

Během posledních dvou měsíců minulého roku se žáci
IV. třídy vrhli do psaní libovolných literárních útvarů. Přibližně polovina třídy se rozhodla, že své práce pošle do
Literární soutěže, kterou vyhlásila Městská knihovna Lanškroun. Všichni si vybrali téma O čem sním. Práce byly
různorodé a originální. Mezi výherce však vybráni nebyli.
I přesto se ozvala paní ředitelka z městské knihovny s informací, že si jak knihovna, tak starosta zaslaných prací
velice váží a že přijedou čtvrťáky navštívit a dát jim drobné odměny. Návštěva dorazila 22.12.2021 a velice nás
potěšila. Dětem bylo sděleno, že se jim práce vydařily,
avšak v kategorii, do které byly zařazeny, patřily k nej-
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mladším, a tudíž měli starší trochu náskok. Všichni byli
nadšeni a už se těší na další rok, kdy mají v plánu zkusit
štěstí i ostatní, kteří se letos nezúčastnili.

Bc. Jana Dolečková

O čem sním

Chtěli byste vědět, o čem sním? Od malička je mým velkým
snem stát se hasičem. Chtěl bych jezdit k požárům, hasit oheň
a pomáhat všem lidem. Hasiči ale také jezdí k dopravním nehodám, takže bych mohl zachránit spoustu lidí. Pomáhají také
například v případě, že zapadne auto, což se u nás v zimě
může jednoduše stát. Mohl bych přijet a pomoci třeba i mamce a taťkovi, kdyby v zimě zapadli autem ve sněhu. To by koukali, kdybych je zachránil já!
Od první třídy proto chodím do hasičského kroužku, kde se
učíme různé věci, které musí hasič umět. Učíme se vázat uzle,
pomáhat raněným lidem (zdravověda), poznávat světové strany pomocí buzoly / kompasu a musíme také vědět, co se čím
hasí a co se čím hasit nesmí. Také musíme umět překonávat
překážku lezením po laně.
Hlavní náplní našeho kroužku je ale nacvičování požárního
útoku. Já jsem nyní u proudu, to znamená, že jsem úplně vepředu, kde stříkám proudnicí do terče a musím ho trefit v co
nejkratší době. Takže chápete, že mám důležitou funkci. Ale
důležité je, aby nejen u útoku fungoval celý tým, není to jen
na mně. My máme dobrou partu a je tam sranda. Jsme hasiči
Koburk.
Nejlepší ale je, když jezdíme na závody. Tam si porovnáváme
znalosti a rychlost s jinými týmy. Jako odměnu většinou dostaneme nějakou sladkost a dárek. Na některých závodech jsme
i přes noc a spíme ve stanu, to je pak teprve legrace.
Chtěl bych hasičský kroužek navštěvovat co nejdéle, abych se
toho co nejvíc naučil. Větší děti už se totiž učí další věci, které
my mladší ještě neumíme. A pak třeba půjdu na hasičskou školu a stanu se opravdovým hasičem. Tak mi držte palce!
Adam Krystejn

Chtěl bych Vám napsat, o čem jsem snil.
Začalo to všechno tím, že jsem si přečetl knihu Robinson Crusoe, která mě zavedla do jiných krajů, na opuštěný ostrov.
Najednou jsem si přál být na takovém ostrově také, ale ne sám,
s kamarády. Na ostrově, kde by byla spousta zvířátek, která
jsem nikdy předtím ani neviděl. Zdálo se mi, že tam bylo krásně modré moře a pořád jsme se potápěli. Hledali jsme poklad
pirátů a přitom jsme pod hladinou viděli různé živočichy – rybičky, medúzy, želvy, kraby, mořské koníky a další. Také jsme
hledali mušle a některé byly opravdu veliké. V některých mušlích jsme našli i perly. Dokonce jsme i plavali na delfínech.
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Pak jsme se vrhli na stavbu příbytků z větví a listů palem. Shazovali jsme z palem kokosové ořechy a byla to docela švanda.
Jen jsme si museli dát pozor, aby nespadly někomu na hlavu.
A ještě k tomu pokladu. Věřili jsme, že i tady – stejně jako
na každém pustém ostrově – nějaký bude. Ale našli jsme jen
starou shnilou truhlu. Ležela v jeskyni, v které jsme na začátku přechodně bydleli. A vůbec nejlepší na tom všem bylo, že
jsme si mohli dělat, co jsme chtěli.
Rodičům jsme poslali vzkaz v láhvi. Bylo tam napsáno, že se
máme dobře a na ostrově se nám líbí. A taky jsme nezapomněli napsat, že se těšíme, až se s nimi setkáme.
Na ostrově to vlastně všechno bylo moc fajn, ale po nějaké
době jsme prostě zjistili, že se nám stýská – po rodičích, kamarádech a lidech, kteří na ostrově nemohli být s námi. Takže jsme si nakonec vyrobili koráb, rozloučili se s ostrovem
a zvířátky a odpluli jsme zpátky do našich domovů, k rodičům
a kamarádům.
David Krystejn

Sním o světě z bonbonů, čokoládovém dešti, aby stromy byly
z lízátek, silnice ze želé, ploty z pendreku, tráva z marcipánu,
auta z maršmelounů, kola z piškotu, dům z perníku, místo kytek koláče, mraky z cukrové vaty a slunce z lívanců.
Letní prázdniny bychom prožívali s kamarády ve sladké pohádce.
Na podzim by ze stromů začalo padat sladké ovoce, polité
medem, všude by byly kaluže plné čokolády a vzduchem by
létaly kousky cukrové vaty.
V zimě pak místo sněhu šlehačka, ve které bychom si mohli
hrát a zároveň ji jíst. V potoce by tekla ledová tříšť, ve které by
plavaly sladké ledové rybičky a na zamrzlém rybníce by místo
ledu byla zmrzlina, kde bychom mohli bruslit.
Na jaře by vše roztálo a ze všeho by se stal zmrzlinový krém
se šlehačkou.
To všechno by bylo super, kdybychom to mohli jíst, a přitom
nepřibírali na váze, ale naopak zhubnuli. Naštěstí, ve snu je
všechno možné, protože je to jen moje představa. Byl by to
skvělý a sladký život.
Dominik Vávra

Sním o tom, abych měla koně. Chtěla bych ho, protože mám
koně ze všech zvířat nejraději. Ráda na nich jezdím a pečuji
o ně.
Každé úterý odpoledne navštěvuji jezdecký kroužek paní Lahodné v Horních Heřmanicích. Chodí tam se mnou spousta
dětí, hlavně holky.
O koně se musíme hodně starat. Na kroužku koně sedláme
a uzdíme. Vyvádíme je na pastvu nebo se o ně staráme ve
stájích. Na koních jezdíme sami nebo nás paní Lahodná vodí
na lonži.
Když je kůň mokrý, musí se usušit, aby nenastydl. Koně se
musí také čistit, aby nebyli zaprášení. Také nesmíme zapomenout na krmení. Rádi jedí koňské granule, mrkev, jablka a pijí
čistou vodu.
V dřívějších dobách se koně používali hlavně na práci a jako
dopravní prostředky. Dnes jsou spíše pro zábavu, na závody
a parkurové skákání.
Až budu větší a starší, koně bych si moc přála. Ještě se musím
všechno naučit a zdokonalit se. Zatím chodím do jezdeckého
kroužku, ale jednou se třeba dočkám vlastního koníka.
Lucie Skalická
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Sním o tom mít více než jedno zvířátko. Mám pejska jménem
Max, ale chtěla bych mít ještě nějakého zvířecího kamaráda
jako třeba: dalšího pejska, kočičku, rybičky, křečka nebo zakrslého králíčka. Problém je jeden – nikdo mi doma nevěří, že
bych se o tenhle všechen zvěřinec dokázala postarat. Ale já si
myslím, že bych to zvládala. Uvidí se, jestli se mi splní alespoň
jedno z těchto přání = alespoň ještě jedno zvířátko.
S pejskem bych byla venku a dávali bychom si závody, s kočičkou bych si hrála s peříčkem, rybičky bych pozorovala, jak
plavou mezi rostlinami v akváriu, u křečka bych se smála, jak
běhá na běhacím kolotoči a s králíčkem bych chodila ven, aby
se najedl čerstvé travičky. Až budu dospělá, budu mít hodně
zvířátek, o jakých sním. Mám zvířátka hodně ráda. Všechna
zvířátka jsou tak roztomilá. Bavilo by mě si se všemi hrát, až
tedy na ty rybičky. Každé zvířátko, o kterém sním, je vtipné
a roztomilé. Jenže každé z nich musí jíst jinou potravu a má
jiné potřeby, proto si asi každý myslí, že bych se o všechny nedokázala postarat. Mám ráda i jiná zvířátka, ale o těchto sním.
Je mi moc líto všech týraných zvířátek. Nechápu lidi, kteří se
ke zvířátkům chovají zle a špatně. Nejraději bych se o všechny tyto utrápené němé tváře postarala a vynahradila jim jejich
utrpení. Můj pejsek mě taky dokáže někdy pěkně naštvat, třeba
když s ním jdu ven a prší. On nechce jít domů a já musím do
deště, abych ho chytila. Honím ho v dešti po celé zahradě.
Anebo když jdu do školy a zavírám ho, on vrčí a kouše mě,
protože ví, že bude doma sám, a to se mu vůbec nelíbí, a tak
mě zkouší zadržet. Taky někdy doma udělá loužičku, a to se
na něho teda musím zlobit. On se pak na mě podívá těma svýma psíma očima, oblízne mě svým jemným jazýčkem a je mu
všechno hned odpuštěno. Nikdy bych mu nedokázala ublížit.
Proto nechápu lidi, kteří to dokáží. Až budu velká, budu mít
záchranou stanici pro všechny tyto mazlíčky.
Tina Barnetová

ŽIVOT NARUBY

Jednou o letních prázdninách mě začala ukrutně bolet noha.
Rodiče si říkali, co to se mnou může jenom být? Nepomáhala
mastička, obklady a ani prášky na bolest, prostě vůbec nic.
A tak jsme jeli do nemocnice na pohotovost. Tam mě prohlédli od hlavy až k patě, koukali na mě, jako bych spadla
z Měsíce, a řekli nám, že neví, co to se mnou vlastně je. A tak
mě poslali o dům dál, do jiného města k jinému panu doktorovi. Opět na mě všelijak koukali, ale hned věděli, že je něco
špatně. Táta mě vzal do náruče a spolu s mamkou se mnou
spěchali do nemocnice v Hradci Králové, kde už nám sestřička rychle volala pana doktora. Když přišel, bylo jasno hned. Je
potřeba operace. Na lehátku už se mnou rychlostí blesku jeli
na operační sál. Proběhla operace a potom se mi na určitou
dobu rozběhl život úplně naruby.
Byly letní prázdniny a já asi půlku z nich jsem prožila v nemocnici. Měla jsem svátek a sestřičky byly milé jako vždy.
Dostala jsem i dárky od nich. Když mně povolily jít ven
(v sedě na vozíčku), nemohla jsem na slunce. Šly jsme navštívit tetu do jiné budovy nemocnice, ale nemohla jsem jet na
vozíčku rovnou za nosem, kličkovaly jsme, jezdily jsme ze stínu do stínu, abychom se vyhnuly slunci. Když už mě pouštěli
domů, byla jsem na oddělení sama, protože bylo naplánované malování (že bych jim to tam tak zaneřádila?)
Zbytek léta jsem strávila doma, ukrytá před sluncem, a když
už jsem někam vyrazila, tak jen o berlích.
Naštěstí se začátkem školního roku můj život postupně vrátil
do běžných kolejí.

Tím, že jsem zažila tak převrácené léto, tím víc si vážím toho
obyčejného, běžného, kdy mohu trávit čas s kamarády venku.

Martina Chládková

Domeček
Babička a dědeček
Žil byl jeden dědeček,
ten měl pěkný domeček.
A v domečku židličku
a na té židli mističku.
A v té mističce kašičku
pro svou milou babičku.
Babička ji snědla,
moc se ale nenajedla.
A tak rychle vstala od stolu
a vzala si zástěru.
Honem buchtu upekla,
dala na ni povidla.
Dědovi moc chutnala,
na babičku zase nezbyla.
A tak smutná babička
dala si jen vajíčka.
A tím končí básnička,
kterou psala jedna malá holčička…

Tereza Hegerová

IX. ročník literární soutěže

I v letošním roce se naše děti zapojily do literární soutěže,
kterou každoročně vyhlašuje Městská knihovna Lanškroun.
Soutěžící měli na výběr z několika zajímavých témat:
O čem sním, Život naruby a Každý mrak má stříbrný okraj.
Do tvorby se všichni pustili s chutí a velkým nadšením.

V kategorii nejmladších žáků získala druhé místo Natálie
Beranová z 6. ročníku, mezi staršími zazářily hned dvě
naše žačky z deváté třídy. Druhé místo obsadila Elen E. Filipová, třetí pak Eliška Chládková.
Slavnostní předávání diplomů a cen se odehrálo v prostorách lanškrounské radnice, kde jejich výkony ocenil milými
slovy pan starosta Radim Vetchý, paní ředitelka knihovny
Linda Netušilová i všechny porotkyně soutěže.
Gratulujeme našim nadaným spisovatelkám a těšíme se na
další plody jejich literární tvorby.
Mgr. Lucie Jindrová
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Můj život naruby

Všechno to začalo v lednu roku 2009 v Ústí nad Orlicí. Narodila jsem se jako třetí dítě do milující rodiny. Mám dva
starší bratry. Filip je starší o šest a Daniel o devět let. Hodně
lidí se mě ptalo, jaké je mít dva starší bratry. Pokaždé jsem
odpověděla, že je to hrozné a že bych chtěla sestru. Teď jsem
vděčná, že je mám. Zažili jsme toho opravdu hodně a hromada nás toho ještě čeká. Možná.
Když jsem se narodila, byli všichni nadšení. Rodiče - že mají
holčičku, bráchové - že mají sestřičku. Já si toho moc nepamatuji, ale z toho, co mi vyprávěli, bylo opravdu jasné, že
mě měli rádi a byli nesmírně šťastní, že jsem k nim přibyla.
Nastal čas na veselé historky. Když mi byly čtyři roky, tak jednoho rána dostali bráchové skvělý nápad. Udělali skluzavku
z peřiny. Možná tušíte, jak to dopadlo. Jeden držel peřinu nahoře a druhý dole. Já byla nadšená, že mám skluzavku. I když
jsem se bála, sklouzla jsem se. Jenomže Danovi vyklouzla peřina a já spadla z dvoupatrové postele přímo na hlavu. Začala
jsem strašně brečet, ale naštěstí se nic nestalo. S Filipem jsme
si dříve hodně hráli – nejraději se Sevou, na policii, na farmu…
S Danem jsem spíše dělala blbiny, hráli jsme hry na počítači.
Jednoho dne, když rodiči odjeli, šli jsme s bratry ven a Filip
s Danem se začali honit. Běhali jsme po Heřmanicích. Já jsem
měla na sobě takovou růžovou bundu, která byla hodně křiklavá, takže když jsme se s Danem schovali v lesíku za strom,
Filip si nás hned všiml. Bylo to super. Hrozně mě to bavilo
a ráda na to vzpomínám.
V sedmi letech mi zemřela malá sestřenice. Bylo to před
prázdninami. Hrůza! Ale není to to nejhorší, co se mi v životě
stalo. K tomu nejhoršímu se teprve dostaneme.
Ve škole jsem zažívala strašné věci. Ve třídě nás bylo šest.
Holky na mě byly zlé. Někdy se prostě rozhodly, že se se
mnou nebudou bavit. Pomlouvaly mě. Říkaly o mně věci,
které nebyly pravdivé. Jeden den se bavily, druhý zase ne.
Nechtěla jsem chodit do školy a naopak ze školy jsem chodila ráda. Několikrát jsem doma i brečela. Nechtěla jsem tam
chodit. Naštěstí je to už za mnou.
V roce 2018 zemřela prababička, ke které jsme chodili na
návštěvy každý týden - minimálně jednou. Dělala nejlepší
kynuté buchty. Pár let před tím, než zemřela, se přestěhovala
ke strejdovi, který bydlí hned vedle nás. Hodně to bolelo.
Bylo mi devět a už jsem si to všechno více uvědomovala.
Tehdy jsem hodně plakala.
Teď přichází na řadu to nejhorší. Psal se rok 2020, pro většinu lidí tento rok znamená hlavně COVID-19, roušky, karanténu. Pro mě a moji rodinu to znamená úplně něco jiného. V březnu tohoto roku se stalo něco příšerného. Bylo
pondělí. Nádherný slunečný den. Všechno bylo v naprostém
pořádku. Taťka byl v práci, mamka měla dovolenou a já
s brášky koronaprázdniny. S mamkou jsme si hrály a Filip
s Danem byli v pokoji a něco dělali. Ve dvanáct hodin jsme
šli na oběd k babičce. Jako každý den o prázdninách. Po
obědě jsem se pustila do líčení mamky a bráchové šli přezout Danovu motorku. To byl původní plán. Jenomže hned
jak odešli, tak jsme s mamkou uslyšely motorku. Dan odjel.
Když jsem mamku nalíčila, tak jsem chtěla jít na procházku. Oblékly jsme se, ale než jsme odešly, tak jsme uslyšely
a uviděly sanitku, policii a hasiče. Šly jsme ven. Před domem byla babička a řekla nám, že slyšela strašnou ránu
a motorka ztichla. Mamka začala volat Danovi, ten to nebral. Běžela jsem mamce pro kabelku a klíče od auta. Jely
jsme na místo, kde se to stalo. Všude byla auta a lidé. Mam-
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ka běžela k místu, kde viděla motorku. Dan se vyboural
a zemřel. Já jsem seděla v autě a čekala jsem, až přijde mamka nebo bratr. Po chvilce přišel Filip. Chvíli jsme se na sebe
dívali. Zhruba po deseti vteřinách řekl: „Dája je mrtvej.“
V tu chvíli jsem začala strašně křičet. On mě pevně obejmul
a řekl mi: „Neboj, to bude dobrý.“ Bylo to hrozné. Za týden
od té nehody byl pohřeb. Teprve až tam jsem si to uvědomila. Můj mozek se nastavil správně a uvědomila jsem si, že
Dan je opravdu mrtvý. Teď je to devatenáct měsíců.
Musím říct, že mě to strašně posilnilo, ale také hrozně moc
skolilo. Je to docela dlouho, co se to stalo, ale teď, když to
píši nebo kdykoliv si na to vzpomenu, tak je to pro mě naprosto reálné a živé. I přes to všechno, co se v mém životě
událo, žiju a žít budu. Je tu spousta lidí, kteří mě potřebují.
Z toho plyne, že všechno zlé je pro něco dobré.

Natálie Beranová

Život naruby

Je podzimní čas. Dny se krátí, světla den ode dne ubývá
a počasí někdy nabádá spíš k posezení za kamny s hrnkem
něčeho teplého. A u toho se přímo nabízí čas na zamýšlení
se nad různými věcmi. Mám tuto atmosféru moc ráda. Venku
fouká vítr, je sychravo nebo prší, doma je teplo, v kamnech
hučí meluzína. Zachumlám se do chlupaté deky, zapálím
si svíčku, sedím v přítmí a přemýšlím. Miluji hlavně období
Halloweenu a Dušiček, protože mám ráda tajemno, horory,
fantasy a záhady všeho druhu.
Sice jsem trochu strašpytel, ale i tak mě to moc láká. Plápolající světla svíček, vyřezané dýně do různých veselých i strašidelných podob, vůně spadaného mokrého barevného listí…
To všechno jako by mě nabíjelo zvláštní a pro mě krásnou
energií. Dokážu se v těchto situacích v myšlení úplně přenést do jiné doby, jiných příběhů, životů a možná i světů. Je
to pro mě i takový odpočinek od každodenních povinností
a chaosu celkově.
Sedím zrovna ve svém pokoji, venku se pomalu stmívá a z okna
vidím kouř stoupající z komína sousední roubené chalupy.
Na naší zahradě malé černé kotě šplhá do koruny staré jabloně a asi doufá, že chytí ptáky v krmítku. Na sousední louce
dohořívá hromada shrabaného listí a větví, ještě jsou vidět
žhavé uhlíky… Úplně mi to připomíná staré obrázky od Josefa Lady a napadá mě, jaký asi musel být tenkrát život? Když
lidé neměli to, co je pro nás dnes úplná samozřejmost - elektroniku, dopravní prostředky, složité stroje, vlastně ani elektřinu. Jak vlastně žili? A byli spokojení a šťastní? Těžko říct.
Nic jiného neznali, tak asi ano. Vlastně si můžeme říct i my,
jsme spokojení a šťastní v této době? Asi jak kdo. Myslím, že
na to nejde jednoduše odpovědět. A to samé si mohou říci
třeba lidé za dalších 100 let o nás, protože v té době už bude
doba zase někde úplně jinde. Je to vlastně jeden velký koloběh. Kdo ví, jestli někdy skončí?
Myšlenky se mi nějak rozutekly. Venku se mezitím setmělo.
Ještě před malou chvílí jsem mohla pozorovat okolí a najednou není vidět na krok. Za chvíli bude večer a měla bych si
jít asi dělat úkoly, ale nějak se mi z té příjemné atmosféry
nechce. Pozoruji barevný svícen, kterým probleskuje světlo
svíčky. Najednou mám zase úplně jiné myšlenky.
Když jsem byla malá, mamka nám četla severské pohádky
a příběhy, ve kterých vystupovali různí skřítci a elfové s lucerničkami a pochodněmi. Někteří byli zlí a jiní zase hodní,
mám tyhle příběhy moc ráda. Seveřané mají dodnes tradici,
že o Vánocích na Štědrý den nechávají v rohu každé místnosti
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v domě, kde žijí, misku s pochoutkami od vánočního stolu
právě pro skřítky, na které věří. Dělají to proto, aby si zajistili
jejich přízeň, hojnost a ochranu vlastní rodiny pro nadcházející rok.
Zvláštní, co člověka napadá jen tak při pohledu na barevná
sklíčka svícnu….
A co když to není jen fantazie? Co když je to třeba právě život
na rubu zeměkoule, který je lidem skrytý, aby ho nezničili.
Svět, kde spolu všichni vychází v dobrém a bez hádek, bez
závisti, zla a nemocí. Svět, kde nejsou potřeba peníze, mobily, sociální sítě, složité stroje, dopravní prostředky. Místo
elektřiny tam září nekonečné podzemní zásoby diamantů
a drahých kamenů. Je tam zářivě průzračná voda, čistý
vzduch, krásné rostliny i vzácná zvířata.
Svět, kde se nestárne, není tam žádná politika, nikdo se nad
nikoho nepovyšuje. Všichni si vzájemně pomáhají, chovají
se k sobě hezky, společně se radují a žijí spokojeně.
Čas od času se obyvatelé této podzemní říše vydávají na povrch Země, třeba právě v době Vánoc a v podobě skřítků, aby
nepozorovaně v noci obhlédli, jak se žije u jejich sousedů.
Když vidí, že se nechováme tak, jak bychom měli (hlavně
k přírodě), upozorní nás třeba nějakou pohromou, například
výbuchem sopky nebo velkými požáry v přírodě. Doufají, že
to pochopíme. A když se naopak chováme správně, nechávají nám za odměnu na nějakých místech kousíčky z jejich
podzemních pokladů. Třeba nějaké krásné kousky minerálů,
kterými nás chtějí potěšit.
Bylo by moc hezké, kdyby takový život naruby mohl být
i v našem světě. Ale proč by vlastně nemohl? Vždyť to přece
záleží jen na nás, jaký si ten svět pro sebe uděláme. Jednou
jsem našla venku krásný třpytivý kámen a zkamenělinu. Jen
tak ležela na poli kousek od našeho domu. Mám je schované
jako talismany. Třeba je to nějaké znamení a zdržují se v naší
blízkosti opravdu nějaké takové bytosti.
Kéž by.
Elen Elizabet Filipová

Odhal věc 140 +

Dnes se skupinka pěti žáků devátého ročníku (Eliška
Chládková, Josef Medek, Štěpán Helbich, Jonáš Junek,

Ondřej Doskočil) zúčastnila finálového kola soutěže „Odhal věc 140 +“, kterou na podzim vypsalo Východočeské
muzeum v Pardubicích. Soutěž byla vyhlášena k výstavě
věnované 140. narozeninám této instituce.
Naši žáci se v konkurenci dalších 24 týmů z 10 škol dostali mezi poslední 3 finalisty. Téma bylo jasné, najděte věc
starší 140 let a představte ji odborné porotě. Forma zpracování byla pouze na badatelích. Ti naši si vybrali příběh
o tom, kterak se Napoleonovy saně, na kterých prchal po
prohrané bitvě z Moskvy roku 1812, dostaly do muzea
v Letohradě, tehdejšího Kyšperku. Děti navštívily muzeum
osobně a poté informace od kurátorky doplnily o další zajímavosti získané z dalších zdrojů.
V samotném finálovém kole konaném přímo v pardubickém muzeu předvedli naši žáci naprosto sebevědomý
a bezchybný výkon. A i když odborná porota přiřkla prvenství konkurenční škole, patří našemu týmu obrovský
dík za čas a úsilí vynaložené na zpracování projektu
a samozřejmě velká gratulace k druhému místu.

Mgr. Michal Moravec

Hybridní výuka

I naši školu nakonec postihla covidová pandemie. Dva
roky jsme odolávali, žádné nemocné děti, žádné třídy
v karanténě. Stačil jeden týden k tomu, abychom padli.
Žáci, pedagogové i provozní personál. Situace byla vážná. Neměl kdo vařit, uklidit, zatopit. Ve škole zbyla hrstka
učitelů a pár žáků. Třídy jsem posílala do karantény jednu
za druhou. Při pondělním testování to u nás vypadalo jako
v lazaretu.
Všichni jsme improvizovali. Z prezenční výuky se začalo
přecházet na offline výuku. V současné době kombinujeme offline, hybridní i online výuku. Hybridní výuka není
pro náš pedagogický sbor úplně nová zkušenost. Využíváme ji pro žáky dlouhodobě nemocné.
Jak taková výuka probíhá? Třída je rozdělena na dvě skupiny. Jedna skupina se vzdělává prezenčně ve třídě a druhá skupina žáků je doma u počítačů.
Učitel vede výuku ve třídě a tu přenáší k žákům doma.
Pomocí digitálních nástrojů vykládá, zadává cvičení,
organizuje a prověřuje znalosti jak se žáky ve třídě, tak
i se žáky doma. Tento model výuky je možné využít i při
chřipkové epidemii. Základem pro hybridní výuku je třída
s interaktivní tabulí a počítačem napojeným na internet
nebo notebook, který je vybaven kamerou. Učitel sdílí obrazovku z počítače přes tabuli žákům komunikační platformou Google Meet. Naši pedagogové mají notebooky,
kamery, grafické tablety a třídy, které jsou vybavené interaktivními tabulemi.
Nelehkou situaci nám pomohl řešit i zřizovatel. Díky zaměstnancům z obce jsme mohli topit a obnovit provoz
školní jídelny. Za to jim patří velké poděkování.
Po 14 dnech se „nemocná škola“ začíná uzdravovat a my
věříme, že už nás nic nepoloží.

Mgr. Romana Prokopová

strana 11

Výprachtické noviny

leden - únor 2022

JAK SE STAL FOTBALISTA SVĚTOVÝM REKORDMANEM V ŽONGLOVÁNÍ
Asi málokdo z našich čtenářů tuší, že v Praze 11 žije muž, který je od
roku 1986 držitelem světového rekordu v žonglování a ve volném stylu.
A přesto, že se této
disciplíně věnuje
spousta mladých
sportovců, zajímavé je, že část jeho
rekordů
nebyla
nikdy překonána.
Josef Lochman vytvořil během života několik světových
rekordů
v žonglování na
místě a v pohybu.
Je držitelem ne
Josef Lochman, rok 2015
jednoho, ale hned
několika primátů.
Jako první začal žonglovat s pinpongovým míčkem a kuličkami o průměru 5 milimetrů. Pokud se ho zeptáte, v čem tkví úspěch, ví to přesně.
Odjakživa totiž obdivoval techniku brazilských fotbalistů a právě v jejich
fotbalovém umění spatřuje klíč k vlastnímu sportovnímu úspěchu. Mimoděk se dozvěděl, že Brazilci trénují také s tenisovými míčky. To ho zaujalo a začal se této disciplíně sám věnovat. Podle něj je právě práce nohou
s malým míčkem jiná než u klasického fotbalového míče. Žonglování s
kuličkami a míčkem na stolní tenis vyžaduje odlišnou kopací techniku,
jak soccer balon.
„Musíte kuličky a míček podkopávat, udílet jim rotaci, čímž se snadněji
udrží ve vzduchu. Se zmenšujícími rozměry míčů a míčků klesají sice
nároky na fyzickou kondici, ale podstatně se zvyšuje náročnost na kopací techniku a cit v nohách,“ vysvětluje světový šampion Josef Lochman.
Převzato: Život na Jižním Městě
foto: archiv J. Lochmana

Rok 1982 a TV přenos z Trnavy, v době hluboké totality vystupoval
Josef Lochman s č. 68!
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Narodil se v roce 1950 ve Výprachticích
v okrese Ústí nad Orlicí, kde jak říká,
neměli na vesnici ani pořádné fotbalové
hřiště.
Pamatuje si, že se tu hrál volejbal a zdejší TJ Sokol tady pořádal vzhledem k příznivé lokalitě lyžařské závody.
V dětství ho bavila jízda na kole, fotbal
a hokej.
Ke sportování ho přivedlo sledování
sportovních přenosů, rád zkoušel nové
věci a miloval pohyb.
V mládí utrpěl těžké zranění kolene,
a proto přešel od fotbalu k žonglování.
Dokázal žonglovat s fotbalovým míčem
vsedě po dobu 1 hod. 43 min. 2 s.
S fotbalovým míčem dokázal nepřetržitě
žonglovat ve vzduchu na místě po dobu
10 hod. 6 min. 3 s.
Za 1 hodinu uběhl se soccer balonem
8 680 m (míč po celou dobu neustále
držen ve vzduchu nohama a hlavou).
Jako první na světě začal žonglovat nohama s kuličkami a pingpongovým míčkem. Žonglováním získal jemnost, cit
v nohách.
Měl několik vystoupení v televizi (Rekordy pro každého, TKM atd.)
Předváděl svoje výkony jako host na
mnoha sportovních a kulturních akcích.

S pohárem vítězů Ligy mistrů
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POZOR, SENIOŘI JSOU V OHROŽENÍ!
Podvodníci stále intenzivně útočí na seniory s legendami
vnuk a nemocnice. Vstoupili jsme proto do úzké spolupráce
s provozovatelem informační linky 1188, společností Conectart.
Starší lidé patří dlouhodobě mezi nejohroženější skupiny
naší společnosti. Jejich mnohdy osamocený způsob života,
důvěřivost a především touha po sociálním kontaktu z nich
dělá snadný cíl a přitahuje k nim pozornost různých zlodějů,
podvodníků a násilníků.
Senioři jsou v tomto kontextu nejčastěji obelháváni legendou VNUK. To znamená, že pachatel se prostřednictvím
telefonního hovoru začne vydávat za rodinného příslušníka, nejčastěji vnuka, který se dostal do tíživé životní situace
a pod tlakem smyšlených okolností a časové tísně potřebuje
rychlou finanční výpomoc. Přičemž podvodný „navolávač“
nepochybuje o tom, že senior v obavě o své vnouče na vyjednávání a podvod přistoupí.
„Ahoj babi, hádej, kdo volá?“ takto obvykle začíná telefonát,
který může mít pro důvěřivého seniora nedozírné následky.
Nic netušící babička nebo dědeček osloví volajícího jménem
a už se začne roztáčet kolotoč se smyšleným srdcervoucím
příběhem, ve kterém se potomek, samozřejmě ne vlastní
vinou, dostal do svízelné situace například po autonehodě.
Nutně potřebuje peníze většinou v desítkách tisíc korun.
A protože si pro ně z různých, samozřejmě smyšlených důvodů, nemůže přijít osobně, protože je například v nemocnici
nebo na služebně policie, posílá k babičce kamaráda nebo
kamarádku. Smluví si signál pro předání hotovosti a nic netušící senior odevzdá peníze do rukou neznámého člověka.
Jiný falešný příběh může být motivovaný starostí o vnuka,
a to tak, že se pachatel vydává za ošetřujícího lékaře. „Dobrý
den, jsem ošetřující lékař Vašeho vnuka, kterého k nám do
nemocnice přivezli s vážným zraněním, vyžadujícím nadstandardní léčbu, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění.“ Velmi distingovaná a profesionální konverzace
opět s časovým nátlakem a neodkladností provedení lékařského úkonu snadno seniora přesvědčí o reálnosti situace.
Dalším manipulativním příběhem z nemocničního prostředí je telefonát fiktivního nemocničního lékaře, který seniorům lživě tvrdí, že jejich příbuzný (syn, vnuk,
synovec, dcera) zavinil dopravní nehodu, při níž zranil malé dítě. Lékař
nyní volá jménem
příbuzného, který se
měl s poškozenými
z dopravní nehody domluvit na finančním
vyrovnání, neboť v důsledku překousnutého
jazyka či rozrušení nemůže příbuzný mluvit.
Situace je vážná, okradený senior mnohdy
přijde o veškeré své finanční prostředky. Zažívá existenční problémy, zdravotní a psychické dopady z prožitého

traumatu. Následky mnohdy bývají fatální.
Proto jsme přistoupili k aktivní osvětě prostřednictvím telefonního kontaktu realizovaného robotem. Seniorům se staročeskými jmény a pevnými linkami bude doma vyzvánět
telefon s následujícím vzkazem:
„Dobrý den, varování Policie České republiky. Věnujte, prosím, pozornost tomuto oznámení. Pokud se Vás bude někdo snažit přesvědčit, že je Váš příbuzný nebo že Vašeho
příbuzného zastupuje jako doktor či notář a bude od Vás
chtít poslat peníze na účet nebo si je bude chtít u Vás sám
vyzvednout, vždy si tuto informaci ověřte a v případě podezření kontaktujte, prosím, Policii České republiky, a to na
telefonním čísle 158. Děkujeme. Policie České republiky.“
Z přehledu statistik vyplývá, že každoroční škody podvodného jednání uplatňovaného na seniorech přesahují desítky
milionů korun. Významnější pokles byl zaznamenán pouze
v roce 2020, kdy byl celý svět paralyzován počínající pandemií a projevilo se to právě i v poklesu páchané kriminality

rok

2018

2019

2020

počet řešených
oznámení

575

499

437

způsobená škoda, Kč

27.652.303

29.618.185

12.453.627

Nedílnou součástí potírání zločinu je proto prevence v různých podobách.
Seniorům proto radíme:
• Každý podobný telefonát si okamžitě ověřte. Zavolejte
vnukovi nebo vnučce, kteří Vám měli údajně volat, případně nejbližším příbuzným.
• Pokud zjistíte, že Vám opravdu nikdo z rodiny nevolal,
volejte Policii ČR na linku 158 a sdělte jim skutečnosti vyplývající z telefonátu.
• Na policii (linka 158) se raději obraťte také v případě, kdy
se Vám kontakt s rodinou nepodaří navázat.
• Hlavně nikdy nesvěřujte své peníze osobám, které neznáte. Ani pod příslibem, že Vám do zástavy přenechají např.
doklady (mohou být zcizené), finance v cizí měně (může
se jednat o padělek), nebo hodnotné zboží (může se jednat
o atrapy telefonů, kamer apod.).
plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová
vedoucí oddělení prevence
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Omalovánka.

OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY
SUDOKU

Vypočítej a vybarvi podle výsledků.
1 = oranžová, 2 = žlutá, 3 = červená, 4 = modrá, 5 = zelená

Dojede lyžař až do
cíle a postaví se na
stupeň vítězů?
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