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Dnešní mládež je hrozná. Ale nejhorší je, že už k ní nepatďíme.

PICASSO Pablo, španĈlský malíď /1881-1976/

Zprávy z radnice
líbí nebo nelíbí, pĆípadnø kdo je koho
Vážení pĆátelé,
kamarád. Byty byly pĆidølovány dle
dovolte nám, abychom Vás pozdravili
pravidel, které zastupitelstvo schváli
v dobø dovolených a letních prázdnin.
lo. O pĆidølení obecních bytĎ jsme
Doufáme, že se koneênø umoudĆí po
rozhodovali všichni. Nebylo rozhodo
êasí a nastane pravé „léto“. Pokud bu
váno pouze o pĆidølení takových bytĎ,
dete mít êas si pĆeêíst Výprachtické no
které jsou dosud obsazeny a nevíme,
viny tak vøzte, že se døje následující.
kdy budou tyto byty volné. Obec pĆed
V souêasné dobø jsou dokonêovány
pokládá, že do konce roku se nejménø
byty v objektu êp. 175 ve Výprachti
ještø jeden nebo dva byty uvolní. Pak
cích. Objekt dostane novou fasádu,
bude možné o jejich pĆidølení rozhod
na které se již pracuje. V rámci dne
nout a pĆidølit takový byt takovému
otevĆených dveĆí Vám hodláme uká
žadateli, který splĀuje potĆebné pod
zat objekt zevnitĆ, myslíme si, že se
mínky.
nemáme za co stydøt, neboČ instalace,
Chtøli bychom Vás rovnøž informovat
rozvody, podlahy, dlažby, obklady,
REKONSTRUKCE ñP. 175
omítky, ÚT, sanitární technika apod., Ćervenec 2005
foto: Daniel Vávra o tom, že se blíží doba, kdy obec ne
bude skládkovat odpady na skládce
to vše je nové.
Nyní zbývá dokonêit pĆípojku vody a kanalizaêní pĆípojku v TĆešĀovci, ale bude je nutné vozit do TĆebovic nebo do Lib
k domu êp. 175. Jedná se o investici za nejménø 700.000, Kê. chav. Vøtší pĆepravní vzdálenost a vyšší cena skládkovného
Kanalizaêní pĆípojka bude provádøna firmou RYDO s.r.o. Jedná zvýší náklady na likvidaci odpadĎ. Bude proto potĆebné odpa
se o firmu, která má s uvedenými stavbami zkušenosti. Nabíd dy lépe tĆídit a peêlivø zvažovat, êím zaplníme obsah našich
ka této firmy byla ekonomicky pro obec nejvýhodnøjší, neboČ popelnic. Cena skládkovného v Libchavách pĆesahuje 1.000,
firma nabídla cenu do 600.000, Kê, pĆiêemž cenová nabídka Kê, TĆebovice jsou o nøco málo levnøjší. Dosud jsme vystaêili
s êástkou o témøĆ 300, Kê nižší. PĆepravní vzdálenost nám
ostatních uchazeêĎ byla nejménø o 100.000, Kê vyšší.
Jakmile budou dokonêeny veškeré práce na objektu „Staré poš rovnøž vzroste, a to nejménø o 24 km (poêítají se oba smøry).
ty“, pĆesunou se pracovníci obce na naši hospĎdku, kde se bu Prosíme Vás tedy opøtovnø, abyste se pĆiêinili o to, aby smøsné
de pokraêovat v opravách, které byly zahájeny v roce 2003 a ho komunálního odpadu, tedy toho, co tzv. „házíme“ do popel
do souêasné doby nebyly dokonêeny. Zastupitelstvo obce má nic, bylo stále ménø.
zájem do konce svého volebního období pokroêit ve stavebních Máme velikou radost z toho, že se obec Výprachtice umístila
úpravách a modernizaci tohoto objektu tak, aby restaurace mø na tĆetím místø v rámci soutøže „Vesnice roku“  krajské kolo.
la veškeré potĆebné zázemí. Restaurace nutnø potĆebuje oddø Jelikož se do soutøže pĆihlásilo 23 vesnic našeho kraje, je do
sažený výsledek v soutøži velice pøkný. Doufáme, že pĆíští rok
lené prostory pro zeleninu, ovoce, pro sklad piva apod.
Rovnøž považujeme za nutné Vám sdølit, že zastupitelstvo ob bude tento výsledek ještø lepší.
ce rozhodovalo o pĆidølení obecních bytĎ, a to na základø po Podøkování patĆí všem pracovníkĎm obecního úĆadu a Vám
všem, kteĆí jste se o pøkný výsledek zasloužili. Bez dobĆe fun
daných žádostí obêanĎ.
V podstatø je možné konstatovat, že každému, kdo si podal žá gujících hasiêĎ, tølovýchovné jednoty, muzikantĎ, dĎchodcĎ a
dost (zhruba 18 žadatelĎ), byl byt pĆidølen. Nedostalo se pouze dalších, Vás obêanĎ, bychom nedopadli tak dobĆe. Ještø jednou
na nøkolik málo osob (3 žadatelé), které nesplĀují nøkterá døkujeme Vám všem.
z kritérií pro pĆidølení bytu. Buó tedy vlastní nebo jsou alespoĀ PĆejeme Vám všem pøknou dovolenou. NechČ se Vám práce na
spoluvlastníky nemovitosti, ve které se nachází byt, pĆípadnø Vašich zahrádkách, v lese, pĆi opravách domkĎ a pĆi dalších
Vašich êinnostech daĆí. PĆejeme našemu panu faráĆi Mgr. Pet
nesplĀují nøjakou jinou podmínku pro pĆidølení bytu.
Touto podmínkou mĎže být jak pĆíjem, který pĆesahuje 0,8 ná ru Tobkovi, aby se mu dobĆe vedlo v jeho nové farnosti, zejmé
sobek prĎmørného výdølku v éR, pĆípadnø i to, že žadatel dluží na nechČ mu zdravíêko dobĆe slouží. Prosíme Vás, kteĆí mĎže
na nájemném jinému pronajímateli, nájem neplatí, a tedy není te, abyste pĆiložili ruku k dílu pĆi opravø kostela ve Výprachti
ani pĆedpoklad, že tento nájem bude platit obci za pronajatý cích. VøĆíme, že se dobré dílo podaĆí. Døkujeme Vám všem, kte
obecní byt apod. V jednom pĆípadø pak žadatelé byt odmítli, je Ćí jste pomohli a pomáháte všude tam, kde je potĆeba.
likož nesplĀoval jejich pĆedstavy z hlediska velikosti.
Rozhodnø byty nebyly pĆidølovány podle toho, kdo jak se komu
Zastupitelstvo obce
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ZASTUPITELSTVO OBCE VÝPRACHTICE ZASEDALO DNE 25. ñERVENCE 2005
Z jednání zastupitelstva vyjímáme:

* ZO schvaluje v souladu s ust. § 65 odst. 1 písm. b) zák. Ćíslo 40/2004 Sb., v platném znĈní, výbĈr uchazeĆe, který v
rámci otevďeného ďízení uĆinil nabídku s nejnižší cenou na zakázku „Výstavba 6 b. j. Výprachtice“.

* ZO potvrzuje tímto návrh vyplývající ze zprávy hodnotící komise, tj. pďidĈlit veďejnou zakázku firmĈ Adolf Pech - A.P.S.,
*
*

*
*

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*

Dvoďákova 478, 563 01 Lanškroun, Iñ 60147768, za nejvýše pďípustnou nabídkovou cenu 4,569.813,-- KĆ, vĆetnĈ DPH,
nabídková cena bez DPH Ćiní 4,314.235,-- KĆ..
ZO ukládá starostovi obce aby uĆinil úkony uvedené v ust. § 65 odst. 2, § 66 a § 67 zák. Ćíslo 40/2004 Sb., v platném
znĈní.
ZO schvaluje pďidĈlení jednotlivých nových bytĐ pro pďíjmovĈ vymezené osoby v domĈ Ćp. 175 tĈmto žadatelĐm o
byty:
byt Ć. 1 - obec Výprachtice
byt Ć. 2 - ZdenĈk a Oksana Faltovi (dvĈ dĈti), bytem Výprachtice Ćp. 25
byt Ć. 3 - David DoleĆek a Petra Imrišíková, bytem Dolní ñermná Ćp. 52
byt Ć. 4 - KvĈta SmolĆáková, bytem Výprachtice Ćp. 86
byt Ć. 5 - Karolína Koželuhová a Pavel Wuch (1 dítĈ), bytem Horní Heďmanice Ćp. 152, 561 33
byt Ć. 6 - Pavel a Jana Šponiarovi, bytem Výprachtice Ćp. 326
byt Ć. 3 v domĈ Ćp. 7 - Petr Pfeifer mladší s družkou a jedním dítĈtem, bytem Výprachtice Ćp. 319
byt Ć. 7 v domĈ Ćp. 287 - Hana Dvoďáková, Jan Šponiar (5 dĈtí), bytem Výprachtice Ćp. 40
byt Ć. 3 v domĈ Ćp. 287 - Mgr. Petr a Mgr. Žaneta Fiebigerovi, bytem Výprachtice Ćp. 7
byt Ć. 8 v domĈ Ćp. 287 - Lucie Nováková, bytem Žamberk
Nájemní smlouvy budou uzavďeny v rozsahu dle pďedloženého návrhu smlouvy na dobu urĆitou tj. na dobu nejdéle 2
roky. Nájemné se stanoví ve výši 35,-- KĆ za 1 m2 podlahové plochy.
ZO projednalo program oslav výroĆí 100 let založení mĈšĢanské školy ve Výprachticích pďednesený panem Mgr.
Petrem Fiebigerem.
ZO schvaluje prodej pozemku parcelní Ć. 78 o výmĈďe 403 m2 ve vlastnictví obce Výprachtice v katastrálním území a
obci Výprachtice panu Ing. Františku Klapetkovi, bytem Ovocná 12, 621 00 Brno. Prodej se schvaluje za podmínek
schválených usnesením Ćíslo 28 ze dne 18. 12. 2002, tj. kupní cena bude stanovena na základĈ znaleckého posudku,
pďiĆemž kupující zaplatí 1,8 násobek kupní ceny.
ZO schvaluje prodej pozemku parcelní Ć. 72 o výmĈďe 212 m2 ve vlastnictví obce Výprachtice v katastrálním území a
obci Výprachtice paní MUDr. SvatavĈ Shitové, bytem Palackého 1357, 516 01 Rychnov nad KnĈžnou. Prodej se
schvaluje za podmínek schválených usnesením Ćíslo 28 ze dne 18. 12. 2002, tj. kupní cena bude stanovena na základĈ
znaleckého posudku, pďiĆemž kupující zaplatí 1,8 násobek kupní ceny.
ZO schvaluje darování pozemkové parcely Ć. 1068 o výmĈďe 5.524 m2 ve vlastnictví obce Výprachtice v katastrálním
území a obci Výprachtice Sboru dobrovolných hasiĆĐ Výprachtice, se sídlem Výprachtice Ćp. 7, Iñ 61238341.
Obdarovaný se zavazuje darovanou nemovitost nepďevést na jiného nejménĈ po dobu 20 let. Obdarovaný se dále
zavazuje v pďípadĈ pďevodu pďedmĈtnou nemovitost pďednostnĈ nabídnout obci Výprachtice. Vše za podmínek dle
pďedloženého návrhu darovací smlouvy.
ZO schvaluje zámĈr pronájmu obecní garáže v horní ďadĈ pďilehlé k domu Ćp. 175, za cenu 7.200,-- KĆ roĆnĈ.
ZO schvaluje pronájem obecní garáže vedle domu Ćp. 175 manželĐm Faltovým, bytem Výprachtice Ćp. 25, nájem se
uzavírá za cenu 7.200,-- KĆ roĆnĈ, splatnou v mĈsíĆních splátkách 600,-- KĆ, splatnou v daném mĈsíci trvání nájmu.
ZO na základĈ návrhu likvidaĆní komise souhlasí s vyďazením pďebyteĆného a neupotďebitelného majetku z evidence
obce Výprachtice, a to dle pďedloženého návrhu, který tvoďí pďílohu tohoto usnesení.
ZO souhlasí s podáním žádosti do POV - z prostďedkĐ Pardubického kraje - za úĆelem opravy venkovní omítky a oken
domu Ćp. 216 ve Výprachticích. Pďedpokládané náklady akce budou Ćinit 400 tis. KĆ, 50 % nákladĐ uhradí obec
Výprachtice.
ZO souhlasí se zajištĈním svozu komunálního odpadu firmou KUKA spol. Výprachtice s tím, že skládkování odpadu
bude zajištĈno na skládce Tďebovice, a to na základĈ smlouvy s firmou EKOBI s. r. o. ñeská Tďebová.
ZO vzalo na vĈdomí informaci starosty obce o možnostech vytápĈní školy tepelným Ćerpadlem. ZO v dané souvislosti
ukládá starostovi obce pďipravit do konce roku podklady pro podání žádosti o dotaci.
ZO schvaluje poskytnutí daru ve výši 30.000,-- KĆ úímskokatolické farnosti Výprachtice, zastoupené jejím administrátorem panem Mgr. Petrem Tobkem, sídlo obdarované Výprachtice Ćp. 180, 561 34 Výprachtice Iñ 61234222. Dar se
poskytuje ve dvou splátkách. Dar je urĆen na opravu kostela PromĈnĈní PánĈ.
ZO schvaluje výkup pozemkĐ parcelních Ć. 1840/30 a 1841/2 od Josefa Skalického, bytem Výprachtice Ćp. 143, za
cenu stanovenou znaleckým posudkem. Náklady spojené s pďevodem pozemkĐ hradí obec Výprachtice.
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KRAJSKÉ KOLO SOUT«ŽE VESNICE ROKU
MÁ SVÉ VÍT«ZE
(Tisková informace Pardubického kraje z 29. Ćervna 2005.)
Do soutĈže Vesnice roku 2005 se v Pardubickém kraji pďihlásilo
23 obcí, z nichž 18 postoupilo do krajského kola. NejvĈtší zastoupení mĈl okres Svitavy, naopak nejmenší okres Chrudim,
kde pďihlášku poslala pouze jedna jediná obec - Vinary.
Hodnotící komise posuzovala obce podle nĈkolika kritérií obec a její koncepĆní dokumenty, spoleĆenský život, aktivity
obĆanĐ, podnikání, obraz vesnice, infrastruktura, veďejná prostranství, péĆe o krajinu, knihovna.
VítĈzem krajského kola se v Pardubickém kraji stala obec Borová (Svitavsko), na druhém místĈ je Lubná (Svitavsko) a na tďetím
Výprachtice (Ústí nad Orlicí). KromĈ toho byly udĈleny i stuhy modrá za spoleĆenský život náleží SvinĆanĐm na Pardubicku,
bílá stuha za Ćinnost mládeže Kamenci u PoliĆky a zelená stuha za péĆi o zeleČ a životní prostďedí obci Vinary na Chrudimsku. Diplom za vzorné vedení obecní knihovny byl udĈlen obci VítĈjeves na Svitavsku, diplom za rozvíjení lidových tradic obci Veselí na Pardubicku, diplom za vzorné vedení kroniky obci
VoleĆ na Pardubicku a diplom za kvalitní kvĈtinovou výzdobu
opĈt obci VítĈjeves na Svitavsku.
„Titul Vesnice roku je pďedevším ocenĈním dlouhodobé práce
starostek a starostĐ, které si nesmírnĈ vážím“ ďekl Ćlen Rady
Pardubického kraje zodpovĈdný za životní prostďedí, zemĈdĈlství a rozvoj venkova Petr Šilar s tím, že slavnostní vyhlášení výsledkĐ se tradiĆnĈ uskuteĆní na podzim ve vítĈzné obci.
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STROM ROKU 2005

Strom je nenahraditelnou
souêástí našeho životního
prostĆedí.
Pro êlovøka má strom
nezastupitelnou roli pĆi jeho
dýchání, neboČ odebírá
ze vzduchu oxid uhliêitý a vrací do nøj kyslík. Stoletý buk vydá za jednu
hodinu tolik kyslíku, že by staêil k dýchání tĆem lidem na celý rok.
Jeho význam se projevuje i ve schopnosti regulovat teplotu a klima.
Jeden hektar lesa odpaĆí za hodinu 350 litrĎ vody. Tím se v parných
dnech ochlazuje teplota i o nøkolik stupĀĎ.
Stromy zachycují prach a mikroorganismy a snižují hluk.
Hektar bukového lesa dokáže vázat až 64 tun popílku a až êtvrtina hluku
je pohlcována listím stromĎ.
Stromy svými koĆeny zpevĀují pĎdu, pĆi dešti zadržují vodu jako houba
a zabraĀují tak rychlému odtoku srážek do vodoteêí a vzniku povodní.

Nadace Partnerství dĚkuje
Obecnímu úíadu Výprachtice za nominaci stromu

OddČlení komunikace s veĜejností a vnČjších vztahĤ
Krajského úĜadu Pardubického kraje

ROZLOUñENÍ
Milovaní,
jak víte, k 1. srpnu tohoto roku jsem pďeložen
do Zbýšova v ñechách.
ChtĈl bych vám prostďednictvím tĈchto ďádek podĈkovat za všechno, co dobrého jste pro mĈ udĈlali.
Snažil jsem se každému z vás ukazovat velikost a krásu živého Boha. Je to BĐh, který mĈ samotného Ćiní
šèastným a proto jsem se snažil všemi prostďedky vám
ho pďedstavit. Vše co jsem dĈlal, jsem se snažil dĈlat
pro NĈho a pro vás. Bohužel jsem jenom slabým nástrojem v jeho ruce. Chci proto odprosit každého
z vás za to, že se mi ne vždy daďilo ukazovat Vám jeho láskyplnou tváď.
Odpusète mi, prosím, vše co jsem vám udĈlal a neshodovalo se to s pravdou Evangelia.
Jsem vdĈĆný Bohu, že jsem smĈl mezi vámi žít.
S úctou Petr Tobek.

VÝPRACHTICKÁ LÍPA
do celostátního kola ankety Strom roku 2005
Jana Dlabková v. r.
koordinátorka ankety
STROM ROKU
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JSTE
PąIPRAVENI

ORLICKÝ SPRINT 2005
amatérské závody aut
do vrchu a na okruhu

ODSTARTOVAT NOVOU KARIÉRU?
Životní pojištøní
Penzijní pojištøní
SpoĆení
Investice

POZICE PORADCE PRO FINANéNÍ
PLÁNOVÁNÍ JE NÁROéNÝM
ZAM÷STNÁNÍM, KTERÉ VŠAK NABÍZÍ
ąADU VÝHOD:
9 éasovou flexibilitu, samostatnost
a svobodné rozhodování
9 Možnost nadstandardního výdølku
a profesního rĎstu
9 Získávat nové kontakty v pracovním
i osobním životø
9 Navrhovat nejvhodnøjší kombinace fi
nanêních produktĎ podle potĆeb klienta
9 Uzavírat návrhy smluv s využitím aplikace
elektronické analýzy
9 Budovat dlouhodobý vztah s klientem
9 Být dobrým finanêním rádcem klienta po
celou dobu trvání smlouvy
9 Zamøstnání v regionu dle Vašeho výbøru

Kontakt: 461535412, 723820730

Výprachtice 13. srpna 2005
TraĨ závodu:
kĢižovatka u školy - Hoblovna
Program:
7.30 - 8.30 hod. - prezentace
9.00 - 12.00 hod. - mďĢený trénink
13.00 hod. - start závodu
Po dobu závodĪ bude silnice na
ÿenkovice uzavĢena, objížĊka
bude vyznaĀena. AutobusĪm,
hasiĀským vozĪm a sanitkám
bude zajištďn prĪjezd.
BezpeĀnost divákĪ zajišĨuje
poĢadatelská služba, asistence
vozidla HasiĀského záchranného
sboru a Rychlé záchranné služby
je zajištďna.

PEDIKURA, MASÁŽE
MARKOVÁ

zahajuje opĈt provoz

H 5. srpna 2005 I
v novĈ rekonstruovaných prostorách
Ćp. 175 ve Výprachticích.
Objednávky na



603 145 007

POD÷KOVÁNÍ
Pane starosto a všichni zúêastnøní,
velice si vážíme toho, že jsme se
mohly vrátit do nového, krásného a
êistého prostĆedí se vším moderním
vybavením, jaké je na „staré poštø“
nyní.
Døkujeme všem, kdo se na renovaci
podíleli.
Prodejna textilu Ivana Vernerová, Marie Beranová

POZVÁNKA NA POUþ
Milí farníci,
všechny vás srdeènì zvu na poutní slavnost

PROMÌNÌNÍ PÁNÌ.
Mše svatá bude sloužena v nedìli 7. srpna na
novém hĜbitovì ve Výprachticích v 9.15 hodin.
Prosím vás zároveò, abyste dávali pozor na vývìsku na kostele, kde se doètete, kde se naše
pouÿ bude slavit v pĜípadì nepĜíznì poèasí.

rs
KADEµNICTVÍ
Marie Marková

upozoròuje zákaznice, že provoz kadeônictví byl již zahájen
v novî rekonstruovaných prostorách íp. 175 ve Výprachticích.
Od 1. záôí každou stôedu od 15.00 do 16.00 hodin
se mohou pôijít nechat ostôíhat muži,
podmínkou jsou však umyté vlasy.
Tîším se na vaši návštîvu!
foto: Daniel Vávra, Ćervenec 2005

Vážení spoluobèané,
pĜicházím k vám prostĜednictvím tìchto Ĝádek s prosbou, pomoci pĜi opravì našeho kostela. Práce jsou již
v plném proudu. PodaĜilo se nám vykopat podlahu a
otlouci omítku. To co nás èeká je zhotovení nové podlahy, omítek, otluèení fasády a vykopání odvzdušòovacího kanálu kolem kostela. Bylo by nanejvýš dobré,
kdyby se to podaĜilo ještì letos. Dále vás všechny prosím o jakýkoliv sponzorský dar. Dary církvi je možné
odeèíst ze základu danì. Dostanete samozĜejmì doklad o daru. Prosím vás, abyste pomohli mému nástupci dokonèit dílo, které jsme zapoèali. Kostel je dominantou obce a tak vìĜím, že po opravì každý z vás
bude moci být hrdý na tuto stavbu. Brigády jsou vždy
v sobotu od 8.00 hodin a ve všední den od 16.30 hodin. Ve všední den bývají nepravidelnì. Pokud budete
chtít pĜijít, kontaktujte, prosím, paní Annu Smejkalovou
na telefonu 777670192, která vám otevĜe kostel.
Dìkuji vám za pomoc.
Petr Tobek, administrátor
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SPOZ oznamuje

Kulturní akce

Léto - Ćas sluníĆka, koupání, prázdnin a dovolených, Ćas cestování doma i do zahraniĆí. Letošní léto nám zatím svým poĆasím mnoho radosti nedĈlá. Pďesto se vĈtšina z nás chystá nĈkam vyrazit, mnozí už mají tyto radosti za sebou. Pďi té pďíležitosti není na škodu malé zamyšlení nad cestováním.
NĈkdy na poĆátku 80. let minulého století (jak ten Ćas letí) vyprávĈl pan František
Nepil každé ráno v ñeskoslovenském rozhlasu o vĈcech rozliĆných v krátké relaci
Dobré a ještĈ lepší jitro - snad nĈkteďí z vás pamatují. V roce 1983 vyšla pod stejným
názvem knížka tohoto pĐvabného povídání. Pďestože od té doby ubĈhlo témĈď celé
Ćtvrtstoletí a mnohé se zmĈnilo, je vyprávĈní pana Nepila aktuální a stále nutí
k zamyšlení. Tak poslouchejte …

O CESTOVÁNÍ Už jednou jsem Ćíkal, jak lidské srdce zapouští koĆínky, jenže jsem
to nedoĆekl. Mluvil jsem jen o tom, že je zapouští tam, kde se êlovøk narodí. A to
pravda je, ale ne celá. Ono je to totiž tak, že êlovøk roste a dospívá a poznává nové
kraje a nová místa, a ty koĆínky zapouští i tam. Dál a dál, a pak se mu rozrostou i za
pomezí své zemø. Vyrazíte si napĆíklad do Rumunska na dovolenou a když se vrátí
te, chutnají vám rumunské hrozny stejnø  pĆes srdce a pĆes vzpomínky  jako aný
zová ouška a linecké koláêky, jaké píkávala babiêka.
Tohle pozoruju na sobø: já jel jednou v životø pĆes Alpy, a od té doby, když êtu, že
tam lavina zasypala silnici, tak mi to není jedno. A nejenom, že mi to není jedno,
ono to soucítøní ve mnø pĆerĎstá v ten typický êeský reformní komplex: že beze
mne to tam holt nejde, že sotva vytáhnu paty z Alp, už to tam pĆestane být bezpeê
ný a už tam padají laviny a tak dále.
A takhle mi není jedno nic odjinud, kde jsem ten koĆínek zapustil. Uleví se mi, když
slyším, že ve Varnø spustili na vodu nøjakou novou loó, protože tam jsou ty lodø po
tĆeba jako sĎl. Jsem nešČastný, jak v Provenci hoĆí lesy, a našĀupne mø, že turisté
ve Splitu ryjí autogramy do støn Diokleciánova paláce. I doma mám radost  když se
tĆeba dozvím, jak v Hodonínø otevĆeli novou výstavku døtských obrázkĎ v síni zĆí
zené ze zrušené kaple  oni ji tím nejenom využili, ale i zachránili. A podobnou
sounáležitost cítím tĆeba k Opavø, Liberci, Monackému knížectví, ke Švermovu, k
Baltskému pobĆeží a jinam a jinam.
A v kouteêku srdce se tøším, že ostatní lidé jsou na tom stejnø. Že si odkudkoli  a
nejenom ti naši  pĆivážejí z cest nejenom svetry a suvenýry, ale i stĆepinku tohoto
lidského spĆíznøní.
On totiž když êlovøku nøkdo nøkde ukáže, kudy se jde k tomu, co hledá, a ušetĆí mu
tak spoustu krokĎ, a když mu nøkdo podá sklenici vody  tak je to taková malá, ale
platná a pevná mezinárodní smlouva mezi obyêejnými lidmi. A procházka uliêkami
Dubrovníku, Malé Strany êi Toleda, to je pro obyêejné lidi stejnø silný, ale spíš sil
nøjší závazek, než smlouvy o pĆímøĆí êi neútoêení mezi státy. Ubližovat se dá vlast
nø jen lidem a místĎm, která neznáte. Anebo která znáte jen papírovø. A proto, že
má každý kdo mĎže, a komu pĆeje zdraví, štøstí, úĆady, popĆípadø Státní banka, spíš
vyrazit ven, než doma melouškovat. A jindy vyrazit po vlasti a zapouštøt koĆínky za
se na jiném místø doma.
A tak vám teó, kdy se doma o dovolených mluví a kdy se plánují, pĆeju,
aby vám to vyšlo, a aby to bylo každý rok jednodušší.
Zdraví

V srpnu budou oslavovat

V záďí budou oslavovat

Jana Jandejsková

Božena Lerchová

Koburk 60

Pavel Skalický
Výprachtice 37

50 let
50 let

Miroslav Jandejsek

Výprachtice 376 50 let

Jan Merta

Výprachtice 155 60 let

Marie Chládková
Výprachtice 4

65 let

Stanislav Skalický

Výprachtice 137 65 let

Helena Skalická
Výprachtice 37

5

80 let

Koburk 3

60 let

Václav HanzlíĆek

Výprachtice 405 75 let

Ludmila Beranová

v jablonném nad orlicí

 kino
1. srpna - pondĈlí v 1800 hod.
MADAGASKAR
film USA - mládeži pďístupný
8. srpna - pondĈlí v 1930 hod.
STOPAúûV PRûVODCE PO GALAXII
film USA/VB - mládeži pďístupný
15. srpna - pondĈlí v 1930 hod.
VÁLKA SVóTû
film USA - pďístupný od 12 let
22. srpna - pondĈlí v 1930 hod.
OCHRÁNCE
film USA - mládeži pďístupný
29. srpna - pondĈlí v 1930 hod.
BLÍZKO NEBE
film ñR - mládeži pďístupný

 výstava
VÝSTAVA PRACÍ ŽÁKû
výtvarného oboru ZUŠ Jablonné n. Orlicí
Otevďeno:
PO - PÁ: 10.00 - 12.00 13.00 - 17.00
SO - NE: 09.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Výstava potrvá do 28. srpna.

# sport
6. srpna - sobota od 1300 hod.
TURNAJ STARÝCH PÁNû
Na stadionu poďádá fotbalový oddíl.

 koncert
22. srpna - pondĈlí v 1900 hod.
COLLEGIUM MICROTORUM
koncert hudebního seskupení
v kostele sv. BartolomĈje
v Jablonném nad Orlicí

Výprachtice 148 85 let

{|
RozlouĆili jsme se

Anna Skalická
Výprachtice 23
Zemďela 19. Ćervna ve vĈku 83 let.

 pouĐ
26. srpna - pátek ve 2000 hod.
POUáOVÁ ZÁBAVA
Na stadionu poďádá fotbalový oddíl.
27. a 28. srpna - sobota, nedĈle
námĈstí, autobusové nádraží a parkovištĈ

Äervenec 2005
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Prázdninové zprávy ze školy
POHÁDKOVÝ LES
StejnĈ jako každý rok je závĈreĆnou školní akcí „Pohádkový
les“. Je to poslední pďíležitost, kdy se žáci a uĆitelé spoleĆnĈ
sejdou pďi opékání párkĐ pod „ñervenou skálou“.
Nejstarší žáci školy opĈt letos pďipravili pro ostatní dĈti zajímavé úkoly, které musely bĈhem cesty splnit. První až Ćtvrtá tďída
šla pohromadĈ se svými uĆitelkami, od páté tďídy chodily dĈti
samy - po skupinkách. O poďadí v cíli rozhodoval výsledný Ćas
a úspĈšnost na jednotlivých stanovištích.
VÝSLEDKY:
I. stupeČ:
1.
II. tďída,
2.
III. tďída,
3.
I. tďída,
II. stupeČ:
1.
Kateďina Dušková, Jaroslav Horák,
Jakub JureĆko, Michaela Tomišková,
2.
Tereza Bártová, Václav Hejnák,
Martin Krátký,
3.
Kristýna Jandejsková, Michael Kuttich,
Filip Havelka, Šárka Houdková.
OdmĈny od sponzorĐ dostali všichni a už se mohli tĈšit jen na
vysvĈdĆení, pro které si šli další den.
DĈkuji sponzorĐm (AGROSPOL Výprachtice, OVAZ Luboš Merta,
Dďevaďská výroba David Petr, OEZ Výprachtice a Potraviny Magda VaníĆková) za pďíspĈvek na odmĈny pro dĈti, panu uĆiteli
Formánkovi za organizaci a všem ostatním za pohodový prĐbĈh „pohádkového“ dopoledne.
Mgr. Petr Fiebiger, Ĝeditel ZŠ
foto: þerven 2005, archív školy

POD ñERVENOU SKÁLOU

NEJSILNóJŠÍ ZÁŽITEK
- PEñEME BUúTY

POHÁDKOVÉ VÍLY
OD ñERVENÉ SKÁLY

ŠKOLA O PRÁZDNINÁCH
Ani o prázdninách není ve škole klid. Vládne tu Ćilý pracovní ruch. Postup prací na vestavbĈ nové kuchynĈ a jídelny zachytil
v Ćervenci na následujících snímcích ďeditel školy Mgr. Petr Fiebiger.
1, 2
TO NENÍ STAV PO
TERORISTICKÉM
ÚTOKU,
TO SE VE ŠKOLE
BOURALO …

5
1

3

3, 4
… A TAKHLE SE
NA STEJNÉM
MÍSTó STAVóLO

2

5
POHLED NA
OPRAVOVANOU
ñÁST ŠKOLY

4
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TURNAJ V KOPANÉ - MEMORIÁL ZDE±KA FAJTA
V sobotu 23. êervence se na hĆišti pod kostelem konal již 4.
roêník turnaje v malé kopané  Memoriál ZdeĀka Fajta. Turnaj
je souêástí êtyĆ turnajĎ (dalo by se Ćíci fotbalové ligy pod Bu
kovou horou), které vznikly pĆed nøkolika lety zcela spontánnø
z nadšení nøkterých jedincĎ v Jamném nad Orlicí, éenkovicích,
BystĆeci a Výprachticích, kteĆí se rádi, dobrovolnø a zcela bez
platnø „honí za kulatým nesmyslem“. Letošního turnaje ve Vý
prachticích se zúêastnilo také mladé družstvo z Horních HeĆ
manic.
S léty úroveĀ turnaje stoupá, družstva mají dresy hodné ligo
vých mužstev, technika a taktika hry má vzestupnou tendenci,
zápasy píská nestranný oficiální rozhodêí kopané. Také hĆištø
doznalo zmøny, které divák nemĎže jen tak pĆehlédnout  sítø
na brankách a zejména trávník, který se zelená již témøĆ po ce
lém povrchu hĆištø díky péêi êlenĎ fotbalového družstva.

VÍTóZ TURNAJE - DYNAMIT VÝPRACHTICE
Zleva stojící: kouĆ Pavel Heger, David Hanyš, Petr MacháĆek,
Libor Smejkal, Filip Hála, Jiďí Heger
Zleva sedící: Lukáš KaČka, Pavel Hanyš, Ondra Tomiška,
brankáď ZdenĈk Beran
foto: Jan KaČka
Turnaj se za úêasti 5 družstev hrál systémem „každý s kaž
dým“. Poprvé v historii tohoto turnaje se vítøzem stal domácí
Dynamit s 12 body a se skóre 10:2. PĆes všechny soupeĆe pro
šel bez porážky a stal se tak prvním držitelem nového poháru
turnaje. Prokázalo se totiž, že starý pohár nebyl z ryzího zlata
a pĆestože pĆi oslavách vítøzství bylo používáno k pití pouze
kvalitního znaêkového alkoholu, podlehl rzi a musel být na
hrazen novým. V rámci úspor byl proto vydán pĆísný zákaz pití
êehokoliv z nového poháru. Všechna družstva pak byla odmø
nøna dárkovými balíêky o velikosti a obsahu odpovídajícímu
umístøní, ze kterých úêastníci okamžitø doplnili vydané kalorie.
Poêasí turnaji pĆálo, škoda jen, že pĆišlo málo divákĎ. Bylo to
odpoledne pĆíjemné zábavy a výteêného obêerstvení, které po
Ćádající oddíl pĆipravil pro úêastníky i diváky.

NÁSTUP DRUŽSTEV K VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKû
Zleva: Horní Heďmanice, Jamné nad Orlicí, ñenkovice,
Bystďec, Výprachtice
foto: Lukáš KaČka

KONEþNÁ TABULKA TURNAJE
DRUŽSTVO
SKÓRE BODY POŏADÍ
Výprachtice
BystŐec
þenkovice
Jamné nad Orlicí
Horní HeŐmanice

10:2
10:6
6:8
6:7
4:13

12
9
6
3
0

1.
2.
3.
4.
5.

PúEDÁVÁNÍ CEN BYLO PRO KAPITÁNY DRUŽSTEV
SPOJENO S PúÍJEMNÝM ZÁŽITKEM
- OSTATNÍ HRÁñI MOHLI JEN ZÁVIDóT
Vlevo šèastný kapitán Výprachtic, vpravo Bystďece.
foto: Lukáš KaČka

Lukáš KaĖka a redakce VN
Redakce VN se omlouvá oddílu volejbalu, že jejich pďíspĈvek o prĐbĈhu turnaje nemohl být do tohoto Ćísla
zaďazen. Materiál byl do redakce dodán 28.07., kdy již
stránky tohoto Ćísla byly zcela naplnĈny. PďíspĈvek bude zveďejnĈn v pďíštím Ćísle VN.

KOUñ DYNAMITU
SPOKOJENÝ NEJEN
S HROU SVÝCH
SVóúENCû A
S NOVÝM POHÁREM
foto: Lukáš KaČka

Jak bylo?
§ERVEN 2005
NEJNIŽŠÍ TEPLOTA (01. a 02.06.)
NEJVYŠŠÍ TEPLOTA (25.06.)
PRûMóRNÁ TEPLOTA MóSÍCE
prĐmĈrná minimální teplota
prĐmĈrná maximální teplota
teplotní rozdíl min. - max.

þERVEN 2005
+3,2 0C
+27,5 0C
+14,7 0C
+9,2 0C
+20,3 0C
24,3 0C

První dekáda mĈsíce byla chladná, max.
teploty po osm dní nepďesáhly 20 0C.,
z toho tďi dny nevystoupila max. teplota
ani nad 14 stupČĐ. První 2 dny se minimální teplota pohybovala na mĈsíĆním
minimu. OblaĆnost znaĆnĈ promĈnlivá,
pďevážnĈ zataženo až oblaĆno, obĆas
polojasno, dešèové pďeháČky, chladno a
studený vítr.
Ve druhé dekádĈ citelné oteplení, max.
teploty vystoupaly nad 20 0C., minima v
druhé polovinĈ dekády nad 10 0C. OblaĆnost opĈt velmi promĈnlivá i v prĐbĈhu dne, od oblaĆného nebe až po
jasno, které po pďevážnou Ćást dne vydrželo jen 14.06. V první polovinĈ dekády
dešèové pďeháČky. 13.06. odpoledne slabé hďmĈní s dešèovou pďeháČkou, v noci pak vzdálená bouďe na MoravĈ, 15.06.
odpoledne silná bouďe s prudkým deštĈm a následným poklesem teploty o 7
stupČĐ. Tďetí dekáda s letním poĆasím,
max. teploty pďevážnĈ kolem 23 stupČĐ 25.06. max. teplota mĈsíce. První letní
den (21.06.) byl opravdu letní.
Obloha ve 3. dekádĈ pďevážnĈ polojasná až jasná, slabé dešèové pďeháČky se
vyskytly pouze 22. a 26., poslední den
mĈsíce se však zatáhlo, ochladilo a vydrželo pršet celé odpoledne. 25.06. se po
dusném dni k veĆeru silnĈ zatáhlo a následovala bouďe s deštĈm. Poslední dekáda Ćervna slibovala pĈkné letní poĆasí
alespoČ pro zaĆátek prázdnin. Jak však
uvidíme pďíštĈ, zaĆátek Ćervence pďedznamenal právĈ poslední den Ćervna.

JAK BYLO NA BÝVALÉM MNV aneb
PERLI§KY Z DÁVNÝCH ZÁPIS·
Dne 17. t. m. bude proveden soupis prasat, dostavte se všichni vĆas.
V kulturním domĈ se staví kamna, žádáme obĆany o brigádu, trouby jsou
na MNV.
V otázce prodeje se ženou souhlasím,
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ñÍ JE TO OSLAVA A KDY SNÍMEK VZNIKL, NEVÍM.
VÍM JEN, ŽE VóTŠINA OSOB NA SNÍMKU JIŽ NENÍ MEZI NÁMI,
BYL POúÍZEN ASI NA HOBLOVNó A JE Z ARCHÍVU ZDE÷KA FALTY.

mĐžete si pro tu kozu pďijet kdykoliv.
Výzva k obĆanĐm: „Vybírá se poplatek
za plemenného býka a za kominíka.“
Žádám o pďidĈlení krávy, která je bďezí
po pďedsedovi, který se odstĈhoval.
Kdo nemá ještĈ orazítkovaná vejce,
nechè tak uĆiní nebo mu propadnou.
Vážení zemĈdĈlci, dostavte se všichni ke
škole, kde se bude vykupovat semeno,

pytlíky si oznaĆte, aby nedošlo k zámĈnĈ.
ObĆan, který ukradl v drĐbežárnĈ vejce,
bude za nĈ popotahován až pďed MNV.
UpozorČujeme družstevníky, že již tďetí
den je na návsi fĐra hnoje. Nebude-li odstranĈna, vloží se do toho národní výbor.
Z knížky
NEJEN BONMOTY A CITÁTY O BLBOSTI
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