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Co všechno se vymyslelo jen proto, aby se nemuselo myslet!
ñAPEK Karel, Ćeský spisovatel a dramatik /1890 -1938/

Zprávy z radnice
Vážení pĆátelé,
dovolte nám, abychom Vás opøt po
zdravili a poinformovali Vás o sou
êasném døní v naší obci.
Obec pĆipravuje v souêasné dobø
další investiêní zámør a další pod
klady potĆebné pro zahájení další
etapy rekonstrukce Základní školy
JindĆicha Praveêka, která by møla
v tomto roce probøhnout.
PĎvodnø bylo zámørem zastupitel
stva pĆistavøt nové WC a další po
tĆebné zázemí k tølocviênø u Základ
ní školy JindĆicha Praveêka. Tento
zámør však v souêasné dobø nelze
realizovat, neboČ po kontrole školní
kuchynø a jídelny pracovníky Kraj
ské hygienické stanice Pardubického
kraje, pracovištø Ústí nad Orlicí, byla
obci uložena Ćada opatĆení, které ne
lze vyĆešit drobnými stavebními
úpravami. ąešení tohoto problému již nelze dále oddálit.
Hygienická stanice již více let ve svých zápisech opako
vanø požaduje, aby obec odstranila zjištøné nedostatky.
Požadují napĆíklad, aby v kuchyni byly vzájemnø oddø
leny jednotlivé pracovní úseky. V zápisech hygienické
stanice se rovnøž uvádí, že žáci obødvají na chodbø, což
je v rozporu s platnými pĆedpisy. Hrubá pĆípravna bram
bor a zeleniny musí být, dle hygieny, rovnøž stavebnø
oddølena. Dále je poukazováno na to, že chybí pĆívody
teplé vody na nøkterých pracovních úsecích apod. Pokud
nebude na výtky hygieny reagováno, bude vydán zákaz
kuchyĀ i jídelnu za tøchto podmínek, dále provozovat.
Požadavky hygienické stanice nelze splnit jinak, než
zásadní rekonstrukcí jídelny. Navrhované stavebnø dis
poziêní Ćešení kuchyĀského bloku bylo již hygienou
pĆedbøžnø odsouhlaseno. Nákres dispoziêního Ćešení je
na obrázku.
Z návrhu Ćešení vyplývá, že bude nutné pĆesunout jídel
nu do êásti, kde se nyní nachází stávající kuchynø. Jí
delna musí být stavebnø oddølená od ostatních prostor.
Z uvedeného dĎvodu bude nutné novø vystavøt celé pra

covištø kuchynø, a to v prostorách stávající jídelny.
V rámci pĆipravované rekonstrukce jídelny bude Ćešena
vzduchotechnika v kuchyni a budou odstranøny další ne
dostatky, které jsou uvedeny v zápise hygienické stanice.
Ani po tøchto stavebních úpravách, které si vyžádají ná
klady více nøž 3,5 mil. Kê, nemĎžeme konstatovat, že je
tzv. „vyhráno“. V dalších letech bude nutné v rekon
strukci pokraêovat. Omlouváme se našim sportovcĎm,
kterým jsme slíbili, že tento rok vyjdeme vstĆíc jejich po
žadavkĎ na nové šatny a WC. Tento závazek obec vede
dále v patrnosti a pokud získáme pĆíští rok dotaci, bude
využita právø, mimo jiné, na výstavbu potĆebného záze
mí pro tølocviênu.
Jak jistø víte, probíhá dokonêování první etapy výstavby
bytĎ pro pĆíjmovø vymezené osoby. Jelikož je u pĆedmøt
né stavby pĆistaveno lešení, bude také využito firmou
KLEMPÍąSTVÍ MANN s. r. o., která provede výmønu po
loviny stĆešní krytiny na budovø êp. 287 ve Výprachti
cích (bývalá mateĆská školka). Tím by mølo dojít k úspoĆe
(Pokraþování na stranČ 2.)
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Zprávy z radnice

ZASTUPITELSTVO OBCE VÝPRACHTICE ZASEDALO DNE 20. DUBNA 2005
Z jednání zastupitelstva vyjímáme:

* ZO schvaluje zadávací dokumentaci pro zadání veďejné zakázky „Rekonstrukce Ćistírny odpadních vod“ a ukládá starostovi obce, aby zveďejnil zadání zakázky na centrální adrese.

* ZO schvaluje hodnotící komisi pro hodnocení veďejné zakázky „Rekonstrukce Ćistírny odpadních vod“ ve složení:
pďedseda komise:
þlenové komise:

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

pan Luboš Merta, náhradník paní Marcela Pfitznerová
pan Jiďí HudeĆek, náhradník pan Jaroslav Zach - oba od firmy HudeĆek s. r. o.
pan Ivo Chládek, náhradník paní VĈra Jandejsková
pan Jan Moravec, náhradník pan Jindďich Stejskal
pan Ing. Bohuslav Kouba - inženýr. kanceláď IKKO, náhradník pan Josef Lech
ZO schvaluje zadání veďejné zakázky na dodavatele 12 elektrických sporákĐ, šíďka 50 cm, jako vybavení novĈ rekonstruovaných bytĐ.
ZO schvaluje zadání veďejné zakázky na výbĈr dodavatele stavby „KanalizaĆní pďípojky k domu Ćp. 175 ve Výprachticích“. Pďedpokládaná cena díla Ćiní 1 mil. KĆ.
ZO schvaluje zadání veďejné zakázky po provedeném výbĈrovém ďízení na opravu poloviny stďechy budovy Ćp. 287 ve
Výprachticích. ZO souhlasí, aby zakázku realizoval zhotovitel Klempíďství Mann s. r. o., pďedmĈtem zakázky bude výmĈna
stďešní krytiny v rozsahu celé poloviny stďechy.
ZO ruší své usnesení Ćíslo 46 ze dne 15. bĜezna 2005. DĐvodem je skuteĆnost, že stavba bude provedena svépomocí.
ZO souhlasí s uzavďením dodatku ke smlouvĈ o dílo s firmou VCES a. s., odštĈpný závod PREMING Chrudim. PďedmĈtem dodatku bude rekonstrukce kuchynĈ a jídelny základní školy. Cena díla Ćiní 3,6 mil. KĆ vĆetnĈ DPH.
ZO na základĈ návrhu likvidaĆní komise souhlasí s vyďazením z evidence v ZŠ Jindďich PraveĆka Výprachtice a prodejem
nepotďebného a pďebyteĆného majetku. Jedná se o kuchyČský robot, jehož zĐstatková hodnota Ćiní 500,-- KĆ.
ZO souhlasí s uzavďením dodatku Ćíslo 2 ke smlouvĈ o dílo na ĆištĈní komunálních a prĐmyslových odpadních vod a
Ćistírenských kalĐ s firmou VaK Jablonné nad Orlicí. PďedmĈtem dodatku je zmĈna ceny za likvidaci kalĐ z domovních
ñOV.
ZO souhlasí s uzavďením smlouvy o dílo s firmou ELIS PRAHA spol. s r. o., Praha 2 a to na provedení nových elektroinstalací v pďízemí domu Ćp. 175. ZO souhlasí rovnĈž s uzavďením smlouvy o dílo na provedení nezbytných úprav rozvodĐ
elektro v suterénu domu Ćp. 216 ve Výprachticích.
ZO souhlasí s uzavďením Leasingové smlouvy na osobní automobil Š-FELICIE. Poďizovací cena automobilu Ćiní 85.000
korun.
ZO souhlasí se zámĈrem zalesnĈní pozemku parcelní Ć. 1855/1 v katastrálním území Výprachtice, který je ve vlastnictví
pana Tomáše HanzlíĆka, bytem Výprachtice Ćp. 215
ZO schvaluje zámĈr prodeje pozemku parcelní Ć. 78 o výmĈďe 403 m2 v katastrálním území Výprachtice.
ZO vzalo na vĈdomí informaci o poskytnutí dotace z prostďedkĐ Pardubického kraje na nákup poĆítaĆĐ za úĆelem
provozování internetu v knihovnách v Koburku a ve Výprachticích.

(Pokraþování ze strany 1.)

nákladĎ, které bude nutné v souvislosti s rekonstrukcí
stĆechy vynaložit.
Obec zahájila práce na výstavbø hĆišČ pĆed mateĆskou
školkou. Práce jsou provádøny pracovníky obce panem
Baškem a panem Mertou. Obec vytvoĆila nová pracovní
místa, která jsou dotovaná úĆadem práce. To, že se obci
vytváĆení nových pracovních míst vyplatí, je zĆejmé již
od pohledu na uklizená prostranství, hĆbitov i další pro
story.
Obci vydatnø pomáhají paní Ivana Skalická, pan Dole
êek, pan Šponiar, paní Lochmanová, paní Karvaiová a
další, které mĎžete vidøt pĆi úklidu školy, obecních cest,
hĆbitova a pĆi úklidu dalších veĆejných prostranství. Pan
Petr Krátký vyrobil pøkný venkovní altánek, laviêky, zá
dveĆí a další pĆíslušenství do mateĆské školy, která byla
v loĀském roce novø otevĆena. Vše je velice pøknø Ćeme

slnicky zpracováno. VøĆíme, že se po dokonêení nové
hĆištø bude døtem, Vám i zamøstnancĎm MŠ líbit. Na
výstavbu hĆištø pĆispøla êástkou 40.000, Kê nadace
„Duhová energie“. Podøkování za poskytnutou dotaci
patĆí Východoêeské energetice Hradec Králové.
Chtøli bychom rovnøž podøkovat všem obêanĎm, kteĆí
provedli úklid pĆed svými rodinnými domky, uhrabali
pozemky a vĎbec zvelebují okolí svého bydlištø. Obec
bude taková, jakou si ji udøláme.
Døkujeme hasiêĎm z Výprachtic, kteĆí pomohli pĆi budo
vání døtského hĆištø. Potøšilo nás, že i myslivci chtøjí
pomoci pĆi výstavbø oplocení lesní školky. Dík patĆí Vám
obêanĎm, kterým není lhostejný osud naší vesnice. To
jsou vøci, které nás velice tøší a ze kterých máme všichni
velice dobrý pocit. Doufáme, že podobných pĆíkladĎ po
moci a dobré práce bude v budoucnu pĆibývat.
Zastupitelstvo obce
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Z¶ÍZENÍ NOVÉ AUTOBUSOVÉ LINKY

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

Krajský úďad Pardubického kraje, odbor dopravy a silniĆního
hospodáďství obdržel žádost o udĈlení licence na provozování
veďejné linkové osobní vnitrostátní dopravy pro dopravce ñSAD
Ústí nad Orlicí, a. s., na linku Ć. 700948 v trase
Ústí nad Orlicí - ñeská Tďebová - Lanškroun Výprachtice - Dolní Morava.
Linka bude provozována v sobotu a v nedĈli od 12. Ćervna do
28. záďí 2005, jede také 4., 5. a 6. Ćervence 2005.
Na lince platí tarif vyhlášený ñSAD Ústí nad Orlicí, a. s., informace o tarifu jsou zveďejnĈny ve vozidlech na lince. Všechny spoje pďepravují kola. Pďeprava kol je zpoplatnĈna Ćástkou 20,-- KĆ,
neplatí pro pďestup.
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JÍZDNÍ ŏÁD
zastávka
Ústí n. O., aut. nádr.
þeská TŐebová, žel. st.
Lanškroun, aut. nádr.
Výprachtice, škola
þenkovice, ObÚ
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þervená Voda, Perla 09
Králíky, aut. st.
Dolní Morava, koneÿná
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Obèanské sdružení

KAMARÁDI
z Jablonného nad Orlicí
zve kluky a holky
ve vìku od 8 do 16 let na letní stanový tábor

PojÎte a poslyšte povËsti dávných Ças×
Putování èeskou minulostí na základnì
v Pìèínì u Sebrouskova mlýna.
V náplni tábora je výroba keramiky, šperkù,
hry, práce s lanem
a dobrodružství pro každého kousek.
Cena: 2.100 až 2.400 Kè
Informace na adrese:
Markéta Kaòková, Výprachtice 56
 465 391 477

se sídlem v Pardubicích

Nabídka pďi ďešení problematiky výskytu olova
v rozvodech pitné vody ve stavbách pro bydlení
S ohledem na nové toxikologické poznatky o pĐsobení olova byl zpďísnĈn limit pro obsah tohoto prvku v pitné vodĈ.
OdĐvodnĈnĈ se pďedpokládá, že ve starých obytných domech, zejména které dosud mají olovĈné rozvody pitné vody, ale i rozvody obsahující potrubí z nĈkterých starších typĐ
PVC nebo prvky (armatury, vodomĈry, spojky, vodovodní
baterie, ...) z mosazi, nebo Ćerveného bronzu, bude obtížné
nových zpďísnĈných požadavkĐ dosáhnout a v tĈchto pďípadech bude nutné pďistoupit k výmĈnĈ nevyhovujících
prvkĐ rozvodu za jiné, nezávadné.
Ministerstvo pro místní rozvoj ñR (dále jen MMR) na základĈ
uloženého úkolu vyhlásilo program „Podpora oprav domovních olovĈných rozvodĐ“ na odstranĈní rozvodĐ pitné vody
ve stavbách pro bydlení, ze kterých se uvolČuje olovo (pďevážnĈ olovĈné rozvody). Veškeré informace jsou k dispozici
v dostateĆném rozsahu na webových stránkách MMR
(www.mmr.cz/index.php?show=00I026047006005).
Program pďedpokládá, že dotace budou poskytovány na základĈ podané žádosti (termín od 2. do 6. kvĈtna 2005) obci
dle jejího odhadu pďedpokládaných nákladĐ. Podkladem
jsou akreditované nebo autorizované protokoly s hodnocením autorizovanou nebo akreditovanou laboratoďí proškolenou v „metodice“ dokladující, že v objektu, na jehož opravu je požadována dotace, je zjištĈno zvýšené množství olova z dĐvodu používání olovĈných domovních rozvodĐ.
Naše pracovištĈ Zdravotního ústavu se sídlem v Pardubicích
je nositelem OsvĈdĆení Státního zdravotního ústavu, které
je podmínkou pro oprávnĈní ke stanovení odbĈru pitné vody a následnou analýzu na obsah olova dle metodiky pďipravené Ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem „Monitoring obsahu olova v pitné
vodĈ ve stavbách pro bydlení s olovĈnými domovními rozvody“ a je pďipravené poskytnout v této oblasti pro obyvatele kvalifikované služby.
E-mailové adresy na jednotlivá pracovištĈ ZÚ Pardubice:
Pardubice:
podatelna@pu.zupu.cz
Chrudim:
podatelna@cr.zupu.cz
Ústí n. Orlicí: podatelna@uo.zupu.cz
Svitavy:
podatelna@sy.zupu.cz
Možnost dalších kontaktĐ na www.zupu.cz
Ing. Vladimír Kraják, v. r.
zástupce Ĝeditele

Obecní úĆad žádá obêany, aby odpad z domácností tĆídili, využívali pravidelný møsíêní svoz
smøsných plastĎ, PET lahvi a skla, jarní a podzimní svoz velkoobjemového a nebezpeêného odpadu
a do popelnic ukládali pouze zbývající odpad z provozu domácnosti.
Do popelnic nepatĆí shrabané listí, suchá tráva a další odpad z úklidu
zahrad a prostranství kolem domĎ.
JUDr. Miroslav Stejskal, starosta
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KvÌtnové zamyšlení
ŠEDESÁT MÍROVÝCH LET

nala dĎvøra, spolehlivost, mlêenlivost, jaké byly morální hod
noty lidí, kteĆí møli odvahu podpoĆit boj proti fašismu, pro co
byli schopni nasadit svĎj život.
TĆetina roku 2005 uplynula, první
Šedesát let je úctyhodná êást ži
êtyĆi møsíce plné snøhu i vody,
vota êlovøka, za tu dobu pokrok
ale také sluníêka a mrazivých rán
ve všech oblastech života spoleê
jsou za námi. Nastupuje møsíc
nosti uêinil pĆímo mílové kroky
kvøten, møsíc prvních kvøtĎ na
kupĆedu. To si pĆedstavíme každý
zahradách, rozkvetlých stromĎ a
sám velice lehce.
keĆĎ, z nich nejznámøjší je snad
Ale jak jsme na tom v oblasti mo
šeĆík se svou silnou nezamønitel
rálky, vztahu lidí mezi sebou, vzta
nou vĎní a urêitou historickou
hu k pĆírodø, k hodnotám okolo se
symbolikou. Stejnø jako každý
be, k majetku druhých lidí, nechy
POMNÍK VÝPRACHTICKÝCH OBñANû
rok by nám møl i letos pĆipome
bí nám pokora a úcta? Tyto kro
PADLÝCH V I. A II. SVóTOVÉ VÁLCE
nout, že v tomto êase skonêila II.
ky, zdá se, jdou zpátky místo do
kresba z Kroniky obce Výprachtice
svøtová válka, že letos uplyne již
pĆedu. PĆejme si proto, aby pĆi
60 let od porážky fašismu. Tra
pomenutí 60. výroêí konce II. svø
gické události, které se tenkrát staly se nám každým rokem tové války bylo pro nás a všechny v naší vlasti žijící také mo
vzdalují, pamøtníkĎ ubývá. Mnozí z nich by nám jistø mohli mentem k zamyšlení a urêité zmønø konzumního zpĎsobu ži
vyprávøt o tøžkém životø v dobø války, o utrpení, o strachu, o vota.
dobø nesvobody. V boji proti fašismu padly tisíce lidí, Na výprachtickém pomníku padlým je uvedena Ćada jmen zdej
v nelidských podmínkách koncentraêních táborĎ byly další ti ších obêanĎ, kteĆí naši svobodu zaplatili životem. PatĆí se, aby
síce umuêeny a zlikvidovány. Historické dokumenty, které je chom se v êase kvetoucích šeĆíkĎ poklonili jejich památce.
dnes možné shlédnout o tøchto událostech, nás varují pĆed PĆi pĆíležitosti 60. výroêí konce II. svøtové války uctíme pa
tím, co dokáže ideologie nadĆazenosti a arogance moci. Osvo mátku padlých obêanĎ naší obce v sobotu 7. kvøtna 2005. Sraz
bození od fašismu bylo draze vykoupeno životy nevinných, úêastníkĎ je v 18 hodin pĆed budovou obecního úĆadu, za do
kteĆí se už nikdy nevrátili do své rodné vesnice, ke své rodinø, provodu hudby bude následovat kladení vøncĎ k pomníku pad
ke své ženø, ke své matce, ke svým døtem.
lých a u pomníku ruských zajatcĎ na místním hĆbitovø.
Ani v dnešní dobø poêítaêĎ a mobilĎ bychom nemøli na toto Zveme všechny obêany, døti a mládež.
období zapomenout, naopak, myslím, že je dĎležité pĆipome
nout, jak se za války žilo, co v protifašistickém odboji zname
Za OZ Marie Hanyšová

SPOZ oznamuje

Josef Kulhánek
Jana Skalická

Výprachtice 191
Výprachtice 84

Vítej mezi námi

y

65 let
65 let

M
8

5. bďezna 2005 se narodil
Damián DoleĆek Výprachtice 293

RozlouĆili jsme se

Nejstarší obêankou naší obce je paní Ludmila Chládková, která
se v dubnu dožila 95 let. Když jsme jí pĆišli blahopĆát, uvítala
nás jako každoroênø její spokojená, usmøvavá tváĆ. Vyprávøla
nám o svých vzpomínkách na døtská a mladá léta, na život,
který ji pĆípravil nejen pøkné chvíle, ale i nelehké okamžiky.
Mezi její velké zájmy patĆilo vždy êtení knížek a pøstování kvø
tin, o které se dodnes stará na pøknø upravené skalce pĆed
domkem.
Milá paní Chládková, jménem všech obêanĎ naší obce Vám pĆe
jeme do dalších let hodnø zdraví, klidu a pohody.
Foto a text: Marie Hanyšová

Anna Fajtová
Výprachtice 162

Zemďela 23. bďezna ve vĈku 82 let
Marta Skalická
Výprachtice 369
Zemďela 27. bďezna ve vĈku 76 let
Josef Resler
Výprachtice 27
Zemďel 4. dubna ve vĈku nedožitých 74 let
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... TENTOKRÁT Z T«LOCVI§EN A H¶IŠ
V dubnu se stejnĈ jako každým rokem rozebĈhly sportovní
soutĈže, kterých se naši žáci již pravidelnĈ zúĆastČují.

COCA-COLA Cup, kopaná žákĐ II. stupnĈ.
Ve Ćtvrtek 14. 4. jsme odjíždĈli na turnaj v kopané do Králík. Bylo to okrskové kolo, ve kterém bojovaly o jedno postupové
místo 4 družstva - Králíky I., Králíky II., Tatenice a Výprachtice.
Hrálo se na velkém hďišti s jedenácti hráĆi. Naši borci sice
skonĆili na koneĆném Ćtvrtém místĈ, ale pďedvedli bojovný výkon s trochou smĐly v zakonĆení. VyslovenĈ jim nevyšel pouze
zápas s Králíky I., kde byl výsledek jednoznaĆný, naopak souboj
s Tatenicí byl až do konce vyrovnaný a rozhodl jeden samostatný únik s gólovou teĆkou.
Náš výbĈr dirigoval kapitán Radim Skalický, do slibných šancí
se svou rychlostí dostával Roman Košèál, v brance dĈlal, co
mohl Filip Hajzler a ostatní dďeli ve stďedu pole.

FLOORBALOVÉ DRUŽSTVO 5. TúÍDY

FLOORBALOVÉ DRUŽSTVO 4. TúÍDY
ŠKOLU REPREZENTOVALI:
Radim Skalický (C), Jiďí Chládek, Jan Dušek, Filip Hajzler,
Martin Chládek, Roman Košèál, Martin Krátký, Jakub JureĆko,
Ladislav Kaplan, Tomáš Falta, Jan TotĐšek, Petr Vychytil.

FLOORBAL, 3.-5. tďída
V pátek 15. 4. probĈhl, také již tradiĆní, turnaj ve floorbale
v Základní škole v Bystďeci. Systémem každý s každým se utkaly
výbĈry 3., 4. a 5. tďídy z každé školy (6 družstev). Jako vždy mĈl
turnaj výbornou atmosféru, kdy vítĈz nebyl znám do posledního zápasu. K vydaďenému sportovnímu dopoledni velkou mĈrou pďispĈla také organizace soutĈže, o kterou se postaral pan
ďeditel Beran s uĆiteli.
Po dvou letech se koneĆnĈ podaďilo v turnaji zvítĈzit „výprachèákĐm“ z 5. tďídy, i když to bylo vítĈzství velmi tĈsné, kdy v závĈru rozhodovalo skóre a víc nastďílených branek. O ty se v našem výbĈru postaral zejména Petr Vychytil, který všechny pďevyšoval technikou hole a pďehledem na hďišti. UrĆitĈ to byl nejlepší hráĆ turnaje.
KoneĆné poďadí:
POŏ.
ŠKOLA
Tŏ. BODY
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ZŠ Výprachtice
ZŠ BystŐec
ZŠ BystŐec
ZŠ Výprachtice
ZŠ BystŐec
ZŠ Výprachtice

5.
5.
3.
3.
4.
4.

9
9
5
3
2
2

FLOORBALOVÉ DRUŽSTVO 3. TúÍDY

VYBÍJENÁ, dívky 4. a 5. tďída
Ve stďedu 20. 4. se hrálo okrskové kolo vybíjené dívek 4. a 5.
tďíd v LanškrounĈ. Turnaj obsadily svými výbĈry tďi školy - ZŠ na
ul. B. Smetany, ZŠ na nám. A. Jiráska a ZŠ Výprachtice.

(Pokraþování na stranČ 6.)
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ŽÁKOVSKÝ SN«M A ŽÁKOVSKÁ ÚSTAVA

Našim dívkám se nevyvedl první zápas, kdy prohrály pomĈrnĈ
jednoznaĆnĈ se ZŠ Jiráskova, ale po taktické poradĈ o pďestávce nastoupily s odhodláním zvítĈzit. To se podaďilo, a i když
jsme nevybojovali postup do okresu jako loni, je koneĆné druhé místo velmi pĈkné.

V uplynulém mĈsíci vznikl na naší škole tzv. „Žákovský snĈm“.
Žáci se mohou prostďednictvím snĈmu vyslovovat k otázkám
školy. Touto cestou mohou vznášet dotazy, pďipomínky a pďicházet s vlastními námĈty na zlepšení práce školy, prostďedí
atd. Žákovský snĈm se skládá z tĈchto orgánĐ: tďídní snĈm,
školní snĈm a žákovská rada.
Žákovský snĈm se ďídí „Žákovskou ústavou“ a má právo jednat
pďímo s vedením školy.

KoneĆné poďadí turnaje:

1. ZŠ Jiráskova, Lanškroun
2. ZŠ Výprachtice
3. ZŠ Smetanova, Lanškroun.

Preambule žákovské ústavy:
My, žáci Základní školy Jindďicha PraveĆka, Výprachtice, vĈdomi
si toho, že škola je spoleĆenstvím rovnoprávných, svobodných
lidí, kteďí chápou své povinnosti vĐĆi sobĈ, druhým a zodpovĈdnost vĐĆi celé škole, pamĈtlivi toho, že svobodné chování
jednotlivce nesmí ohrožovat ani omezovat jiné, ani jim vadit
v práci nebo niĆit její výsledky, že úcta k druhému je základem
každé správné spoleĆnosti, pďipraveni podle svých možností
získat co nejvíce vĈdomostí, dovedností a utužovat sportem
své zdraví, odhodláni šíďit dobré jméno školy, prostďednictvím
svých svobodnĈ zvolených zástupcĐ pďijímáme tuto „Žákovskou ústavu Základní školy Jindďicha PraveĆka, Výprachtice“.
MluvĆími a zástupci jednotlivých tďíd byli zvoleni:
Daniel Merta (Eva Kulhánková)
4. tďída
5. tďída
Daniel Chládek (Petr Vychytil)
6. tďída
Kateďina Dušková (Šárka Krátká)
7. tďída
Kristýna Jandejsková (Lukáš Merta)
8. tďída
Ladislav Kaplan (Šárka Houdková)
9. tďída
Zuzana Stejskalová (Pavlína Hanyšová).
(Pozn. ďeditele - žákovský snĈm vznikl na popud samotných
žákĐ školy a nejvĈtší podíl na jeho vzniku mají žáci 7. tďídy, kteďí vše zorganizovali a pokud se jim tuto iniciativu podaďí dotáhnout do konce, mĐže být jednou z možností, jak mohou
chod a klima školy ovlivČovat oni sami.)

VE VÝBóRU BYLY:
Romana Stejskalová, Hana Hamplová, Simona Netušilová,
Nikola Zemanová, Michaela Paďízková, Jana Koubková,
Eva Kulhánková, Martina Rybková, Aneta Jandejsková,
Simona Marešová, Sára Šedivá, Michaela Tomišková.

Text a foto: Mgr. Petr Fiebiger, Ĝeditel ZŠ

ZÁPIS D÷TÍ DO MATEąSKÉ ŠKOLY
NA CELÝ ŠKOLNÍ ROK 2005/2006
SE KONÁ 9. AŽ. 10. KV÷TNA 2005
OD 08.00 DO 15.30 HODIN
V MATEąSKÉ ŠKOLE.
Marie Hejlová, Ĝeditelka MŠ

Kolik ďeĆí umíš, tolikrát jsi ĆlovĈkem ...
Tentokrát z Ćesko-maĉarského slovníĆku na jarní téma:

ñESKY:
vĆela
vosa
Ćmelák
sršeČ

MAôARSKY:
séreméd
neséreméd
neséreméd turbo
neséreméd turbo super
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Pďedjaďí roku 1945 bylo na poĆasí nevlídné. Taková byla i tehdejší doba a s pďibývajícím Ćasem se stejnĈ nevlídnou stávala
i nálada našich zákopníkĐ. Všechno má však svĐj konec, po špatném poĆasí vysvitne slunko, zlou dobu vystďídají chvíle
šèastné - doĆkají se zákopníci již tentokrát návratu domĐ? Tušili, že za dva mČsíce bude druhá svČtová válka již jen
strašnou minulostí?
10. bďezna 1945
Ráno Tonda kouká na hodinky a kďiĆí: „Už je pĐl sedmé!" UdĈláme svĈtlo
a honem všechno vstávat! Ale hned na to pďekvapeni. Ono je teprve Ćtvrt
na šest. Spíme tedy dál. Posnídáme Ćernou kávu a hned nástup do práce.
Jdeme opĈt na kĐly. ZnaĆnĈ se oteplilo a prší. Vypadá to na pďelom poĆasí. Není divu neb už máme desátého bďezna. Cestou se dovídáme, že vĆera popravili v OpavĈ pĈt nĈmeckých vojákĐ dezertérĐ, mezi nimi i jednoho
majora. Tďi dny musí ležet na místĈ popravy pro postrach druhým. Poprava se konala na bývalém sokolském stadionu, tím zároveČ NĈmci tupí i
naš památky. V lese nechce oheČ hoďet, stále od rána hustĈ prší. Vedoucí
pďišel za námi, abychom práci ukonĆili. „U dĈdeĆka“ se dovídáme, že oficírská kuchyČ dostala dnes rozkaz se pďipravit každou chvíli na cestu.
Má to být zatím tajemství. Nákladní auto tam skuteĆnĈ stoji. JeštĈ vĆera
se „U dĈdeĆka" ďíkalo, že zde budeme i pďes Velikonoce. Možná pojedeme
už za hodinu. VĆera se pohnula v Ratiboďi fronta. NĈmci o nĈco postoupili. Ale najednou je jakýsi obrat. Na svĈtnici se dovídáme, že už jsou v pohotovosti opustit pozice bĈhem hodiny. Jenom aby to nebylo v noci. Na
silnici je mnoho vody a snĈhu, kdo by se v tom brouzdal. KoneĆnĈ dostávám z domova dopis a v nĈm jsou Iístky na chleba a rohlíky, je po nouzi.
Dnes Tonda pďinesl hovĈzí maso, tak vaďíme polévku. Hlad zatím nemáme. K obĈdu v šest hodin máme brambory, trochu zelí a na IžiĆku barevných krup. Na veĆeďi chleba, máslo a tálek salámu. VeĆer je trochu stísnĈná nálada.

sekávat k ďece vrby. Všude je plno vody a my nemáme od vĆera ještĈ
uschlé boty. UmĈlé Vítkovice zaĆínají bourat. Nepďítel se na nĈ nenachytal.
K obĈdu je ďepa, mrkev a brambory, všechno je smícháno dohromady. K
veĆeďi chleba, margarin a lžíce marmelády a ještĈ deset cigaret. VeĆer
jdeme na pivo. Na svĈtnici se o niĆem jiném nemluví, než kdy pĐjdeme
domĐ.

15. bďezna 1945

Je nedĈle ráno a my nevíme jestli pĐjdeme do práce. K snídani káva a
hned nástup a jde se do práce. Mrzne a je velký vítr, ta pďíroda je opravdu rozmarná. Jdeme na louky za dráhou drátovat. Všude je plno vody pod
snĈhem, ani nevíme kam máme šlápnout. MnĈ je opravdu zima, šlápl
jsem do vody a v botách mám mokro, zebou mĈ nohy. Jdeme se k nĈkomu ohďát do stavení. Za chvíli musíme jít zase pracovat. V jedenáct hodin
konĆíme práci. Vracíme se na svĈtnici, kde je pďíjemnĈ teplo. Hrajeme šachy až do obĈda. Po obĈdĈ k nám pďichází na návštĈvu uĆitel Tušla. Ve
Ćtyďi hodiny jdeme do Lhoty na pivo. DĈdeĆek roznáší pivo a pďi tom vypráví. Jeho syn je nemocen, leží v kuchyni. Po návratu na svĈtnici kolují
rĐzné zprávy o odjezdu domĐ. Nikdo ale neví nic urĆitého. ñekáme, že by
to mohla být stďeda nebo Ćtvrtek. Na obĈd dnes byly brambory a sekaná
se zelím. K veĆeďi chleba, salám a margarin.

Dnes je šest rokĐ zďízení protektorátu. Ve Ćtvrt na šest se rozezvuĆĈla dĈla na frontĈ. VeĆer jsme se s Tondou umluvili, že pojedeme do Opavy odkud zatelefonujeme na náš arbajtsamt do Lanškrouna, aby nás propustili
domĐ. Ráno jdeme pro kafe do kuchynĈ a potom do Háje na dráhu. Jedeme do Opavy. Na hlavní poštĈ musíme Ćekat na spojeni od pĐl deváté
do pĐl jedné. KoneĆné máme spojení, voláme Jániše. Hlásí, že sami nemĐžou nic dĈlat, dokud nedostanou rozkaz. Pďeje nám mnoho štĈstí na
tĈch pár dní. Jdeme si prohlédnout Opavu a jsme právĈ v katedrále, když
houká siréna. Ve mĈstĈ se všichni schovávají. Zašli jsme do jedné chodby
na námĈstí. Za. hodinu je odtroubeno a tak jdeme do druhého kostela.
Hned na to znovu alarm, tentokrát jaksi zostra dlouho houká siréna.
HasiĆi jedou, elektriky zastavují, lidé spĈchají do krytĐ. Utíkáme do prĐjezdu velkého domu. PoĆasí se kolem jedenácté hodiny vybralo, je teplo a
krásnĈ svítí sluníĆko. Fronta dnes hďmí od rána. Letadla však nepďiletĈla,
ale je slyšet stďelbu, bombardují prý Krnov a Ratiboď. Bude-li trvat poplach
ještĈ pĐl hodiny, zmeškáme vlak. Po chvíli jdeme koneĆnĈ k nádraží, ale
vrací nás hlídka. Musíme odcházet zadem. U nádraží je plno lidí. Všichni
se nevešlí do krytu. Za deset minut nám má odjíždĈt vlak a dostat se do
vlaku není tak lehké. Nastala velká tlaĆenice, když koneĆnĈ siréna zahoukala dlouze konec poplachu. HlavnĈ, že jsme se dostali do vlaku vĆas. Ve
škole nás už Ćekali s jakou jsme poďídili. Jaké bylo jejich zklamání si nelze ani pďedstavit. Dnes byla špatná nálada. DĈlalo se do pĐl páté a k tomu naše Jobova zvĈst! Každý nadává, ale co platno. Jdeme v šest hodin
k obĈdu, je guláš a brambory, masa jen dva kousky. VeĆer je pĐl kilogramu chleba, kousek salámu a tďi dekagramy sádla. Tonda je z té cesty marod. Leží a povídá: „Kup mi v hospodĈ nĈco ostďejšího do lahve!“ Je to
nešfastná náhoda, hostinský nic nemá a když má tak pĐl litru stojí sedmdesát marek. K veĆeru stďelba na frontĈ umlkla. Dnes to bylo slyšet jako
prudká bouďka, která hďmí bez pďestání. Pďed Opavou jsou samé zákopy,
ostnaté dráty a mezi tím vojáci. V OpavĈ je spousta vojska.

12. bďezna 1945

16. bďezna 1945

11. bďezna 1945

Pondéli ráno káva a odchod do práce. Dnes nám dávají lopaty, bude se
kopat. Vedou nás až za Lhotu, budeme dĈlat velký bunkr. PoĆasí se zlepšilo, je mlha, ale není zima. Sníh leží už jen na polích. Ve tďi hodiny se
vracíme z práce. Hoši sehnali housle a tahací harmoniku. Hraje se a zpívá, tak máme.veselo. K obĈdu byl guláš, témĈď bez masa. K veĆeďi chleby,
salám a sádlo. Po veĆeďi hoši hraji zase na housle a harmoniku až do deseti hodin. V deset hodin jdeme ležet a jsme rádi, že je zase jeden den za
námi.

13. bďezna 1945
Je úterý. Venku je teplo, ukazuje se koneĆnĈ jaro. Na polích už taje sníh.
Po snídani jdeme do lesa, snad naposledy. Pracujeme do dvou hodin. Cestou z práce se zastavujeme „U dĈdeĆka“. Dnes není nic nového, jenom
všechny zajímá, kdy už pĐjdeme domĐ. K obĈdu je ajntopf, zelí, brambory
a omáĆka. K veĆeďi chleba, margarin a na Ižíci tvarohu. VeĆer je veselo pďi
harmonice a houslích až do.deseti hodin.

14. bďezna 1943
Ve stďedu ráno k snídani koneĆnĈ sladká Ćerná káva. Jdeme do práce vy-

Pátek ráno. Nastupujeme do práce. K snídani zase jen Ćerná káva. K ránu
byla slyšet palba. Den je krásný, sluníĆko svítí a hďeje. Ve mĈstech budou
mít dnes teplo. A skuteĆnĈ, už v osm hodin je slyšet v OpavĈ siréna, do
veĆera to bylo nesĆíslnĈkrát. V poledne se strhla nad námi letecká bitva.
PďiletĈla ruská letadla. Utíkáme kam kdo mĐže. Protiletecká palba jen
hďmĈla. V BenešovĈ byli lidé zvĈdaví, dívali se na to divadlo a bylo tam
nĈkolik mrtvých. Zďítilo se jedno ruské a jedno nĈmecké letadlo a jedno
nĈmecké pďistálo v poli. ñistíme zákopy, jsou plné spadané hlíny, vody a
snĈhu. Je to špatná práce. Díváme se strachem na letadla a musíme dĈlat
až do pĐl páté. K obĈdu jsou brambory s mrkvi a kousek masa. K veĆeďi
chleba, margarin a olomoucké syreĆky. VeĆer se díváme na velikou záďi
nad Ostravou. Stojíme na silnici mezi námi jsou ženy a dĈti ze Smolkova.
Je slyšet silné rány a vidĈt velké záblesky. Jedna paní nás upozornila, že
máme ve škole špatnĈ zatemnĈno, tak bĈžím zhasnout.

¬Ò
(Pokraþování pĜíštČ.)
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Letošní zima ve fotografii

bďezen 2005

... CESTA Z VALTEúIC TAKÉ
foto: Jan Skalický

CESTA DO VALTEúIC ZASYPANÁ ...
bďezen 2005
foto: Jan Skalický

Ã

CESTA K PILE
konec bďezna 2005
foto: Lukáš KaČka

ZIMNÍ ODPOLEDNE NA DOLE
zaĆátek bďezna 2005
foto: Jan KaČka

Kulturní informace

Kulturní akce
v jablonném nad orlicí

\] sport
21. kvĈtna - sobota ve 1400 hod.
KULIñKYÁDA
u koupalištĈ, poďádá Junák

 kino
5. kvĈtna - Ćtvrtek v 1930 hod.
LETEC
film USA - pďístupný od 15 let
12. kvĈtna - Ćtvrtek v 1930 hod.
PúÍBóHY OBYñEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ
film ñR/NĈm/SK - mládeži pďístupný
19. kvĈtna - Ćtvrtek v 1930 hod.
SMÍM PROSIT
film USA - pďístupný od 12 let
26. kvĈtna - Ćtvrtek v 1930 hod.
ZOSTANE TO MEDZI NAMI
film SR/ñR - pďístupný od 15 let
30. kvĈtna - pondĈlí v 19 hod.
MILLION DOLLAR BABY
film USA - pďístupný od 12 let
30

28. kvĈtna - sobota od 700 hod.
VYHLÍDKOVÉ VRCHOLY
start na stadionu, poďádá KñT
pĈší trasy 9, 19 a 30 km
cyklotrasy 30, 48 a 60 km



hudba

30. kvĈtna - pondĈlí v 1800 hod.
VARHANNÍ KONCERT
Eric Dalest (Francie)
kostel sv. BartolomĈje
3. až 5. Ćervna - pátek až nedĈle
JABLONSKÝ MEDVÍDEK
XI. roĆník folkového festivalu
areál koupalištĈ

ulturní

entrum

LANŠKROUN
8. kvøtna v 1500 hodin
námøstí J. M. MarkĎ
DECHOVÝ ORCHESTR AF BRASS BAND
LETOHRAD
slavnostní koncert
NE

PÁ

13. kvøtna v 1930 hodin
lanškrounský zámek

W. Shakespeare
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
soubor Škeble Gymnázium Lanškroun
režie: RĎžena Šteflová
ÚT  PÁ

17. až 20. kvøtna

VI. POLSKÉ DNY V LANŠKROUN÷
výstava fotografií, koncert P. Dobeše,
koncert „Glacensis rock“
Dny polské kuchynø
26. kvøtna v 1930 hodin
lanškrounský zámek
VYPRÁV÷NÍ ZDEÿKA TROŠKY
veselé pĆíhody z natáêení
éT
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Jak
Jak bylo
bylo?
B¶EZEN 2005
NEJNIŽŠÍ TEPLOTA (05.03.)
NEJVYŠŠÍ TEPLOTA (27.03.)
PRûMóRNÁ TEPLOTA MóSÍCE
prĐmĈrná minimální teplota
prĐmĈrná maximální teplota

BŏEZEN 2005
-15,5 C
+14,9 0C
+0,67 0C
-4,9 0C
+6,3 0C
0

ZaĆátek mĈsíce byl zcela ve znamení
zimy a v první dekádĈ byla i nejnižší teplota mĈsíce, min. teploty od -4,2 0C níže.
Max. teploty se pohybovaly od nuly mírnĈ do plusu i minusu. První polovina dekády pďevážnĈ sluneĆná, druhá polovina ve znamení každodenní nadílky nového snĈhu. Ve druhé dekádĈ boj zimy
s pďedjaďím - min. teploty se pďiblížily k
nule, max. teploty vystoupaly až nad +10
st.. Až do 13. dne pďívaly nového snĈhu
(celková vrstva snĈhu cca 70 cm), avšak
již 14. díky vzestupu teplot sníh zaĆal tát.
Od 17. do 19. vyhrává jaro a prší, 20. už
sluneĆno. První jarní den opĈt ve znamení sluníĆka i když min. teplota klesla
témĈď na -10 0C. Ve 3. dekádĈ se min.
teploty pohybovaly lehce na obĈ strany
od nuly, max. teploty neklesly již pod nulu a postupnĈ vystoupaly až na maximum mĈsíce. DefinitivnĈ vyhrálo jaro,
poĆasí pďevážnĈ polojasné s promĈnlivou oblaĆností, již 22. byly jižní meze holé a do konce mĈsíce už zbyla jen nesouvislá místa snĈhu na stinných severních svazích.
Max. teploty klesly pod bod mrazu 4krát,
min. teploty 27 dní byly pod nulou, teplota však mČla trvale vzestupný trend. Po
22 dní se ukázalo sluníĆko, aè již byl den
jasný Ći polojasný s promĈnlivou oblaĆností. MĐžeme konstatovat, že jaro pďišlo
do vsi.
Do sledování poĆasí se zapojili i žáci 6.
tďídy ZŠ. PravidelnĈ sledují a zaznamenávají max. a min. teplotu, tlak a vlhkost
vzduchu. Abychom jejich práci zúroĆili,
budeme uvádĈt graf min. a max. teplot
mĈďených na dolním konci a na horním
konci obce. Uvidíme, zda dojdeme k výrazným rozdílĐm.
ROZDÍL MIN. TEPLOTY - 03/2005
18.03. DK -5,0 HK +4,6 rozdíl 9,6 0C
ROZDÍL MAX. TEPLOTY - 03/2005
02.03. DK -3,9 HK +3,3 rozdíl 7,2 0C
Do rubriky Jak bylo? pďispĈl i Jirka HelbichĐ, který z vlastních mĈďení sestavil tabulku srážkových úhrnĐ ve Výprachticích
za posledních 11 let (celý sluneĆní cyklus) v období 1994 až 2004. Hodnoty
jsou uvedeny v mm na m2..

0

C GRAF PRšBęHU DENNÍCH TEPLOT (MIN., MAX.)
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teplota
prŢmĚrná teplota
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MINIMÁLNÍ TEPLOTA
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MAXIMÁLNÍ TEPLOTA

C DOLNÍ KONEC - HORNÍ KONEC
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ROK
1994
1995
1996
1997
1998
1999

SRÁŽKOVÉ ÚHRNY VE VÝPRACHTICÍCH V LETECH 1994 - 2004
mm
POZNÁMKA
ROK
mm
POZNÁMKA
781,9
2000 843,5
982,5
2001 923,7
621,2
2002 978,6 povodnĚ na VltavĚ
995,0 povodnĚ na MoravĚ
2003 555,0 kritický stav pitné vody
849,0
2004 606,2
672,9

PrŢmĚrný roÿní úhrn ÿiní 800,9 mm.
Max. denní úhrn za celé období namĚŐen 06.07.1997 - 87 mm (velká voda u nás).

Z veverÈina košíÈku

AHOJ DĈTI !
DUBNOVÝ TRÉNINK
V dubnu jako by se poĆasí zbláznilo. Probudíme se, nebe je modré a bez mráĆkĐ, vyjdeme z domu, a leje jako z konve. Vrátíme se
pro pršiplášè, na cestČ si nás potmĈšile prohlíží sluníĆko. Když nám poĆasí vyvede takovou vĈc párkrát za sebou, dostaneme obyĆejnĈ vztek a zlobíme se: Tak jak vlastnĈ je, krásnĈ, nebo škaredĈ? A máme dojem, že není nĈco v poďádku. Jenomže aprílové poĆasí je
právĈ proto aprílové, abychom vĈdĈli, že si mĐže dĈlat, co chce. Pďíroda nám právĈ ďíká: Milý ĆlovĈĆe, kdyby mĈlo být jenom po
tvém, to by to dopadlo. Nakonec bys chtĈl, aby bylo horko, kdy se ti zachce, a chládek, kdy se ti zachce, a mokro, jen když ti to nebude vadit. Koukej, víš co, já tĈ trochu procviĆím, aby sis zvykl na všechny mé rozmary, na horko i na zimu, na sucho i na mokro. Tak
tedy - raz dva, raz dva, chvíli sluníĆko a hned nato pĈkná sprcha za límec. VĈď mi, ĆlovĈĆe, takový trénink ti jen prospĈje. Nemá cenu
pďírodĈ odmlouvat. Dá se s ní koneckoncĐ vyjít jen po dobrém. A tak nám nezbývá než trénovat. Raz dva, raz dva v dubnovém rytmu.

TERñINY HRÁTKY A HÁDANKY
PRO ŠIKOVNÉ RUCE
StromeĆky

PRO HRAVCE TEDY HRAVÉ DóTI
ZahánĈná s nafukovacím balónkem

Co potďebujeme: tvrdý papír, žlutou a hnĈdou vlnitou lepenku, vodové barvy, štĈtec, nĐžky, lepidlo,
zlatá barva ve spreji, dďevitá vata, klacík, jeďabiny.
Nejprve lepenku pomalujeme vodovými barvami.
Barvu lepenky zvolíme svĈtlou napď. žlutou a pomalujeme Ćervenou barvou. Lepenku nastďíháme na
obdélníĆky (5 x 1,5 cm). Základ stromeĆku tvoďí kužel z tvrdého papíru nastďíkaný zlatou barvou. Kužel
oblepujeme lepenkovými kousky. Na nĈ nalepíme
jeďabiny. Jako kvĈtináĆ poslouží nádoba oblepená
proužky hnĈdé lepenky naplnĈná kamínky a dďevitou vatou, do které zasadíme klacík. Vrchní Ćást klacíku namoĆíme do lepidla, nasadíme kužel a stromeĆek je hotov.

Postavte dvĈ ďady židlí tak, aby na nich sedĈli hráĆi Ćelem proti sobĈ. ObĈ strany odbíjejí
nafouknutý balónek otevďenými dlanĈmi a
když se nĈkomu podaďí udeďit do balónku
tak, aby pďeletĈl nad hlavami soupeďĐ a spadl za jejich ďadou na zem, získává pro své
družstvo bod. Odstup mezi ďadami židlí je
malý, necelého pĐldruhého metru. Balónek
je tak lehký, že ani po silném úderu daleko
nedoletí. Dokud je balónek ve vzduchu, nesmí nikdo vstát ze židle, ani pďi odbíjení. Za
porušení tohoto pravidla se dává soupeďĐm
pĐlka bodu. Zápas trvá deset minut.

PRO PúEMÝŠLIVCE
VyplČte tabulku
VyplČte tuto tabulku písmeny A, B, C, D, E, F, G, H, I podle následujících
pokynĐ:
a) B je ve stejném sloupci jako E a H.
b) F je vlevo od B a hned nad D.
c) G je vpravo od E a hned nad I.
d) D je hned vlevo od H a ve stejném sloupci jako A.

úešení z minulého Ćísla:
A 36, trojnásobek souĆinu
obou horních Ćísel.
B 6, jedná se o tďetinu rozdílu
horních Ćísel

Sánď

JiĢí Suchý

Koupil jsem si pĢedevĀírem sánď
A teĊ koukám rozpaĀitď na nď
Slunce svítí
A jaro je tu
Já na palouku
Se snďhem si kvďty pletu
Dďti i dospďlí se mi smďjou
Krajem huĀí jarní Ģeky proud
A tak vidím že Āas maĢí
Kdo vzdoruje kalendáĢi
Kdo chce proti proudu plout

Hezké jarní dny pĜeje Markéta a Terka
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