Vážení přátelé, sousedé, občané, lide místní i přespolní,
zdravíme Vás na počátku měsíce dubna. Letos jsme si
již v posledních březnových dnech užili trochu sluníčka
a příjemných jarních teplot. Očekávané ochlazení na počátku dubna už nemůže zvrátit nástup jara a tím i nárůst
teplot. Jaro očekával jistě již každý z nás netrpělivě. Jeho
nástup a radost ze slunce a teplot je však silně poznamenána zásadní událostí, a tou je válka Ruska s Ukrajinou.
Dne 24. února ve čtvrtek v ranních hodinách zahájila ruská vojska plnou invazi na území Ukrajiny. Žádná válka
nepřináší nic dobrého, to určitě všichni víme. Navíc každá
válka nejvíce dopadá na civilní obyvatelstvo, na obyčejné
lidi, kteří za nic nemohou. Přejeme si, aby tento válečný
konflikt co nejdříve skončil a
aby Ukrajinci opět mohli žít
v míru. K celé situaci ohledně pomoci Ukrajině a také
k tomu, kolik je v naší vesnici ukrajinských občanů, se
vrátíme ještě na dalším místě
v tomto článku.
V neděli dne 27. 3. jsme
si opět posunuli hodinky
o jednu hodinu napřed, a to
v souvislosti se zavedením
tzv. letního času. Důvodem
jeho zavedení měla být úspora elektrické energie, neboť se
předpokládalo, že v souvislosti s lepším využitím slunečního svitu, zejména v letních
měsících, dojde k úsporám elektřiny. Později se ukázalo,
že tyto úspory jsou víceméně marginální. Nicméně zavedení letního času v celé Evropské unii, které vycházelo
ze směrnice EU z roku 2001, se zatím nepodařilo zrušit.
Přitom snahy o zrušení letního času zde určitě byly. Poslední střídání letního času mělo proběhnout v roce 2019,
přičemž jako další realistický termín byl určen rok 2021.
K příslušné směrnici, která by zrušila střídání letního
a zimního času, se však EU doposud neodhodlala.
Jarní období, ve kterém se nacházíme, je spjato zejména s dobou velikonoční. O Velikonocích si připomínáme
vzkříšení Ježíše Krista, to připadá dle klasického kalendáře na první neděli po prvním jarním úplňku, tedy po úplňku, který nastane po 21. březnu. Pokud je úplněk v neděli,

slaví se Velikonoce až neděli následující. V letošním roce
Velký pátek připadá na 15. dubna a Velikonoční pondělí
na 18. dubna. Svátky v posledních dvou letech poznamenala pandemie koronaviru, a proto byla řada věcí týkající
se tradiční pomlázky a s ní spojených návštěv zakázána.
Letošní Velikonoce bychom si proto chtěli všichni užít tak,
jak jsme na to byli v minulosti zvyklí.
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem zmrtvýchvstání Ježíše Krista a obecně oslavou příchodu jara, zrození a plodnosti. Květnou nedělí se otevírá
poslední týden před Velikonocemi, jenž je mezi křesťany
znám jako pašijový. Jednotlivými dny v tomto týdnu jsou:
Modré pondělí, Šedivé a žluté úterý, Popeleční a škaredá
středa, Zelený čtvrtek, Velký
pátek a Bílá sobota. V neděli
pak na Boží hod velikonoční
vstal Ježíš z mrtvých.
Významným dnem je Velký
pátek jako den ticha, smutku
a bolesti. Křesťané oplakávají umučeného Ježíše Krista.
Od roku 2016 je Velký pátek
státním svátkem. Podle křesťanských tradic by se měli
lidé zdržet některých činností.
Neměli by např. prát, uklízet
a hýbat s půdou. Dále by neměli nikomu půjčovat, nic darovat, ani od nikoho nic přijímat. Tyto obyčeje se však v dnešní době již moc nedodržují.
Nyní nám dovolte, abychom se trochu věnovali dubnovým a květnovým pranostikám. Mezi ty vztahující se k dubnu patří: „Panská láska a dubnový sníh za mnoho nestojí“;
„Sníh dubnový jako mrva pohnojí“; „Studený a mokrý duben plní sklepy a sudy“; „Teplé deště v dubnu, teplé dny
v říjnu“. Duben je známý svým aprílovým počasím. Naším
nejstarším dochovaným popisem aprílového počasí je zápis
v latinském deníku Karla Staršího ze Žerotína z roku 1588.
Jeho zápis v překladu zní takto: „Co říká o dubnu lidové
přísloví, nestálostí svou i tento měsíc dosvědčil, že pravdou
jest. Bylo totiž nutné snášet proměnlivé počasí, po jasné pohodě deště následovaly, po deštích opět jasno. Obzvláště
však měsíc tento skrze drsnější větry škodlivý byl, které bez
ustání takřka vanouce, dílem od severu, dílem od jihu, stav
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povětří nejistým a pochybným nám učinily. K tomu deště
časté a mrazy ranní plodům též nemálo uškodily, obzvláště
pšenici na místech nejúrodnějších, která buď příroda, nebo
rolníků nedbalost neplodnými učinila“.
Ale vraťme se k dubnovým pranostikám. Pokud pršelo
1. dubna (svátek svatého Huga), býval mokrý máj. Pokud
byl Zelený čtvrtek (letos 14. dubna) bílý, bylo léto teplé.
Pršelo-li na Velký pátek (v letošním roce 15. dubna), pak
byla k doufání úroda. Když na velikonoční neděli pršelo,
na každé pondělí až do svatého Ducha pršeti mělo. Pokud
o Velikonocích panovalo jasné počasí, nastalo o letnicích
léto. Na Velikonoce jasno - mělo být laciné máslo. Tak
tato pranostika o laciném másle se nám zřejmě letos nesplní i z jiných důvodů. Na svatého Jiří pak dle pranostiky
přicházelo jaro. V neděli po svatém Jiří bývá již tradičně
v sousedních Horních Heřmanicích pouť.
Velmi známou květnovou pranostikou je ta o mokrém
máji, po kterém následuje ve stodole ráj. Případně také:
„Mokrý máj - chleba hoj“. Májová kapka dle pranostiky
platila za dukát. Na mokrý květen měl následovat suchý
červen. Pokud v máji nepršelo, červen to měl završit. Na
svátek Filipa a Jakuba, který připadl na 1. květen, se tradovalo: „Prší-li na svatého Filipa a Jakuba v noci, bude úrodný rok“; „Filipa Jakuba mráz - pak znamenal pro obilí plný
klas“. 11. května, na svátek sv. Mamerta, pak pranostika
sdělovala: „O svatém Mamertu zima je po čmertu“. Velmi známé jsou i ty vztahující se k tzv. ledovým mužům.
Jednalo se o Pankráce (12. května), Serváce (13. května)
a Bonifáce (14. května). Pranostika pravila např. „Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta“. Tradovalo se
také, že Pankrác, Servác a Bonifác jsou ledoví muži a Žofie
(svátek Žofie připadl na 15. května) je jejich kuchařka. Ke
svátku sv. Žofie pak se vztahovaly pranostiky: „Žofie vína
upije“, případně „Svatá Žofie políčka často zalije“. Na svátek svatého Urbana (25. května) platívalo: „Jaký den 25.
máje jakožto na den Urbana povětří jest, takový podzimek
následovati má“. K neděli svatodušní (Hod boží svatodušní), tj. ke dni 27. května se vztahovala i tato pranostika:
„Na svatého Ducha nesvlékej kožicha, po svatém Duchu
nezbavuj se kožichu“. 28. května na Pondělí svatodušní
pak můžeme připomenout: „Pohoda na svatodušní pondělí slibuje úrodu“ a také: „Když prší na pondělí svatodušní,
bude zkáza na sena“. Doufejme, že k nám příroda bude
příznivá a žádných nemilých překvapení se nedočkáme.
Nyní nám dovolte, abychom Vás informovali o událostech v naší obci za období uplynulých dvou měsíců, tj.
února až března 2022.
12. února uspořádalo lanškrounské Městské muzeum
při příležitosti úmrtí dirigenta a skladatele Jindřicha Pravečka mladšího vzpomínkový koncert. Ten se nesl v režii trombonového kvarteta studentů Pražské konzervatoře
a odehrál se v kulturním centru L´art.
15. února se uskutečnila pod názvem „Veletrh úspěchů škol“ s podporou projektu místního a akčního plánu závěrečná konference projektu pro obce s rozšířenou
působností Ústí nad Orlicí a Česká Třebová. Místní akční
skupina Orlicko představila ve spolupráci se školami projekty a aktivity vzniklé z podpory Místního akčního plánu.
17. února proběhlo jednání výboru Pardubického kraje pro regionální rozvoj, na kterém byla členům výboru
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představena činnost Pardubického podnikatelského inkubátoru P-Pink, dále byla řešena problematika kotlíkových
dotací. Výbor schválil také nominace na ocenění Pardubického kraje za rok 2021 v kategoriích cena Michaela
Rabase za záchranu a cena za Zásluhy o Pardubický kraj.
21. února navštívili členové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Koburk společně se starostou obce firmu KOBIT THZ, která upravuje pro jednotku hasičů dopravní automobil Ford Transit tak, jak je stanoveno ve schválených
technických podmínkách Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Dodání tohoto automobilu
se předpokládá v květnu letošního roku.
24. února schválila rada Místní akční skupiny Orlicko
na svém jednání zprávu o plnění integrované strategie,
projednala stav výzvy „Programu rozvoje venkova“ a jednala rovněž o přípravě programového rámce operačního
programu Zaměstnanost.
28. února proběhla kontrola hospodaření obce Výprachtice kontrolorkami z krajského úřadu Pardubického
kraje, tzv., audit. Kontrola nenašla žádné pochybení, poděkování patří paní Haně Havelkové a Simoně Baškové.
28. února se uskutečnila schůzka on-line starostů obcí
s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým a krizovým štábem ohledně situace na Ukrajině a s ní související
uprchlickou vlnou. Řešilo se také zajištění humanitárních sbírek a nouzového či přechodného ubytování uprchlíků.
Ve dnech 2 - 4. března proběhla humanitární sbírka na
pomoc Ukrajině, a to budově čp. 7 hasičské zbrojnice Výprachtice. V sobotu členové hasičské jednotky z Výprachtic
provedli roztřídění darů dle jednotlivých kategorií a balení
do krabic.
V neděli 6. března proběhl odvoz humanitární pomoci pro Ukrajinu do centrálního skladu v České Třebové.
Celou akci koordinuje HZS Pardubického kraje společně
s Pardubickým krajem. Velmi děkujeme více než 60 dárcům. Poděkování patří hasičům z jednotek Výprachtice
a Koburk a také panu Navrátilovi z penzionu U Jana za
zajištění odvozu sbírky.
7. března uspořádal Dobrovolný svazek Mikroregion
Severo-Lanškrounsko pro všechny zaměstnance členských obcí školení BOZP, které proběhlo v Horní Čermné. Takováto hromadná školení šetří finanční prostředky
a také čas školitele. Děkujeme za jeho uspořádání.
16. března započala instalace stožárů pro vysílače mobilního signálu společnosti Vodafone na budově základní
školy. Spuštění vysílačů je předpokládáno v polovině dubna letošního roku. Signál tohoto mobilního operátora je
v naší obci velmi slabý.
17. března se uskutečnilo jednání rady Místní akční skupiny Orlicko, které projednávalo a schválilo rozpočet na
rok 2022, dále byly projednány nominace do rady Místní
akční skupiny Orlicko na další volební období. Rada vzala
na vědomí zprávu o průběhu realizace projektu Místního
akčního plánu III a návazné přípravě projektu Místního
akčního plánu IV (finanční prostředky pro projekty mateřských a základních škol) a informaci o vyhlášené výzvě
č. 6 do programu rozvoje venkova, v podprogramech pro
malé a střední zemědělce a spolky působící v obcích.
17. března se uskutečnil AMAVET - festival vědy
a techniky mládeže v Pardubickém kraji. Naše ZŠ Jind-
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řicha Pravečka měla své želízko v ohni. A bylo to opět
úspěšné. Za svůj projekt - Množství oleje v plodinách získal náš žák Filip Helbich cenu děkana Fakulty chemicko-technologické Pardubické univerzity a v hlavní kategorii vyhrál studijní pobyt ve Francii. Děkujeme za skvělou
reprezentaci naší školy. Děkujeme také Mgr. Jiřímu Formánkovi, který projekt zastřešoval.
18. března se společně s paní ředitelkou ZŠ Prokopovou
pan starosta obce Výprachtice zúčastnil jednání na Městském úřadě v Lanškrouně s panem starostou Vetchým,
paní tajemnicí Ondriášovou a vedoucí školského odboru paní Sitovou. Jednání se týkalo situace dětí uprchlých
z Ukrajiny, které jsou na území Lanškrounska, a možností
škol začlenit tyto děti do výuky.
V pondělí 21. března náš region navštívili celkem 4 členové Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, zvolení za koalici SPOLU v Pardubickém kraji, a to David Šimek, Marek
Výborný, Pavel Svoboda a Karel Haas. Proběhlo setkání poslanců se starosty obcí ORP Lanškroun, na kterém se vedla
diskuse především k aktuální platné legislativě a chystaným
novinkám či změnám, a to z oblasti zadávání veřejných
zakázek, životního prostředí, odpadového hospodářství,
stavebního zákona, meziobecní spolupráce apod. Dalším
aktuálním tématem byl samozřejmě i válečný konflikt na
Ukrajině a s tím spojená uprchlická vlna. Přítomným poslancům děkujeme za jejich návštěvu a aktivitu. Věříme, že
se nevidíme naposledy.
23. března pana starostu na obecním úřadě navštívil
radní Pardubického kraje, který má v gesci venkov, životní
prostředí a zemědělství, pan Miroslav Krčil. Předmětem jednání byly připravované projekty obce Výprachtice v oblasti
vodního hospodářství (rekonstrukce vodního díla Zaječín
a Vlčí důl), dále pak rozšíření kanalizace v obci Výprachtice a okrajově také rekonstrukce silnice III. třídy ve vlastnictví Pardubického kraje, která vede přes naši obec. Šlo
zejména o nastavení spolupráce a koordinace při budoucí
rekonstrukci silnice a výstavbě chodníků v naší obci.
25. března se konala Valná hromada dobrovolného
svazku Mikroregion Severo-Lanškrounsko, která projednala
a schválila rozpočet svazku na rok 2022, dále řešila odpadové hospodářství obcí, plán hospodářské činnosti svazku
a zabývala se projektem OLEK – zefektivnění služeb veřejné správy v oblasti lokální ekonomiky a rozvoje území.
Dovolte nám, abychom Vás v krátkosti seznámili se situací ohledně uprchlíků z Ukrajiny v naší obci.
V současné době máme v naší obci 12 uprchlíků z Ukrajiny. Momentálně jsou ubytováni u svých příbuzných či
známých. Zatím máme žádost na poskytnutí ubytování pro
2 ženy a 2 děti. Děti by měly nastoupit v průběhu dubna
do naší školky, maminky chtějí nastoupit do práce, mají už
něco sehnané, vyřizuje se příslušné povolení a další věci
s tím spojené. U další rodiny je i paní učitelka z Ukrajiny,
jsme s nimi také v kontaktu.
Situace se vyvíjí každý den, uprchlíků míří do naší republiky velké množství. Naprostá většina má zájem se
ihned zapojit do pracovního procesu a děti chtějí do školy.
Vše koordinujeme s městem Lanškroun a odborem školství.
Všechny školy v ORP a zřizovatelé byli požádáni o zjištění volné kapacity škol. V současné době jsme domluveni
na možném přijetí cca 20 až 30 dětí do naší školy. Vše
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se však musí připravit tak, aby to mělo co nejmenší dopad
na výuku, tedy včetně asistentů či tlumočníků a výuky českého jazyka pro děti uprchlé z Ukrajiny. Z MŠMT chodí
metodiky k výuce dětí, ukrajinské ministerstvo vzdělávání
vysílá denně on-line výuku v ukrajinštině. Řeší se případná
doprava dětí do školy, platby za obědy.
Celý postup je koordinován s ředitelkami MŠ i ZŠ a zaměstnanci škol. Školy na Lanškrounsku už děti z Ukrajiny
ve školách mají a vypadá to, že vše probíhá bez problémů.
Ve škole je momentálně 10 ukrajinských dětí, 3 jsou
ubytované v Čenkovicích, další dojíždějí z Lanškrouna.
O dalším vývoji Vás budeme informovat.
V měsíci únoru a březnu 2022 zaměstnanci naší obce
vykonávali tyto práce:
Bylo nutné zajistit zimní údržbu komunikací a chodníků
pluhováním a posypem, malování v obecních objektech,
dovoz dřeva a topení v obecních objektech, prořezávky
křovin a stromů zasahujících do obecních komunikací, odvoz odpadů na skládku a nepřetržitý úklid obce. Za kvalitně prováděné práce pracovníkům obce děkujeme.
V úplném závěru nám dovolte, abychom Vám popřáli
pěkné jaro. Přejeme Vám zejména dobré zdraví, aby se
Vám všem vyhnula nákaza, která nejen naši zemi stále
ohrožuje. Také si všichni přejeme, aby se brzy ukončila válka, která nikomu nepřináší nic dobrého. Všichni chceme
žít v míru a ten zejména přejeme všem ukrajinským dětem
a jejich rodičům. Vám, kteří pomáháte, děkujeme za pomoc lidem, kteří se ocitli ne vlastní vinou v nouzi.

To Vám přejí zastupitelé obce Výprachtice.
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VÝPIS USNESENÍ PŘIJATÝCH NA VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
VÝPRACHTICE KONANÉHO DNE 9. 3. 2022 V 18.00 HODIN
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ VE VÝPRACHTICÍCH
Přítomni: Luděk Skalický, Dis, JUDr. Miroslav Stejskal,
Mgr. Jiří Formánek, Zbyněk Kristek, Ing. Daniel Vávra, Ing
Vojtěch Chládek, Ing. Vendula Indrová
Omluveni: Mgr. Hana Katzerová, Petr Skalický, Petr Tomiška
Usnesení č. 389/23/2022:
Program:
1/ Zahájení
2/ Schválení programu jednání ZO
3/ Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4/ Zpráva starosty
5/ Schválení rozpočtu obce na 2022,
schválení čerpání rozpočtu za 2021
6/ Rozpočtové opatření
7/ Projednání příspěvků do sbírek
8/ Projednání různých smluv
9/ Schválení cen vodného a stočného
10/ Projednání inventarizace za rok 2021
11/ Návrh na poskytnutí mimořádné odměny
starostovi obce
12/ Různé
13/ Diskuze
14/ Závěr		
Hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 390/23/2022: Zastupitelstvo obce Výprachtice
určuje ověřovateli zápisu Vojtěcha Chládka a Jiřího Formánka a zapisovatelkou Hanu Havelkovou.
Hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 391/23/2022: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje rozpočet obce Výprachtice, závazné ukazatele rozpočtu, dle svých kompetencí vyhrazených zákonem
o obcích, poskytnutí transferů, peněžitých a věcných darů fyzickým a právnickým osobám pro rok 2022 bez výhrad, a to
dle předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení
jako příloha a součást tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 7
PROTI: 1
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 392/23/2022: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje čerpání rozpočtu obce Výprachtice za rok 2021
bez výhrad, a to dle předloženého návrhu, který se zakládá
k tomuto usnesení jako příloha.
Hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 393/23/2022: Zastupitelstvo obce Výprachtice bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2021 ze dne
21. 12. 2021, které je přílohou tohoto usnesení.
Usnesení č. 394/23/2022: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje poskytnutí finanční částky ve výši 50 000,- Kč
na transparentní účet č. SK04 0200 0000 0045 6926 6258,
Název účtu: „HUMANITARNÁ POMOC PRO UKRAJINU –
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Obec Liptovská Teplička“ zřízený obcí Liptovská Teplička
(Slovenská republika) pro účely pomoci Velkému Bereznému. Obec Liptovská Teplička je partnerskou obcí Velkého
Berezného a obce Dolní Čermná. Poskytnutá částka bude ze
strany obce Liptovská Teplička použita na zakoupení požadované materiální pomoci dle aktuálních konkrétních požadavků Velkého Berezného a zajištění jejího doručení na
místo určení, tj. na území Velkého Berezného.
Hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 395/23/2022: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje poskytnutí finanční částky ve výši 50 000,- Kč
na pomoc pozůstalým po tragicky zemřelé Martině Foglové. Zastupitelstvo obce Výprachtice pověřuje starostu obce
k uzavření potřebných smluv.
Hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 396/23/2022: Zastupitelstvo obce Výprachtice
souhlasí s opravou místních komunikací v celkové výši do
1 500 000,- Kč s DPH dle přiložených cenových nabídek.
Zastupitelstvo obce Výprachtice pověřuje starostu obce
k uzavření potřebných smluv se zhotoviteli.
Hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 397/23/2022: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje uzavření dodatku č. 3 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. 2022 s firmou Komunální služby s.r.o.
se sídlem 561 64 Jablonné nad Orlicí, Pod Vyšehradem 13,
IČ: 60935863. Dodatek smlouvy se schvaluje v textu dle předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 398/23/2022: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje cenu vodného pro rok 2021 ve výši 20,- Kč, včetně
DPH 10% za 1 m3 a cenu stočného ve výši 43,- Kč za 1 m3
včetně DPH 10%.
Hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 399/23/2022: Zastupitelstvo obce Výprachtice
souhlasí s předloženou zprávou hlavní inventarizační komise o výsledku inventarizace v roce 2021 a zároveň schvaluje vyřazení nepotřebného majetku, dle návrhu likvidační
komise, který je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 400/23/2022: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje mimořádnou odměnu starostovi obce ve výši
jedné měsíční odměny, kterou pro výkon příslušné funkce
stanoví prováděcí právní předpis, z důvodů splnění zvláště
významných úkolů obce a to:
1. Za aktivní činnost nad rámec povinností při plnění úkolů
starosty obce: související
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- informování občanů v souvislosti s pandemií Covid 19,
zajištění testování zaměstnanců
- zapojení se do procesu změny stavebního zákona proti
rušení stavebních úřadů
- aktivita v MAP Lanškroun a MAS Orlicko
- informování o vydaných výstrahách na počasí, řešení výpadků el. energie
- zajištění kulturních akcí v obci – pouťové odpoledne, koncert k výročí republiky, kino, běh na Bukovou horu
- spolupráce se ZŠ při karanténách žáků a personálu školy
2. Za aktivní činnost nad rámec povinností při realizaci významných investičních akcí
- pořízení CAS a DA pro jednotky hasičů v obci Výprachtice, rekonstrukce prostor pro jednotku hasičů
3. Za aktivní činnost nad rámec povinností při projektové
přípravě investičních akcí
- projektová příprava – rozšíření prameniště Vlčí Důl a Zaječín, kanalizace na Hoblovně, Malé Straně, Na Dole, chodníky – od školy po Kovárnu, koordinace projektové dokumentace PK – rekonstrukce silnice obcí Výprachtice
Hlasování:
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 401/23/2022: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje poskytnutí finančního daru příjemci – Základní umělecké škole Jablonné nad Orlicí, se sídlem Aloise
Hanuše 384, Jablonné nad Orlicí, IČO: 72068752 ve výši
1 000,- Kč na činnost. Zastupitelstvo obce Výprachtice pověřuje starostu obce k uzavření darovací smlouvy.
Hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 402/23/2022: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje uzavření smlouvy o reklamě s Kulturním centrem Lanškroun, nám. A. Jiráska 1, 563 01 Lanškroun, IČO:
00854387 na částku 1 000,- Kč na reklamu obce Výprachtice na Majáles, konané v Lanškrouně dne 1. 5. 2022. Smlouva se schvaluje v textu dle předloženého návrhu smlouvy,
který se zakládá k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 403/23/2022: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje poskytnutí individuální dotace příjemci – TJ Sokol Výprachtice, Výprachtice 57, IČO: 15030229 ve výši
75 000,- Kč. Dotace se poskytuje na činnost v roce 2022. Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální dotace s příjemcem dotace.
Hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 404/23/2022: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje poskytnutí daru fyzické osobě panu Mertovi na
činnost dechové hudby Výprachtice na rok 2022 ve výši 11
000,- Kč. Zastupitelstvo obce Výprachtice pověřuje starostu
obce k uzavření darovací smlouvy.
Hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 405/23/2022: Zastupitelstvo obce Výprachtice schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Výprachtice za rok 2021, a to
dle předložených výkazů založených k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
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Usnesení č. 406/23/2022: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje převedení zlepšeného hospodářského výsledku
Mateřské školy Výprachtice za rok 2021 ve výši 11 747,
66 Kč do rezervního fondu této organizace pro rok 2022.
Prostředky budou použity na provoz. Do fondu odměn se
přiděluje 0 Kč.
Hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 407/23/2022: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje účetní závěrku Základní školy Jindřicha Pravečka Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí za rok 2021, a to dle
předložených výkazů založených k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 408/23/2022: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje převedení zlepšeného hospodářského výsledku
Základní školy Jindřicha Pravečka Výprachtice, okres Ústí
nad Orlicí za rok 2021 ve výši 28 521,02 Kč do rezervního
fondu této organizace pro rok 2022. Prostředky budou použity na provoz. Do fondu odměn se přiděluje 0 Kč.
Hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 409/23/2022: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje záměr prodeje následujících pozemků: pozemku
parc. č. 3166/2 vzniklého oddělením z původního pozemku stpč. 189 a pozemku parc. č. 3166/7 vzniklého oddělením z původního pozemku parc. č. 3166/1 vše dle GP
č. 891-52/2021 pro k.ú. Výprachtice.
Hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 410/23/2022: Zastupitelstvo obce Výprachtice
schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IV-12-2021409/VB/1 Výprachtice, parc. č. 195/1, kNN ve
prospěch ČEZ Distribuce, a.s., sídlo: Teplická 874/8, Děčín,
IČO: 24729035. Smlouva se schvaluje v textu dle předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 411/23/2022: Zastupitelstvo obce Výprachtice neschvaluje návrh pana L. F. na výmaz práva odpovídajícího Věcnému břemeni na umístění stavby vodovodu a právu vstupu
a vjezdu v nezbytném rozsahu na pozemky parc. č. 322/1,
322/2 a 3558 za účelem kontroly, údržby a oprav stavby vodovodu, a to v rozsahu vyznačeném v GP č. 633-192/2010.
Důvodem je to, že stavba vodovodu ve vlastnictví obce Výprachtice se stále na těchto pozemcích nachází.
Hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Usnesení č. 412/23/2022: Zastupitelstvo obce Výprachtice
souhlasí s uzavřením příkazních smluv s firmou M Projekt CZ
s.r.o., se sídlem 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí,
IČO: 035 08 544 na zajištění organizace výběrových řízení
na akce „Výprachtice – rozšíření prameniště Vlčí důl“ a „Výprachtice – rozšíření prameniště Zaječín“. Smlouvy se schvalují dle předložených návrhů, které jsou přílohou tohoto
usnesení. Zastupitelstvo obce Výprachtice pověřuje starostu
obce k uzavření smluv s vybranými uchazeči.
Hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo přijato.
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Diskuze
Mgr. Romana Prokopová, ředitelka ZŠ:
- Děkuji zřizovateli za podporu při vlně Covidu, kdy ZŠ měla
nedostatek zaměstnanců a pan starosta poskytl zaměstnance obce škole, a to v době před schválením novel pandemického zákona o uzavírání škol, ke kterému docházelo v
důsledku nedostatku personálu způsobeného karanténami.
- Dále bych chtěla informovat o zapojení žáků do programu
Erasmus. Požádala jsem o grant na pobyty žáků do sousedních zemí. Čekáme na výsledky výběrových řízení.
- Děkuji za dopravu dětí na lyžařský výcvik. Panu Betlachovi děkuji za příkladnou péči o děti na svahu. Letos lyžovalo
celkem 60 dětí ze 122 žáků školy. Bylo zajištěno lyžování
pro malé i velké děti. Malé děti lyžovali v Čenkovicích, velké pak na Dolní Moravě. Škola podporuje lyžování nákupem lyží a bot i pro malé žáky. Druhý stupeň je kompletně
vybaven na běžky, a to díky panu Grossmannovi. Nyní naše
škola zkouší i minikurz bruslení.
- Škola se opět účastnila Amavetu, kde se žáci účastnili krajského kola s projektem „Napoleónovy saně“.
- Škola plánuje v letošním roce opravu podlah v 7. a 4. třídě.
Některé opravy jsou již hotové, pan školník vymaloval jídelnu a 7. třídu. Škole se podařilo získat peníze na pořízení
výpočetní techniky pro znevýhodněné děti (notebooky atp.
pro případ online výuky) a peníze z prostředků Ministerstva
školství na doučování. Doučování je hojně využíváno.
Mgr. Jiří Formánek:
- „Škola za úspěchy dětí v soutěžích Amavet dostala peníze,
za které byly nakoupeny robotické stavebnice v hodnotě 15
000,- Kč a dále jedná s Univerzitou Pardubice o nákupu
laboratorního skla, to je zatím přislíbeno.“
Mgr. Romana Prokopová, ředitelka ZŠ:
- „Ještě bych chtěla poděkovat SRDPŠ za sběr papíru, jehož
výtěžek byl použit na dopravu dětí na školní akce.“
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.

Obecní úřad upozorňuje,
na úhradu poplatku
(pro fyzické osoby 650,- Kč)

za likvidaci
komunálního odpadu
je nejpozději

30. dubna 2022
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SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
PROVEDE V NAŠÍ OBCI FIRMA KOS s.r.o.
JABLONNÉ NAD ORLICÍ

V SOBOTU 21. KVĚTNA 2022
Tím Vám vzniká možnost zajistit správným způsobem
likvidaci nebezpečných odpadů, které se mohou vyskytovat v domácnosti.
Firma KOS provádí sběr následujících komodit:
nebezpečné odpady:
- olej, tuk, filtry, znečištěné hadry, barvy, lepidla
- léky
- galvanický článek suchý nebo mokrý (akumulátor)
- zářivky, výbojky
zpětný odběr elektrozařízení:
- ledničky, televize, rádia, kuchyňské spotřebiče, výpočetní technika, mobilní telefony
Všechno ostatní je velkoobjemový odpad!

Velkoobjemový odpad nebude svážen!!!!!!
Bude likvidován přistavením kontejnerů
v objektu ČOV (čistírna odpadních vod),
a to v sobotu dne 21. května 2022
od 8.00 do 11.00 hod.
Odpady v žádném případě nemíchejte. V patřičných
obalech od Vás odpad převezme zaměstnanec firmy
KOS s.r.o. Jablonné nad Orlicí. Na obecním úřadě si
můžete vyzvednout plastový pytel, do kterého můžete
některé druhy nebezpečných odpadů nashromáždit.
Ve svozový den bude technika stát na těchto stanovištích:
sídliště Mertov
od 8.00 hodin
vedle řad. garáží za OÚ
od 8.15 hodin
Valteřice - zastávka
od 8.30 hodin
na „Malé Straně“ u Skalických
od 8.45 hodin
točna U Kovárny
od 9.00 hodin
na Haldě u kravína
od 9.15 hodin
sídliště Koburk
od 9.30 hodin
u hasičárny v Koburku
od 9.45 hodin
Svážený odpad předávejte osobně!

Obecní úřad
upozorňuje,
na úhradu
poplatku ze psa
do 30. dubna 2022
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Děkujeme.
Svoz není určen podnikatelům, jejich odpad firma
zlikviduje po dohodě.

Obecní úřad Výprachtice

březen - duben 2022

Výprachtické noviny

ZPRÁVY Z MATEŘINKY
LYŽAŘSKÝ KURZ

Po roční pauze se letos naše školka zúčastnila lyžařského výcviku. Kurz jsme absolvovali v termínu 7. - 11.
února tentokrát ve SKI restortu na Dolní Moravě, kde jsou
pro začínající lyžaře parádní podmínky. Výcvik probíhal
v dětském SKI parku Amálka se samostatně odděleným
prostorem pro účení prvních krůčků na lyžích i trénink
lyžařských dovedností. Připojila se k nám mateřská škola
z Bystřece. Jakmile jsme nastoupili do autobusu, děti se
nemohly dočkat, až budeme na místě. Každý den nás instruktoři vítali s úsměvem na tváři a na děti čekala zábavná rozcvička. Následně byli malí lyžaři rozděleni do skupinek podle svých schopností, pomohli jsme jim nasadit

ani fantazii a kreativitě se přece meze nekladou, a tak si
děti vzdělávací pohádku moc užily a pobavily se.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

Povolání aneb čím bych chtěl být? I děti ze školky už
mají své sny o tom, čím by jednou chtěly být. Někdo touží stát se popelářem, někdo zdravotní sestřičkou, zmrzlinářkou, zedníkem... ale asi největší úspěšnost, především
u chlapců, má traktorista. V rámci týdenního tématu: Ten
dělá to a ten zas tohle, se zapojila třída Koťátek do výtvarné soutěže s Regionální učebnicí Lanškrounsko. Práce
dětí měla velký uspěch a staly se výherci soutěže za měsíc
únor. Dětem moc gratulujeme a přejeme jim, aby si za
svými sny o budoucím povolání stály a vyplnily si je.

VYCHÁZKA NA FARMU

lyžařskou výbavu a výuka tak mohla začít. Děti se během
týdne naučily pohybovat na sněhu s lyžemi i bez nich,
získaly obratnost a sebedůvěru a zdokonalily si svou koordinaci. Nejzdatnější lyžaři zvládli sjet i dospěláckou sjezdovku, na které se jim moc líbilo. Poslední den proběhly
slalomové závody, předání diplomů a sladkých odměn.

Jak to chodí na farmě a jaký užitek nám dávají hospodářská zvířata? O tom jsme se mohli přesvědčit ve středu

DIVADÉLKO JÓJO

Říká se: „Kdo je zvědavý, bude brzy starý“. Nenene!
Kdo je zvědavý čili zvídavý, hodně věcí se dozví. To princezna Filipína přeci dobře ví a my jsme se to díky Zvědavé
pohádce, kterou nám přijelo zahrát divadélko Jójo v pátek
18. února, také dozvěděli. S kouzelným Popokatepetlem
jsme si procvičili celé tělo i hemisféry, posvítili si na povahové vlastnosti a osobnost ideálního partnera (prince). Ale
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9. března, když jsme navštívili paní E. Stejskalovou a její
hospodářství. Děti měly možnost vidět 12 kraviček, telátka, 500 kuřátek a 13 koček. Ochutnávka korbáčků a lahodného jogurtového nápoje byla příjemným ukončením
této návštěvy. Paní farmářce moc děkujeme a jsme rádi, že
v naší vesnici můžeme nakupovat domácí mléčné výrobky.

SKIPI FUNPARK

V úterý 15. 3. jsme dětem zpestřili dopoledne návštěvou Funparku Skipi v Letohradě. Multifunkční sestava velkého hradu rozjasnila dětské oči a takzvaně je ihned vtáhla do svého nitra. Různé tobogány, mosty a prolézačky
lákaly děti k překonávání a ty tak měly možnost vyzkoušet
svoji fyzickou zdatnost. Hrubá motorika se zase projevila při jízdě na kole či šlapadle. Nejvíce ovšem bodovaly
trampolíny a veliké skluzavky. Čas ve Skipi neuvěřitelně
utekl a děti litovaly, že aktivní bláznění končí. Návštěva
Funparku byla hrazena z jarmarkového výtěžku. Děkujeme všem, kteří nám přispěli.

s termínem záklon hlavy s tím, jak vypadá základní záchranářský postoj a také, že zadek je latinsky muskulus
glutelus maximus, což děti pobavilo. Dále byla žebra přirovnána k hodnému vězení, které chrání srdce a plíce,
lebka k druhému vězení ukrývajícímu mozek - centrální
počítač. Pokud se počítač vypne, dochází k bezvědomí
a je potřeba zavolat pomoc a zahájit nepřímou srdeční
masáž. Všechny si prakticky vyzkoušely na figurínách záklon hlavy a stlačování hrudníku v rytmu písničky „Prší,
prší..“. Také mačkaly ambuvak a sledovaly, jak pomáhá
plícím dýchat. Nakonec si vyslechly pokyny z defibrilátoru a naučili se jej použít. Děti si zasloužily velikou pochvalu za pozornost a odvahu při poskytování první pomoci a byly odměněny diplomem Malý záchranář. Tento
projekt byl využit ze Šablon III s názvem Projektový den
ve výuce a byl hrazen z Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání.

ZÁPIS DO MŠ

Zápis do mateřské školy ve Výprachticích na školní rok
2022/2023 se uskuteční ve středu 4. května 2022 v době
od 10:00 do 15:00 hodin. Tiskopisy k vyplnění si můžete vyzvednout v MŠ od 25. dubna 2022 nebo vytisknout
z webových stránek školky.

PROJEKTOVÝ DEN ZACHRAŇ KAMARÁDA

Pod vedením Mgr. Pavlíny Miltové se formou hry děti
ve školce učily jak reagovat v nenadálé situaci, jak nepanikařit a zavolat pomoc adekvátně ke svému věku.
Nejprve si zopakovaly části lidského těla, seznámily se
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DIVADÉLKO JÓJO

Ve čtvrtek 24. března k nám do školky zavítali školáci
první a druhé třídy zhlédnout a užít si divadélko Jójo se
vzdělávací pohádkou Z rozkvetlé louky. Bzumy bzumy,
kousy kousy, vrzy vrzy, sosy srk, zmizí rychle hmyzím le-
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tem dřív, než bys jen okem mrk! Kdo, kam a proč? Šnek
Škytálek a hmyzí kamarádi frrrčí pod Medovou stráň na
„Velký jarní závod“. Kdo nakonec získal tu největší cenu?
Nejenže se děti dozvěděly, kdo se stal vítězem závodu,
se šnečí rodinkou si také protáhly tělo. S pavoukem musely spolupracovat a usoukat nitě, díky kterým procvičily
jemnou motoriku. Okouzlila je i včelka a její bzóómání,
kterým rezonovaly celé tělo a nakonec poradily stonožce,
že je vždy lepší hrát fair play. Pohádka měla u dětí velké
zalíbení, neboť se dětský smích rozléhal po celé školce.
Budeme se těšit na příště, co si pro nás divadélko Jójo opět
nachystá.
Kolektiv MŠ

ZŠ JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
LYŽAŘSKÝ VÝCVIK ŽÁKŮ 3. – 5. ROČNÍKU

Lyžařský výcvik žáků 3. – 5. ročníku se uskutečnil
v týdnu od 7. do 11. února 2022. V pondělí ráno si všichni účastníci přinesli svou lyžařskou výzbroj před kotelnu školy, kde ji pan školník, pan starosta a zaměstnanci Obecního úřadu Výprachtice ochotně naložili do aut
a odvezli ke sjezdovce TJ v Čenkovicích. Po úvodní přednášce, která byla zaměřena na poučení o bezpečnosti
na lyžařském výcviku a seznámení s deseti pravidly FIS
pro chování na sjezdových tratích, odvezli do Čenkovic
na parkoviště pod sjezdovkami postupně i všechny žáky
a instruktorky. Tam již čekal pan Betlach, který zajistil dopravu nás všech přímo ke sjezdovce. Po náročné přípravě
na lyže (obutí bot a lyží) jsme vyrazili na svah. Děti byly
podle lyžařských dovedností, které předvedly při krátkém
sjezdu, rozděleny do tří družstev. Každého družstva se
ujala jedna instruktorka. Po zbytek dne se všichni zúčastnění věnovali lyžařskému umění. Po prvním dni bylo jasné, že bude nutné povolat ještě jednoho instruktora, neboť
„nelyžařů“ bylo 9, a to je pro jednoho instruktora opravdu
hodně. K přemístění z Čenkovic do Výprachtic jsme pak
využili linkového autobusu. Po návratu ke škole nás ještě
čekal oběd ve školní jídelně. Další dny probíhaly skoro ve
stejném duchu jako ten první, jen bylo vše o něco rychlejší, jelikož jsme již neřešili dopravu lyžařské výzbroje. Tu
jsme nechali uschovanou v lyžárně přímo na sjezdovce.
Od druhého dne měl tým instruktorek posilu, doprovázel nás pan učitel Grossmann. Měnilo se také téma

přednášek - Lyžařská výzbroj a výstroj a její správný výběr při nákupu, Všeobecná lyžařská průprava a základní
prvky sjezdového lyžování, Horská služba a nebezpečí
hor, První pomoc. Žáci také na přednáškách zhlédli videa
pořízená přímo na výcviku. Díky nim si malí lyžaři více
uvědomovali chyby, kterých se při lyžování dopouštěli,
a mohli se jich při
další výuce na svahu
vyvarovat. Instruktoři se u jednotlivých
družstev prostřídali,
aby
žáci
prošli
výukou
každého
z nich. Den ode dne
byly vidět obrovské
pokroky. V úterý jsme
již všichni vyjeli na
vleku a sjeli sjezdovku. V rámci výuky sjezdového lyžování si děti osvojily a vyzkoušely základní lyžařský postoj,
jízdu v pluhu, zastavení, obraty, oblouk v pluhu, oblouk
z pluhu, základní paralelní oblouk, sjezd terénními nerovnostmi a další lyžařské techniky. Poslední den se uskutečnil slalom na lyžích v kategoriích chlapci a dívky s těmito
výsledky:
Chlapci:
1.místo Jiří Moravec
2.místo David Krystejn
3.místo Martin Smejkal

Dívky:
1.místo Tereza Hegerová
2.místo Zuzana Jandejsková
3.místo Tina Beranová

Všichni si za zvládnutí slalomu zasloužili pochvalu
a umístění žáci obrovskou gratulaci. Po úspěšném dokončení závodu jsme lyžařskou výzbroj předali připraveným
zaměstnancům OÚ, kteří nám ji nazpět odvezli ke škole.
Výcvik naše svěřence určitě bavil, protože jsem od mnoha
z nich slyšela, že jsou smutní, že je konec. Spokojení byli
i instruktoři. Ti mají vždy největší radost z úspěchů žáků
na lyžích a jejich nadšení a bez zdravotních komplikací
zvládnutého výcviku. Vše tedy dopadlo na jedničku. Jen
počasí by v hodnocení mělo malé mínus, protože mohlo
být o trošičku příznivější.
Velké poděkování patří panu starostovi Luďku Skalickému a zaměstnancům Obecního úřadu ve Výprachticích,

strana 9

Výprachtické noviny
panu Petru Marešovi a panu Petru Skalickému, za zajištění
dopravy žáků a jejich pomůcek k lyžování a panu školníkovi Jiřímu Chaloupkovi za pomoc při organizaci výcviku. Děkuji také panu Martinu Betlachovi a jeho týmu za
úžasné zázemí, které nám na sjezdovce TJ v Čenkovicích
poskytli. A díky samozřejmě náleží i úžasným instruktorkám paní Romaně Prokopové a paní Kateřině Chládkové
a skvělému instruktorovi panu Petru Grossmannovi.
V pondělí 14. 2. 2022 se uskutečnilo ještě jedno setkání
členů lyžařské výpravy (tentokrát již bez výzbroje), a to
proto, aby bylo všem lyžařům předáno čestné uznání za
účast na lyžařském výcviku a úspěšným sportovcům ve
slalomu ceny a diplomy. Výcviku se zúčastnilo celkem 32
žáků z 38, což je počet, který vypovídá o velkém zájmu
dětí o lyžování. Věřím, že příští rok bude účast přinejmenším podobná. Sportu zdar!
Mgr. Žaneta Fiebigerová
vedoucí lyžařského výcviku

BRUSLENÍ PRVNÍ STUPEŇ

Báječný den na bruslích
jsme si užili 17. 2., kdy jsme
vyrazili do Lanškrouna na
zimní stadion.
Pro mnohé to byla první
zkušenost s bruslemi, malá
premiéra na ledě.
Nejdříve proběhl trénink
„na sucho“ a pak se šlo na
led. Sem tam byl vidět nějaký
pád, ale hlavně nadšení ve
všech dětských očích.
Velký dík patří panu trenérovi, který se malým bruslařům
věnoval.
Mgr. Blanka Štraufová DiS.

CENA DĚKANA FAKULTY CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ UNIVERZITY PARDUBICE VE VÝPRACHTICÍCH

Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z. s.
společně s Pardubickým krajem, Univerzitou Pardubice,
Krajskou hospodářskou komorou a dalšími spolupořadateli uspořádala ve školním roce 2021/2022 již XIV. ročník
soutěže Festival vědy a techniky po děti a mládež v Pardubickém kraji. Krajské kolo se uskutečnilo 16. a 17. března
2022 ve výstavním
centru IDEON v Pardubicích.
Přes
nástrahy
okresních kol tohoto klání se kvalifikoval též projekt Filipa
Helbicha (8. třída)
Množství oleje v plodinách. V kategorii
Junior, což jsou práce
žáků ZŠ a odpovídajících ročníků gym-
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názií, ho čekala konkurence dalších 34 projektů z celého
Pardubického kraje. V této konkurenci byl jeho projekt
přijat velmi kladně a byl oceněn cenou děkana VŠCHT
Univerzity Pardubice a získal právo účasti na krátkodobé
studijní stáži ve Franci.
Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy
i obce.
Mgr. Jiří Formánek

LYŽAŘSKÝ KURZ 2022

Lyžařský kurz druhého stupně se již podruhé uskutečnil na svazích Horského resortu Dolní Morava. Ve skvěle
připraveném středisku jsme měli výborné podmínky pro
výuku.
Do kurzu se přihlásilo 29 žáků. Výuka byla rozšířena
o snowboarding, který využilo aktivně 11 žáků. Díky skoro třiceti pěti tisícovému nákupu materiálu si mohli žáci
dopřát výbornou lyžovačku na nových lyžích a v pohodlných přezkáčích. Investice do materiálu byla nutná a využili ji žáci jak prvního, tak druhého stupně.

V rámci kurzu byli žáci obeznámeni s technikou sjezdového a běžeckého lyžování a snowboardingu. Dále byli
seznámeni se základní údržbou lyžařské výzbroje a technikou mazání lyží, základními pravidly chování na horách
a pravidly FIS platnými na sjezdových tratích.
Výcvik byl rozdělen do tří družstev. Lyžaře vedla paní ředitelka a pan učitel, snowboardisty paní Kateřina Chládková.
Nejnáročnější první den zvládli všichni skvěle. I začínající
lyžaři se již před polednem dostali i sedačkou až na vrchol.
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Ve velkých pokrocích pokračovali i v následujících dnech.
Počasí nám přálo čtyři dny, což jsme využili k výcviku sjezdového lyžování. Jen jeden den jsme zaznamenali
deštivé počasí. Během přeháněk jsme ale nelenili a aspoň
chvilku jsme se vyřádili na běžkách. Podmínky pro nácvik
techniky nebyly vhodné, ale pro seznámení a odreagování
od sjezdovek to stačilo.
Během kurzu jsme nemuseli řešit žádné vážnější kázeňské problémy, úraz ani poranění či jiné zdravotní problémy.
Jsem rád, že si děti kurz užily a budou mít na co vzpomínat.
Chtěl bych touto cestou moc poděkovat paní Kateřině
Chládkové za výbornou práci a pomoc při kurzech prvního a druhého stupně.

TALENTY PRO FIRMY „T-PROFI“

„T-profi“ je zkratka odborné soutěže s názvem Talenty
pro firmy, kterou pořádá Hospodářská komora České republiky na podporu posilování polytechnické výuky v oblasti počátečního odborného vzdělávání v České republice vycházejícího z principu vzdělávání pro praxi.
V letošním roce se uskutečnil již 6. ročník této soutěže.
Soutěžní družstvo se skládalo ze tří žáků 5. třídy ZŠ, tří
žáků SŠ, jednoho zástupce firmy a jednoho pedagoga.

Mgr. Petr Grossmann

POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ A MLÁDEŽE

Naše škola se již tradičně této soutěže zúčastňuje. Soutěž je organizována pro školská i mimoškolská zařízení.
Skládá se ze tří částí – literární, výtvarné a zpracování
tématu pomocí digitální technologie. Pravidelně posíláme
do soutěže díla literární a výtvarná.
Soutěž probíhá v několika věkových kategoriích.
Obsahové zaměření tématu pro rok 2022: „ŽIVELNÉ
KATASTROFY – NÁROČNÝ ÚKOL PRO HASIČE.“
Práce žáků již vyhodnotila odborná porota. Získali
jsme sedm ocenění.
V literární soutěži L1 1. místo Klára Štraufová, 2.místo
Nikol Dostálková
L3 1. místo Alena Kristková, 3. místo Patrik Pfeifer.
Ve výtvarné soutěži ZŠ 1 2. místo Eliška Fiebigerová, ZŠ
2 1. místo Klára Štraufová, 3. místo Matyas Max Vodehnal.
Žáci na prvních místech postupují do krajského kola.
Našim malým umělcům gratulujeme ke
krásnému výsledku.
Vítězné obrázky (Helma: Klára Štraufová,
hasičské auto: Matyas
Max Vodehnal). Literární práce Klára Štraufová
a Nikol Dostálková.
Mgr. Romana Prokopová

Družstvo, jehož součástí byli žáci naší školy, a to Denis Beran, Antonín Mareš a Filip Krátký, doplnili studenti
Střední školy gastronomické a technické Žamberk. Soutěžili pod záštitou firmy Bühler CZ Žamberk s. r. o..
Úkol, který si pro nás v tomto ročníku soutěže pořadatelé
připravili, byl sestavit model tepelné elektrárny a soustruh.
Sledovali jsme, jak se mění spotřeba energie v závislosti
na otáčkách soustruhu.
Všechny zadané úkoly náš tým v časovém limitu splnil.
I přes obrovské nasazení a velkou vyrovnanost výsledků
se tentokrát našemu týmu do národního kola soutěže postoupit nepodařilo a my museli uznat, že soupeři byli letos o kousek lepší. Přesto je 4. místo dobrým odrazovým
můstkem do dalších let.

Mgr. Jiří Formánek

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ VE STIGA HOKEJI

Dne 7. 3. jsme na naší škole předali pohár pro vítěze
3. ročníku extraligy hokeje Stiga. Stal se jím zcela zaslouženě žák sedmého ročníku Josef Skalický. Poraženým finalistou je Josef
Medek a třetí místo obsadil vítěz základní části Štěpán Helbich, oba
žáci devátého ročníku.
Zvláštní ocenění obdržela i Eliška Chládková za enormní výpomoc při stopování
času během hraných
zápasů. Velký dík ale
patří všem, kteří svou
pomocí přispěli k uskutečnění této soutěže!
Mgr. Michal Moravec,
ředitel extraligy
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FLORBAL

V úterý 15. 03. se
chlapci z prvního stupně zúčastnili okrskového kola ve florbalu
v Červené Vodě. Ve
složení Denis Beran,
Filip Krátký, Jiří Moravec, Lukáš Dresler, Lukáš Hauk, Antonín Mareš a Martin Smejkal
podali bojovný výkon.
Až na úvodní vysokou
porážku od pozdějších
vítězů z Lanškrouna se jim celkem dařilo i výsledkově.
Konečné druhé místo je určitě nadějným příslibem do
budoucna.

Mgr. Michal Moravec

MATEMATICKÝ KLOKAN 2022

Ve dnech 16. – 18. 3. 2022 se třídy zúčastnily mezinárodně koordinované soutěže Matematický klokan. Soutěží
se v kategoriích Cvrček (2. a 3. třída), Klokánek (4. a 5.
třída), Benjamín (6. a 7. třída) a Kadet (8. a 9. třída). Žáci
mají připraveno 24 otázek za 3, 4 a 5 bodů. Za špatnou
odpověď se jeden bod odčítá. Do začátku získávají 24
bodů. Maximální zisk je tedy 120 bodů. Pouze v kategorii
Cvrček má každý 18 otázek a maximální bodový zisk je
90 bodů. Nejlepší tři v každé kategorii:
CVRČEK
1. Eliška Fiebigerová
2. Markéta Hegerová
		
3. Robin Grosskopf
KLOKÁNEK
1. David Krystejn
		
2. Adam Krystejn
		
3. Karolína Marešová
BENJAMÍN
1. Lukáš Štěpánek
		
2. Štěpánka Lerchová
		
3. Radek Báča
		
3. František Bitner
KADET		
1. Ondřej Chaloupek
		
2. Dominik Skalický
		
3. Josef Medek

Mgr. Pavlína Stříbrná

ZKUŠENÝ FLORBALOVÝ TRENÉR V NAŠÍ ŠKOLE

23.3. navštívil obě hodiny tělesné výchovy žáků 6. a 7.
ročníku trenér FBC TJ Draci Lanškroun pan Michal Jentschke. Žáci se pod jeho vedením rozcvičili, protáhli hlavní svalové skupiny,
vyzkoušeli si základní florbalový postoj,
správné držení hokejky, florbalový dribling, slalom, přihrávky
a zahráli si i krátký zápas. Vyučovací hodiny
byly zajímavé, chvílemi i fyzicky náročné,

strana 12

ale hlavně přínosné. Panu trenérovi děkujeme za jeho čas
strávený s našimi žáky a obohacení výuky tělesné výchovy. Těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Žaneta Fiebigerová

I-KAP NA SOÚ A SOŠ LANŠKROUN

23. 3. 2022 se osm vybraných žáků 8. třídy naší školy zúčastnilo druhého projektového dne v rámci projektu
I-KAP II, který je zaměřen na rozvoj spolupráce základních
a středních škol. Projektový den, který pro nás připravili na SOŠ a SOÚ v Lanškrouně, byl zaměřen na 3D-tisk.
Nejprve se žáci seznámili s konstrukcí a funkcí 3D-tiskáren. Tato část byla zakončena vědomostním kvízem.
Ve druhé části projektového dne si vyzkoušeli modelování v programu Tinkercard. Tinkercad je bezplatná,
snadno použitelná webová aplikace pro 3D modelování.
V tomto programu si žáci vytvořili model klíčenky, kterou
si následně vytiskli.
Žákům se projektový den velice líbil a jistě se již těší
na další.

Mgr. Jiří Formánek

VOLEJBAL

Po roce a půl se otevřely soutěže pro žáky základních
škol. Soutěží sice moc vypsáno nebylo, ale již jsme se
zúčastnili okrsku ve florbale a ve středu 23. 3. jsme byli
přihlášeni na krajské kolo ve volejbale starších chlapců.
Nutno říci, že volejbal v našem okrese skomírá, proto
jsme se mohli dostat až do krajského kola v rámci krajské
olympiády, kterou pro letošní rok zaštítil Pardubický kraj.
Krajské finále pořádalo gymnázium Lanškroun ve sportovní hale na Střelnici.
Finále se nakonec zúčastnila tři družstva dívek a tři
družstva chlapců. My jsme se postupně utkali s družstvem
gymnázia z Poličky
a družstvem z Pardubic
Ohrazenic.
První zápas byl
hodně o získávání
prvních zkušeností.
Naše družstvo hrálo
svůj vůbec první zápas. Bylo to malinko
znát a kluci prohráli první set 25:12.
V druhém setu jsme
začali trochu jinak
a soupeře jsme několikrát dostali do úzkých. Výsledek
setu 25:19 pro našeho soupeře byl více odpovídajícím.
Nutno podotknout, že tým chlapců z Poličky tvořili výhradě samí volejbalisté. Výsledek druhého setu nás i přes
prohru povzbudil. V druhém utkání nás čekalo družstvo
z Pardubic, které reprezentovali výhradně fotbalisté. Jejich
hra byla zcela odlišná. Kluci hráli vším, čím mohli, nohy
nevyjímaje. Po prvním nešťastném setu jsme začali více
bojovat a koncovka druhého setu patřila našemu družstvu.
V tiebreaku jsme si hned na začátku vypracovali dvou až
tříbodový náskok, který jsme si udržovali až do závěreč-
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ného matchballu. Po vítězství 2:1 na sety jsme nakonec
obsadili krásné druhé místo.
Na předvedené hře má velký podíl i účast většiny kluků
ve volejbalovém kroužku vedeném panem Vávrou. Tím
bych chtěl poděkovat panu Danielu Vávrovi za čas, který
s dětmi tráví a velmi dobré pokroky, kterých s dětmi při
trénování dosáhl. Také bych chtěl požádat ty, kteří o volejbalu uvažují, ať neváhají a do kroužku se přihlásí.
Mgr. Petr Grossmann

BRUSLENÍ II. STUPEŇ

Ve čtvrtek 24. 03. se žáci druhého stupně zúčastnili lekce bruslení v lanškrounské sportovní hale. Pod vedením
zkušeného trenéra Miroslava Vicence se po ledě zklouzli
jak pokročilí bruslaři, tak úplní začátečníci. Dopoledne
příjemně uběhlo, a i přes pár šrámů způsobených tvrdými
dopady na ledovou plochu si děti tuto aktivitu užily.

Mgr. Michal Moravec

SPOLUPRÁCE S GYMNÁZIEM LANŠKROUN

V rámci implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (projekt I-KAP II) nám byla nabídnuta
spolupráce, která se neodmítá.
Žáci šestého ročníku se již tohoto projektu zúčastnili. Studenti a jejich učitelé připravili mnoho úkolů na téma bezobratlí živočichové. Učivo je probíráno v přírodovědě. Prvoci,
ploštěnci, žahavci, měkkýši, kroužkovci, korýši, hmyz
– stanoviště, která žáci z naší školy studovali, poznávali,
zkoumali, pozorovali, kreslili, vyhodnocovali, bádali.
Nové poznatky zaznamenávali do pracovního listu. Žákům se
věnovali studenti druhého ročníku, kteří jim
s úkoly pomáhali.
Naši badatelé byli
ohromeni terárii, ve
kterých chovají studenti pavouky-sklípkany,
hady-korálovku, strašilky-pakobylku indickou,
agamy, oblovky žravé.
Zajímavé a přínosné
dopoledne si žáci a studenti užili. Budeme se
těšit na další spolupráci, která čeká na naše osmáky.

ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ
V OBCÍCH
Od 1. 9. 2022 nesmí být provozovány nevyhovující
kotle na tuhá paliva zařazené do emisní třídy 1 a 2, které
slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění a které nejsou navrženy rovněž pro přímé vytápění místa instalace.
I. Jak poznám, že mám nevyhovující kotel?
Na štítku kotle bude uveden údaj o emisní třídě 1 nebo 2.
Na štítku kotle nebude uveden žádný údaj o emisní třídě.
Obrátím se na odborníka na kotle nebo na kominíka např.
na https://ipo.mzp.cz
II. Jaký mi hrozí postih a jak se mu vyhnout?
Obecní úřad obce s rozšířenou působností Vám po 1. 9.
2022 může za provoz nevyhovujícího kotle udělit pokutu
až 50 000,- Kč.
Dobrou zprávou je, že pokud podáte nejpozději do 1. 9.
2022 žádost o dotaci, prodlouží se Vám lhůta na výměnu
kotle o 1 rok!
III. Kdo a kde může žádat o dotace?
Nízkopříjmové domácnosti, důchodci se starobním důchodem, nebo invalidním důchodem 3. stupně.
Kotlíkové dotace
- Žadatel musí být vlastníkem, nebo spoluvlastníkem nemovitosti, tedy rodinného nebo bytového domu, bytové
jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu.
- Žádosti se budou přijímat elektronicky s následným
dodáním vytištěné žádosti včetně vytištěných příloh na
oddělení programové pomoci na Krajském úřadě Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
ve II. čtvrtletí roku 2022.
Mgr. Lucie Angelová lucie.angelova@pardubickykraj.cz
Ing. Eva Izáková eva.izakova@pardubickykraj.cz
Ing. Jana Nováková jana.novakova@pardubickykraj.cz
Ing. Ivana Musilová ivana.musilova@pardubickykraj.cz
Bc. Lenka Vondrová lenka.vondrova@pardubickykraj.cz
Bc. Petra Koblížková petra.koblizkova@pardubickykraj.cz
Mgr. Klára Skřivánková klara.skrivankova@pardubickykraj.cz
Ing. Petra Kodytková petra.kodytkova@pardubickykraj.cz
Ostatní domácnosti
Nová zelená úsporám
- Žádosti podává žadatel nebo jím zmocněná osoba elektronicky na www.novazelenausporam.cz.
- Pro konzultace lze využít krajská pracoviště Státního
fondu životního prostředí ČR, popř. bezplatnou infolinku
800 260 500.
Pamatujte, že výměna kotle nestačí, je potřeba se o něj
také řádně starat!
https://vec.vsb.cz/smokeman

Mgr. Romana Prokopová
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Omalovánka

SUDOKU

ÚŘAD PRÁCE ČR A JEHO POMOC PŘI FINANČNÍ TÍSNI SPOJENÉ S RŮSTEM CEN
ENERGIÍ
Patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a nemáte dostatek prostředků na
jejich placení? Požádejte Úřad práce ČR o pomoc. Může
Vám pomoci s úhradou nákladů na bydlení, a to prostřednictvím těchto dávek:
Příspěvek na bydlení
Primární pomoc státu určená těm, kteří mají kvůli nízkým příjmům potíže s úhradou nákladů na bydlení. Nárok
na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu či
domu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů nestačí na zaplacení nájmu a nákladů souvisejících s bydlením.
Pro rok 2022 má nárok na příspěvek na bydlení také
vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci, který
ji užívá k trvalému bydlení.
Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/
prispevek-na-bydleni1
Doplatek na bydlení
Tato dávka pomoci v hmotné nouzi pomáhá tehdy, když
příjmy rodiny či jednotlivce nestačí, ani po přiznání příspěvku na bydlení, na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících s bydlením (tj. nájem, služby spojené s bydlením
a náklady za dodávky energií). Výše doplatku na bydlení
ÚP ČR stanoví tak, aby domácnosti po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení zůstala částka na živobytí.
Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/
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doplatek-na-bydleni.
Mimořádná okamžitá pomoc
Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci může
Úřad práce ČR poskytnout pomoc v situacích nepříznivého
a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout ji
bezprostředně. Například se může jednat o situace spojené
s finančními problémy v důsledku úhrady nedoplatku za
vyúčtované energie.
Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/
mimoradna-okamzita-pomoc.
Komplexní informace jsou k dispozici na www. uradprace.cz/web/cz/-/s-rustem-cen-za-energie-muze-pomoci-up--1.
Pokud potřebujete pomoc s vyplněním žádosti o nepojistné sociální dávky, obraťte se na Call centrum ÚP ČR na
tel. číslo.: 800 77 99 00 (bezplatná linka) nebo na callcentrum@uradprace.cz. Vyplněné žádosti můžete podat elektronicky (přes Identitu občana, datovou schránkou nebo s
uznávaným elektronickým podpisem), zaslat poštou či doručit osobně na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR.
Máte-li dotazy vztahující se k dávkové pomoci v souvislosti se zvýšenými cenami energií, obraťte se na zaměstnance Úřadu práce ČR osobně na nejbližším kontaktním
pracovišti v místě vašeho bydliště nebo volejte na speciální
linku: 950 180 070.
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