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Pesimista je ĆlovĈk, který se necítí dobďe, když se cítí dobďe, protože se obává, že se bude cítit hĐďe,
až se bude cítit lépe.

SHAW George Bernard, britský dramatik /1856-1950/

Zprávy z radnice
Vážení pĆátelé,
dovolte nám, abychom Vás po urêité odmlce opøt pozdravili a
poinformovali Vás o døní v naší obci.
V møsíci srpnu byly dokonêeny práce na výstavbø 6 bytĎ v ob
jektu êp. 175 (bývalá stará pošta). Obec Vám nové byty pĆed
stavila v rámci dne otevĆených dveĆí dne 9. záĆí 2005.
Firma VCES a. s., odštøpný závod PREMING, firma Radka
Hajzlera, pan Kubec z Dolních HeĆmanic a naši pracovníci,
Ivana Skalická, Jan Šponiar, Vlasta Lochmanová a další se po
dílejí na rekonstrukci stravovacího provozu v Základní škole
JindĆicha Praveêka Výprachtice. MF éR pĆislíbilo uvolnit na
uvedenou akci dalších 400 tis. korun, celkem tedy MF éR po
skytne êástku 4 mil. korun. Obec ze svých prostĆedkĎ vynaloží
nejménø 500 tis. korun. Celková hodnota díla tak bude však
výraznø vyšší a to proto, že Ćada prací je provádøna svépomocí
a tedy dojde k urêitým úsporám oproti rozpoêtovaným nákla
dĎm. Stravovací provoz bude mít vše potĆebné. Naše pĎvodní
pĆedpoklady, že bude nutné v roce 2006 investovat do stravo
vacího provozu nejménø 1 mil. korun, nebudou naplnøny.
Stravovací provoz bude, až na nøkolik drobností, koncem Ćíjna
tohoto roku, dokonêen a bude plnø sloužit svému úêelu.
Pokud se v naší obci objevují informace jiné, musíme konsta
tovat, že jsou s nejvøtší pravdøpodobností mylné.
Celková hodnota stravovacího provozu bude, po jeho dokonêe
ní, êinit nejménø 5 mil. korun. Mimo nové technologie, kterými
bude kuchyĀ vybavena, bude stravovací provoz vybaven tzv.
rekuperací vzduchu. Rekuperace vzduchu znamená, že teplý
vzduch z kuchynø, který je pomocí vzduchotechniky odvádøn
mimo budovu, ohĆívá studený vzduch pĆivádøný do budovy (do
kuchynø). Tímto se zlepší klima v kuchyni a tedy i pracovní
podmínky kuchaĆek.
Stravovací provoz bude mít dále nový výtah apod. V pĆízemí
stravovacího provozu budou potĆebné sklady, sprchy, WC a
další zázemí pro provoz školní kuchynø.
V souvislosti s realizací dalších stavebních akcí patĆí podøko
vání panu Rudolfu Mertovi, který se výraznø pĆiêinil pĆi reali
zaci nové kanalizace k bývalé staré poštø a pĆi výstavbø pĆípo
jek kanalizace a vody k domu êp. 175 a pĆi zavedení vody k
novø budovanému domu v lokalitø „Pod Vaníêkem“.
Výstavba kanalizace byla skuteêným oĆíškem. PĆi prĎchodu
kĆižovatkou u školy bylo nutné razit trasu kanalizace ve skále
a dále pak pokraêovat v navážce, pĆiêemž v nøkterých místech
byla hloubka výkopu až 3,5 m. Délka kanalizace êiní cca 260
m. Náklady spojené s výstavbou kanalizace êinily cca 700 tis.
korun. NøkteĆí pracovníci obce v møsíci srpnu pracovali o sobo
tách a nedølích, zejména se jednalo o pana Mertu, paní Ivanu
Skalickou, pana Šponiara a zpoêátku i o pana Baška, který však

V LETOŠNÍM LÉTó OPRAVDU ROSTLY (HOUBY)
srpen 2005
foto: Jan KaČka
pozdøji onemocnøl. Nøkteré stavební a další práce vykonával i
pan Josef Lerch. Všem pracovníkĎm obecního úĆadu patĆí po
døkování. Podøkování patĆí i tøm z Vás, kteĆí jste pĆiložili ruku
k dílu a kteĆí si nepĆejete, abyste byli jmenováni.
NøkteĆí z Vás si možná všimli, že byla zahájena výstavba dal
šího bytového domu o 6 bytových jednotkách. V tomto roce se
ještø poêítá se zahájením akce „Rekonstrukce a intenzifikace
êistírny odpadních vod Výprachtice“, dílo má být dokonêeno
v pĆíštím roce. Na êistírnø odpadních vod dojde ke zmønø tech
nologie êištøní odpadních vod. éistírna by møla být schopná
vyêistit lépe vodu, zejména by se mølo snížit množství dusiê
nanĎ ve vyêištøné vodø. Vyšší obsah dusiênanĎ ve vyêištøné
vodø má nyní na svødomí to, že potok pod êistírnou je zelený
potok. Provoz êistírny by se møl rovnøž zklidnit a nemøl by
páchnout.
V pĆíštím roce by møla být dokonêena rekonstrukce sítø NN
v obci. V návaznosti na to êeká obec pokraêování v rekonstruk
ci veĆejného osvøtlení. Veškeré akce si vyžadují zvýšené vyna
kládání finanêních prostĆedkĎ na povinnou spoluúêast. Uve
dené bude nutné Ćešit zĆejmø menší pĎjêkou. Je nám však jas
né, že to, co se nám nepodaĆí udølat dnes, na to již zítra možná
neseženeme dotace. Obec realizuje dále Ćadu dalších akcí o kte
rých Vás budeme i nadále informovat.
Omlouváme se Vám za to, že se nám nepodaĆí v tomto roce
oslavit v dĎsledku rekonstrukce kuchynø 100. výroêí založení
møšČanské školy. Muselo by se slavit až koncem Ćíjna nebo za
êátkem listopadu, tedy v dobø, kdy se již mĎže ohlásit nástup
zimy. V dané situaci, kdy je jídelna školy v rekonstrukci, ne
zbývá nic jiného než oslavy založení møšČanské školy odložit
na pĆíští rok. Slibujeme Vám, že se pĆiêiníme o to, aby oslavy,
které uskuteêníme na jaĆe pĆíštího roku, byly dostateênø dĎ
stojné.
(Pokraþování na stranČ 3.)
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Zprávy z radnice

ZASTUPITELSTVO OBCE VÝPRACHTICE ZASEDALO DNE 8. ZÁúÍ 2005
Z jednání zastupitelstva vyjímáme:

* ZO schvaluje uzavďení dodatku Ć. 5 ke smlouvĈ o dílo Ć. PRE-1898/228 na akci „Rekonstrukce a dostavba areálu Základ-

*

*

*
*
*
*
*
*

*
*

ní školy Výprachtice“. V dané souvislosti ZO schvaluje zmĈnu svého usnesení Ć. 72 ze dne 20. dubna 2005 a to následovnĈ:
Cena díla místo 3,6 mil. KĆ Ćiní 4,1 mil. KĆ. Navýšení ceny díla bude financováno takto: Ćástka 400 tis. KĆ bude zaplacena
na základĈ dotace ze státního rozpoĆtu. Obec Výprachtice uhradí ze svého rozpoĆtu Ćástku 100 tis. KĆ. Tato cena není
nejvýše pďípustná. Obec dále zajistí, pďípadnĈ provede na svĐj náklad tyto práce:
- omítky v pďízemí stravovacího provozu,
- betony a obklady, vĆetnĈ pokládky dlažby v pďízemí stravovacího provozu,
- dodávka a montáž sanitárního zaďízeni.
DĐvodem zmĈny je zprovoznĈní stravovacího provozu v rámci jedné etapy. PĐvodní zámĈr pďedpokládal, že nĈkteré práce budou provedeny v roce 2006.
ZO schvaluje cenu díla akce „Výstavba kanalizaĆní pďípojky k domu Ćp. 175 ve Výprachticích“ s tím, že tato cenu Ćiní 700
tis. KĆ bez DPH. Zhotovitelem díla je firma RYDO, spol. s r. o., se sídlem Topolová 2079, ñeská Tďebová, Iñ 25918516.
Cena díla byla oproti výbĈrovému ďízení zvýšena v dĐsledku provedených víceprací, které spoĆívaly v prodloužení kanalizaĆní pďípojky oproti projektové dokumentaci a v provedení dalších prací, které jsou specifikovány v dodatku ke smlouvĈ
o dílo, to vše dle pďedloženého návrhu dodatku Ć. 1 ke smlouvĈ.
ZO schvaluje objednávku díla na investiĆní akci „Prodloužení vodovodní pďípojky k novému bytovému domu v lokalitĈ
Pod VaníĆkem“ ze cenu výkopových prací do 15 tis. KĆ a provedení vodovodní pďípojky a napojení kanalizace k domu
Ćp. 175 za cenu do 27 tis. KĆ. Zhotovitelem díla v obou pďípadech je firma RYDO, spol. s r. o., se sídlem Topolová 2079,
ñeská Tďebová, Iñ 25918516.
ZO schvaluje smlouvu o dílo s panem Ladislavem Kubcem, místo podnikání D. Heďmanice 19, Iñ 73977349 a to na provedení štukových omítek v rozsahu 390 m2, za cenu díla 40.000,-- KĆ vĆetnĈ 19 % DPH. Vše dle pďedloženého návrhu
smlouvy o dílo.
ZO schvaluje uzavďení smlouvy o dílo s firmou Adolf Pech - A. P. S., Dvoďákova 478, Lanškroun, Iñ 60147768, na provedení betonových podlah v suterénu ZŠ Výprachtice (pod školní kuchyní) za nejvýše pďípustnou cenu do 50.000,-- KĆ bez
DPH.
ZO schvaluje zprávu starosty obce ke zpĐsobu dalšího financování výstavby stravovacího provozu ZŠ Výprachtice s tím,
že cena prací provedených obcí Výprachtice a dalšími stavebními firmami, nepďekroĆí 400 tis. KĆ a to vĆetnĈ DPH v zákonné výši.
ZO schvaluje zprávu starosty obce k financování investiĆních akcí v roce 2005 a v roce 2006.
ZO za úĆasti manažerĐ Dobrovolného svazku obcí Lanškrounska pana RNDr. Fialy a pana Ing. Zemana, projednalo zámĈr
žádosti o dotaci na výstavbu parkovištĈ a nezbytného zázemí k parkovišti v lokalitĈ „Na Pďeváži“.
ZO schvaluje rozpoĆtové zmĈny v dĐsledku navýšení rozpoĆtu obce o dotace:
- ze státního rozpoĆtu - prostďednictvím Státního fondu rozvoje bydlení
- z rozpoĆtu Pardubického kraje
- ze státního rozpoĆtu - prostďednictvím rozpoĆtu Ministerstva pro místní rozvoj ñR.
ZO vzalo na vĈdomí zprávu starosty k opravĈ komunikací III tď., které procházejí obcí Výprachtice s tím, že ještĈ v roce
2005 bude uvolnĈno 5 mil. KĆ a v roce 2006 nejménĈ stejná Ćástka. Komunikace budou opraveny tzv. „plošnou výspravou“ a to v rozsahu urĆených úsekĐ, které vykazují opakované závady.
ZO schvaluje uplatnĈní restituĆních nárokĐ na pozemky ve vlastnictví Pozemkového fondu ñR Ústí nad Orlicí. Jedná se o
pozemky: PK 2625/3 v katastrálním území Výprachtice, 1327/3 a 1327/4 v katastrálním území Koburk, 3/1 a 324/1
v katastrálním území Valteďice.

r PúIVÍTÁNÍ s
Výprachtice vítají nového pana faráďe Mgr. Ivo Kvapila, který k nám nastoupil po
panu faráďi Mgr. Petru Tobkovi. Jedná se o vzdĈlaného a energického mladého
muže, který ukázal že si umí najít cestu k lidem.
Pďejeme mu, aby se mu v jeho pastoraĆní Ćinnosti daďilo.
Obecní úĜad
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(Pokraþování ze strany 1.)
Obec Výprachtice získala významné ocenøní v krajském kole
soutøže „Vesnice roku 2005“. Naše obec se umístila v soutøži
vesnice roku 2005 na tĆetím místø za vesnicemi Borová a Lub
ná (obø vesnice se nacházejí u Poliêky).
Cenu spolu s finanêní odmønou pro naši vesnici pĆevzal staros
ta JUDr. Miroslav Stejskal dne 22. záĆí 2005 z rukou hejtmana
Pardubického kraje pana Ing. Michala Rabase. Slavnostní vy
hlášení výsledkĎ soutøže se uskuteênilo ve vítøzné vesnici Bo
rová. Slavnostního aktu se zúêastnila místostarostka obce pa
ní Jana Skalická a zastupitelé obce paní Vøra Jandejsková, Lu
boš Merta a Marcela Pfitznerová.
Ocenøní naší vesnice je ocenøním práce všech obyvatel obce, kteĆí
se svou prací pĆiêinili o to, že se vzhled naší obce postupnø zlepšu
je. Ocenøní si zaslouží firmy na území naší vesnice jako je
AGROSPOL, OVAZ, pila Davida Petra ve Výprachticích, truhláĆství
pana Falty a další firmy. Bez nich, byČ kolikrát to mají s námi tøž
ké, bychom si nedokázali Ćadu vøcí v naší obci pĆedstavit.
Ocenøní si zaslouží naši hasiêi, muzikanti, dĎchodci, sokolové
a všichni ostatní, kteĆí ve svém volnu vønují svĎj êas právø ak
tivitám, které je jednak baví a jednak našim obêanĎm v obci
pĆinášejí prospøch a užitek. Obec toto ocenøní v soutøži získala
dále zejména za rozvíjející se bytovou a další výstavbu, za péêi
o veĆejnou zeleĀ, za spolkovou êinnost, tĆídøní odpadĎ apod.
Toto ocenøní nás nejenom velice tøší, ale také zavazuje. Víme,
že máme v naší vesnici neustále co zlepšovat. Jsme si vødomi,
že je nutné se do budoucna více zamøĆit na budování zázemí
pro spoleêenské a sportovní vyžití našich mladých. Na druhé
stranø oêekáváme, že naši mladí nás budou v uvedeném podpo

rovat a pĆi budování takovéhoto zázemí pĆiloží sami ruku k dílu.
V pĆíštím roce hodláme pĆistavøt k tølocviênø základní školy
sprchy, WC, šatny apod. Chtøli bychom rovnøž lépe upravit
stĆed obce. Máme v úmyslu postupnø vybudovat posilovnu pro
naše mladé. Jelikož si to však vyžádá nemálo nákladĎ, klade
me dĎraz na slovo „postupnø“. Poêítáme s ozelenøním okolí
zastávky poblíž fary, kde by møla být i možnost posezení na
laviêkách.
To, že se naše vesnice nachází v podhĎĆí Orlických hor by mølo
být vidøt i na budoucí „tváĆi obce“. Budeme se snažit, aby zna
êení apod. více informovalo o naší vesnici. Informaêní tabule
apod. by møly být vyrobeny ze dĆeva, neboČ dĆevo více vypoví
dá o našich tradicích a hodí se lépe do naší podhorské obce.
Vesnice by møla svým vzhledem nejenom upoutat projíždøjící
návštøvníky a turisty, ale møla by jim být schopna i nøco na
bídnout. Møla by je vyzvat nejenom k zastavení, ale lákat je i
k dalším návratĎm a návštøvám naší vesnice. Tøchto možností
však zatím, a vøĆte, že nás to mrzí, naše obec má velice málo.
Pøkný je sportovní areál ve firmø OVAZ Výprachtice, kde je
možné i ubytování. Ve stĆedu obce však možnost ubytování, až
na nøkolik málo míst na privátu, není. V souvislosti s tímto
ocenøním vyzýváme obêany, aby si své pĆipomínky nenecháva
li jenom pro sebe, ale aby je pĆednesli našemu zastupitelstvu a
zejména, aby své pĆedstavy pomáhali naplnit tím, že svoji po
moc pĆi realizaci svých pĆedstav sami nabídnou.
Ještø jednou døkujeme všem, kteĆí se o toto významné ocenøní
naší obce zasloužili a pĆejeme Vám pøkné podzimní poêasí a
dobrou náladu.
Zastupitelstvo obce

SVOZ OBJEMOVÉHO A NEBEZPE§NÉHO ODPADU

V patďiĆných obalech od vás odpad osobnĈ pďevezmou pracovníci firmy.
VyzvednĈte si na OÚ plastový pytel, do kterého mĐžete nĈkteré druhy odpadu nashromáždit.

Vážení obĆané,
dovolujeme si vás upozornit, že v sobotu 15. ďíjna 2005 provede v naší obci fa KOS s. r. o. Jablonné nad Orlicí svoz velkoobjemového a nebezpeĆného odpadu. Tím vzniká všem obĆanĐm možnost zajistit správným zpĐsobem likvidaci nebezpeĆných odpadĐ, které se mohou vyskytovat v domácnosti.
Dále mĐžete zlikvidovat odpad objemový, to je takový, který se
bĈžnĈ do popelnice nevejde. Svážet se bude odpad vzniklý
pouze provozem domácností. To znamená, že napď. odpad
z opravy domu nebo drobné zemĈdĈlské Ćinnosti zde likvidovat není možné. Likvidaci tohoto odpadu nabízíme po dohodĈ.
Sbírány budou tyto nebezpeĆné odpady:
S oleje, tuky, filtry, zneĆistĈné hadry
S barvy, lepidla, pryskyďice
S léky
S galvanické Ćlánky (suché i mokré), akumulátory
S záďivky, výbojky
S ledniĆky, televize, rádia.
Sbírány budou tyto objemové odpady:
S díly nábytku, matrace, kotle, pneumatiky,
boilery apod.
Odpad v žádném pďípadĈ nemíchejte a neodkládejte na zem.

SVOZOVÁ TECH,0NIKA BUDE STÁT VE VÝŠE UVEDENÝ DEN
NA TóCHTO MÍSTECH:
sídlištĈ Mertov
vedle ďad. garáží za OÚ
Valteďice - zastávka
na Malé stranĈ u Skalických
toĆna „U kovárny“
na HaldĈ u kravína
sídlištĈ Koburk
hasiĆská zbrojnice v Koburku
Chudoba u kravína

07.00 hod.
07.30 hod.
08.00 hod.
08.30 hod.
09.15 hod.
10.00 hod.
10.30 hod.
11.00 hod.
13.00 hod.

Nutno poĆítat s Ćasovým rozptylem dle zájmu!
Pokud budete mít k likvidaci odpad, který nelze rukama zvládnout, provádĈcí firma bude mít k dispozici drobnou techniku,
která mĐže na vaše požádání odpad naložit.
Odpad pďedávejte pouze osobnĈ! Svoz není urĆen podnikatelĐm, jejich odpad firma zlikviduje po dohodĈ.

NEBUôTE LÍNÍ! TúIôTE ODPAD!
Obecní úĜad Výprachtice

Obec Výprachtice hodlá v pátek dne 22. Ćíjna 2005 od 15.00 hod. v budovø naší základní školy, ve spolupráci s Ćeditelem Základní školy
JindĆicha Praveêka, Výprachtice, uskuteênit den otevĆených dveĆí, a to zejména v souvislosti s oslavami 100. výroêí založení naší ško
ly. Ukážeme Vám rekonstruovanou školní jídelnu a další prostory. Vám, co pĆijdete, nabídneme i malé obêerstvení.
Tøšíme se na Vaši úêast.
JUDr. Miroslav Stejskal, starosta obce
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Z poštovní schránky

SPOZ oznamuje

VZPOMÍNKA NA VÝPRACHTICE
Kolem ĀtyĢiceti let jsem jezdil do Výprachtic do kostela a do školy. Jezdil jsem do Výprachtic rád a
rád na nď vzpomínám. Moc mne potďšilo, že i výprachtiĀtí vzpomenou. Stalo se tak o sedmistém
výroĀí založení Výprachtic, kdy jsem obdržel Āestné obĀanství a Pamďtní list a další Pamďtní list
jsem dostal letos pĢi pĢíležitosti šedesátého výroĀí
ukonĀení druhé svďtové války.
Loěského roku, pĢi sedmistém výroĀí založení obce,
jsem mďl možnost podďkovat všem, kteĢí byli shromáždďni v kostele, nyní jsem odkázán na podďkování písemné. Jednak proto, že jsem nemocen, ale
také proto, že není ukonĀena generální oprava
vnitĢku kostela a nebude tak snadné opravu dokonĀit.
Chtďl bych proto požádat, aby se pĢipojilo k práci
v kostele mnoho dalších pilných rukou, aby práce
pokroĀila, aby kostel opďt záĢil Āistotou, aby se bylo z Āeho radovat, aby bylo slyšet: „Ten náš kostel
je opravdu pďkný, mĪžeme být pyšní.“
ÿasto jsem slyšel, když jsme opravovali venek
kostela, jak ten náš kostel od BystĢece záĢí. Kéž by
se to brzo dalo podobnď Ģíci i o jeho vnitĢku.
Vzpomíná a dďkuje vdďĀný

Tak to letošní léto nic moc. Dva dny tepla a sluníĆka, potom týden oblaĆného poĆasí s deštĈm a vĈtrem a s teplotami nedosahujícími ani 20 0C a pak zase trochu tepla a sluníĆka a tak se
nám to stďídalo po celé dva mĈsíce. Snad jen ty houby zachránily reputaci letošních prázdnin.
Nezbývá než doufat, že podzim bude na nás vlídnĈjší a dovolí
nám ještĈ nĈkolik výletĐ do podzimní barevné pďírody. Vždyè
nás teprve Ćekají svatováclavské Ćasy, þi jak se ďíká babí léto.
Tak napď. v roce 1959 se vyskytlo na jižní MoravĈ zcela vyprahlé období od 17. 8. do 21. 10. V záďí roku 1981 v nĈkterých
dnech hlásily mnohé meteorologické stanice teploty 28 0C a
v Husinci a ve Vyšším BrodĈ dokonce 29 stupČĐ. Také záďí
v roce 1983 bylo ve znamení pozdního léta, byly namĈďeny „tďicítky“, v ñeských BudĈjovicích dokonce 10. záďí 33 0C. V témže
roce trvalo teplé a sluneĆné poĆasí i po vĈtšinu mĈsíce ďíjna. Nejteplejším dnem byl 5. ďíjen, kdy teploty vystoupily na 25-27 0C,
na jižní MoravĈ dokonce na 29 stupČĐ.
Jak vidno, milí Ćtenáďi, nemusí být ještĈ všem teplým a sluneĆným dnĐm konec. A tak se mĐžeme tĈšit.
Ne nadarmo se ďíká, že nadĈje …
Zdraví

V ďíjnu budou oslavovat
Petr Holubec
Ladislav Kďenek
Jarmila Hejlová

q

Výprachtice 113
Výprachtice 157
Výprachtice 9

50 let
65 let
65 let

uv

ObÈané se ptají
DOTAZ NA §LENY REDAK§NÍ RADY
VÝPRACHTICKÝCH NOVIN

RozlouĆili jsme se

Byla zrušena rubrika ve VN „ObĆané se ptají“? V kvĈtnovém vydání jsem totiž vznesl nĈkolik dotazĐ na Ćleny Zastupitelstva
naší obce, ale doposud nebyly zodpovĈzeny.
Ladislav Chládek,
Výprachtice 58

Anna Chládková
Výprachtice 98
Zemďela 24. Ćervence ve vĈku 86 let.

Josef Šebrle
Výprachtice 402

FIRMA KUKASPOL
oznamuje

PRAVIDELNÝ ZIMNÍ SVOZ
DOMOVNÍHO ODPADU BUDE ZAHÁJEN

10. ×íjna 2005

A NÁSLEDNó BUDE PROVÁDóN
KAŽDÉ PONDóLÍ

Zemďel 8. záďí ve vĈku 81 let.

PODóKOVÁNÍ
Rodina Kolenyakova touto cestou dĈkuje
místním hasiĆĐm, pĈveckému sboru,
všem pďátelĐm a známým a všem obĆanĐm,
kteďí se 12. záďí 2005 pďišli rozlouĆit s panem
Josefem Šebrlem
na jeho poslední cestĈ.
Bedďich Kolenyak
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Zprávy už opÌt ze školy
JAK JSME ZA§ALI NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

5

Zasazení pamĈtní lípy - 100 let od posvĈcení školy

Zahájení školního roku 2005/2006

Školní rok jsme letos zahájili opravdu netradiĆnĈ. Žáci i uĆitelé
se na zaĆátku roku, kdy oslavujeme 100. výroĆí otevďení „nové“
školy, sešli na výprachtickém hďbitovĈ u hrobu Jindďicha PraveĆka staršího (uĆitel a muzikant) a Jindďicha PraveĆka mladšího
(žák školy a známý hudební skladatel a dirigent). Protože se
naše škola pyšní jménem dirigenta PraveĆka, chtĈli jsme právĈ
v roce stých narozenin budovy školy uctít spoleĆnĈ jeho památku.
BĈhem krátkého setkání promluvil k žákĐm ďeditel školy a paní
uĆitelka Bártová, která zavzpomínala na osobnost Jindďicha PraveĆka. Na závĈr zahrála Martina Bártová jeho oblíbenou písniĆku - „Horo, horo, vysoká jsi …“ a položili jsme na hrob kytiĆku
a zapálili svíĆky.

Noví prvČáĆci

Dalším významným dnem v roce oslav byl pátek 16. záďí. Pďed
100 lety, v roce 1905, pďijeli do Výprachtic okresní školní inspektor, aby novou školu slavnostnĈ uvedl do „provozu“ a biskupský vikáď z Ústí nad Orlicí, aby ji posvĈtil.
Slavnostní shromáždĈní jsme uspoďádali na novĈ vznikající
školní zahradĈ. Nejprve školní sbor s uĆiteli zazpíval Ćeskou
národní hymnu a pak nĈkolik dalších písní. Poté promluvil ďeditel školy o historii a významu dne. Pan starosta Stejskal popďál
škole, uĆitelĐm i žákĐm úspĈchy do dalšího období. Na závĈr
hovoďil pan faráď Kvapil.
Pak byla zasazena „pamĈtní lípa“, jako symbol Ćeské státnosti,
Výprachtic a zejména dlouhovĈkosti. Všichni pďítomní pomohli
strom zasadit alespoČ symbolickým pďihozením zeminy.
DĈkuji všem, kteďí i v nepďíznivém poĆasí našli cestu v tento významný den ke škole Jindďicha PraveĆka.
JeštĈ je potďeba vysvĈtlit, proĆ se slavnost konala v pátek v poledne. PĐvodní plán byl, že probĈhne v sobotu, tak aby mohli
pďijít i ti, kteďí jsou ve všední den v práci. ChtĈli jsme, aby pďi té
pďíležitosti zahrála výprachtická dechovka a mĈli jsme pďipraven film o Jindďichu PraveĆkovi, který se mĈl promítat na sále
v hostinci. Protože ale muzikantĐm se termín nehodil ani dĐchodci o projekci neprojevili zájem, usoudili jsme, že nemá
smysl akci organizovat o víkendu a na poslední chvíli jsme ji
pďesunuli na pátek.
Omlouvám se tak všem, kterým tento termín neumožnil pďijít, i
když by se rádi zúĆastnili. Podotýkám ale, že hlavní oslavy probĈhnou na jaďe 2006 stejnĈ jako pďed 100 lety, kdy se konaly
17. kvĈtna 1906.

Žákovský parlament
Do žákovského parlamentu Základní školy Jindďicha PraveĆka
byli na školní rok 2005/2006 zvoleni tito žáci:
Významným dnem bylo 1. záďí zejména pro naše nové prvČáĆky. Sešlo se jich ve škole 14 a spolu s rodiĆi je pďivítala jejich
paní tďídní uĆitelka Mgr. Daniela Smejkalová. Pďišel je pozdravit
také pan ďeditel, za obec pan starosta Stejskal a za SPOZ paní
Hanyšová. Všichni noví žáci školy se podepsali do obecní kroniky (kdo neumĈl, alespoČ nĈco namaloval) a dostali na uvítanou dárkový balíĆek.
Pďejeme všem mnoho úspĈchĐ ve školní práci, aè se jim ve
škole líbí a užijí si také trochu legrace.

4. tŐída
5. tŐída
6. tŐída

Kamila Kašparová
Martina Bártová
Daniel Merta
Eva Kulhánková
Romana Stejskalová
Václav Hejnák

7. tŐída
8. tŐída
9. tŐída

KateŐina Dušková
Šárka Krátká
Lukáš Merta
Kristýna Jandejsková
Zdena Katzerová
Jan Dušek

Stránku pĜipravil Mgr. Petr Fiebiger, Ĝeditel ZŠ
Foto: záĜí 2005, archív školy
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TJ Sokol Výprachtice

v jablonném nad orlicí

OEZ LETOHRAD PODPORUJE SPORT VE VÝPRACHTICÍCH

 kino

V sobotu 16. Ćervence 2005
se uskuteĆnil již XII. roĆník
Výprachtického volejbalového turnaje, který poďádala
místní TJ Sokol. ZúĆastnilo se
ho l0 družstev ze Ćtyďiceti
pozvaných. Jen z Lanškrouna a Žichlínku dostala pozvánku 4 družstva, bohužel
žádné nepďijelo. O to vĈtší
radost nám udĈlali zástupci
hlavního sponzora OEZ
Letohrad - generální ďeditel Ing. Toman a ďeditel
pro strategii Ing. Adamec,
BOJOVALO SE TVRDó O KAŽDÝ BOD
kteďí si našli Ćas ve svém
foto: archív TJ Sokol
nabitém programu a pďijeli Ćervenec 2005
se podívat na finálové boje a v závĈru turnaje pomohli pďi pďedání cen a vyhlášení vítĈzĐ.
Bylo se na co dívat. Do I. kategorie bylo zaďazeno 6 družstev, která byla rozdĈlena na
dvĈ skupiny, ze kterých se postoupilo do finálové skupiny. Na 1. místĈ se umístilo
družstvo VK Vysoké Mýto. ZvítĈzilo na skóre o jediný set pďed Spartakem OEZ Letohrad,
na 3. místĈ skonĆil Sokol Rybník, na 4. místĈ VK ChoceČ. Toto družstvo si v letošním
roĆníku vybralo smĐlu na nĈkolik let dopďedu - pozdní pďíjezd kvĐli defektu, trenér
spolkl vosu a odvezla ho záchranná služba, v boji o tďetí místo tĈsnĈ prohráli. Páté místo obsadil domácí TJ Sokol Výprachtice „A“, 6. Jiskra Ústí nad Orlicí. Ve II. kategorii byla
pďihlášena 4 družstva, která hrála v jedné skupinĈ. Finálové boje probíhaly také s velkým nasazením. O vítĈzi rozhodl až tie-break, ve kterém rozdíl po celou dobu nebyl
vĈtší než dva body. Více štĈstí v koncovce mĈlo nakonec družstvo ELIS Praha, které porazilo hráĆe VVSC ñeská Tďebová 2:1. Bronz si odneslo družstvo Výprachtice „B“ a bramborová medaile zbyla na Kadety z ñeské Tďebové. VĈďíme, že všichni hráĆi odcházeli z
turnaje spokojeni a plni nových silných zážitkĐ.
DĈkujeme všem sponzorĐm za podporu, bez které by se podobné akce jen tĈžko realizovaly, a doufáme, že XIII. roĆník, který se bude konat 15. Ćervence 2006, pďiláká ještĈ
více družstev a hráĆi si najdou Ćas a odvahu zmĈďit své síly. Všem družstvĐm, která se
letos zúĆastnila, dĈkujeme a vĈďíme, že nám zachovají pďízeČ i nadále.

3. ďíjna - pondĈlí v 1930 hod.
KUNG-FU MELA
film Hongkong/ñína
- mládeži pďístupný
10. ďíjna - pondĈlí v 1930 hod.
SIN CITY - MóSTO HúÍCHU
film USA - pďístupný od 15 let
13. ďíjna - Ćtvrtek v 1800 hod.
KARLÍK A TOVÁRNA NA ñOKOLÁDU
film USA - mládeži pďístupný
27. ďíjna - Ćtvrtek v 1930 hod.
FANTASTICKÁ ñTYúKA
film USA - mládeži pďístupný
31. ďíjna - pondĈlí v 1930 hod.
MOJE KRÁSNÁ ñARODóJKA
film USA - mládeži pďístupný

DóTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL
17. ďíjna - pondĈlí v 1700 hod.
ŠEST MEDVóDû S CIBULKOU
18. ďíjna - úterý v 1700 hod.
KYTICE POHÁDEK
19. ďíjna - stďeda v 1700 hod.
SLONISKO A MEDVÍDEK PÚ
20. ďíjna - Ćtvrtek v 1700 hod.
DOBRODTUŽSTVÍ NA PASECE
21. ďíjna - pátek v 1700 hod.
ÚŽAS÷ÁKOVI

TJ Sokol Výprachtice

Letní post×ehy

 výstava
9. ďíjna - nedĈle v 1800 hod.
ñAROVÁNÍ SE SKLEM
Marie a Milan Hájkovi
Kulturní a informaĆní centrum Ćp. 30
Výstava potrvá do 12. 11. 2005.

 koncert
12. ďíjna - stďeda v 1800 hod.
BURNTWOOD SCHOOL GIRLS´ CHOIR
a
PODORLICKÝ DóTSKÝ PóVECKÝ SBOR
kostel sv. BartolomČje

Najdete na znacích obcí
nĚjaký rozdíl?
SprávnĚ, okolní obce
pocestné a pŐíchozí
vítají, Výprachtice jen
oznamují, kde se
poutník právĚ nachází.
V létČ 2005 nafotil
Mgr. Petr Fiebiger
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Jak bylo?
§ERVENEC 2005
NEJNIŽŠÍ TEPLOTA (07.07.)
NEJVYŠŠÍ TEPLOTA (29.07.)
PRûMóRNÁ TEPLOTA MóSÍCE
prĐmĈrná minimální teplota
prĐmĈrná maximální teplota
teplotní rozdíl min. - max.

0

+5,5 C
+31,8 0C
+17,1 0C
+12,4 0C
+21,9 0C
26,3 0C

První prázdninová dekáda byla znaĆnĈ
promĈnlivá od zataženo až po polojasno nejen jako celek, ale i v jednotlivých
dnech, po sedm dní v této dekádĈ padaly srážky rĐzné intenzity. 07.07. klesla
teplota na minimum mĈsíce, max. teploty se pohybovaly kolem 20 0C. První dva
dny 2. dekády byly postupným pďechodem k pĈknému sluneĆnému poĆasí s
teplotami výraznĈ nad 20 0C, poslední
dva dny dekády pak byly pďechodem
opĈt k promĈnlivé oblaĆnosti s dešèovými pďeháČkami a poklesem max. teplot, Ćímž se vyznaĆovala první polovina 3.
dekády; 22.07. poklesla max. teplota až
na 13,7 0C. Min. teplota téhož dne byla
zaznamenána 11,6 0C, denní rozdíl teplot tak Ćinil pouhých 2,1 stupnĈ. PoĆasí v
druhé polovinĈ dekády bylo polojasné a
jasné, teploty rychle vyšplhaly ke tďicítce,
29.07. až na max. mĈsíce. Min. teploty
vystoupily až ke dvaceti stupČĐm a
29.07. dosáhly 22,2 stupnĈ pana Celsia.
ZávĈr mĈsíce tak byl ve znamení horkého léta. 25.07. odpoledne krátká vzdálená bouďka, 30.07. v noci silná bouďe. Pďevážnou Ćást mĈsíce vítr rĐzné síly. Letošní Ćervenec se projevil jako velmi rozmarný mĈsíc.

SRPEN 2005
NEJNIŽŠÍ TEPLOTA (10.08.)
NEJVYŠŠÍ TEPLOTA (30.08.)
PRûMóRNÁ TEPLOTA MóSÍCE
prĐmĈrná minimální teplota
prĐmĈrná maximální teplota
teplotní rozdíl min. - max.

þERVENEC 2005
0
C
32,0
30,0
28,0
26,0
24,0
22,0
20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
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teplota
prĤmČrná teplota

GRAF PRšBęHU DENNÍCH TEPLOT MIN., MAX.
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to jsme
nebyli doma
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SRPEN 2005
0

C
26,0
24,0
22,0
20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0

GRAF PRšBęHU DENNÍCH TEPLOT MIN., MAX.

(

(

teplota
prĤmČrná teplota

(

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 2425. 26.27. 28.29. 30. 31. dny

postupnĈ stoupaly z 20 až na maximum mČsíce - témĈď 26 0C a houby rostly jako o
závod. I srpen byl pomĈrnĈ vĈtrným mĈsícem.
Srpen potvrdil svou povĈst mĈsíce se stálým poĆasím, bohužel v jiných hodnotách,
než bychom si pďáli.

+5,5 0C
+25,8 0C
+15,7 0C
+10,8 0C
+20,6 0C
20,3 0C

Po horkém závĈru Ćervence se srpen v
1. dekádĈ postupnĈ vrátil do „vyjetých
kolejí“ letošního léta. Pokles teplot, promĈnlivá oblaĆnost, déšè, vítr. StejnĈ pokraĆovala i 2. dekáda mĈsíce, jen v jejím
samotném závĈru a na pďelomu dekád
dosáhly max. teploty 25 st. a mĈli jsme
více sluníĆka. Avšak již 22.08. klesly max.
teploty pod dvacítku a první polovina 3.
dekády pak zĐstala na úrovni pďedešlých
dekád. Druhá polovina závĈreĆné dekády byla ve znamení napravit dĈtem alespoČ trochu prázdniny a tak poĆasí bylo
pďevážnĈ sluneĆné beze srážek a teploty

ñERNÁ HORA - RYBÁúSKÁ VESNIñKA ROSE NA POLOOSTROVó LUŠTICA
zaĆátek záďí 2005
foto: Jan KaČka

Z veverÈina košíÈku

AHOJ DĈTI !
ñÁP
Že Ćápi nosí lidem dĈti, to je stará vĈc, to ví
každý, to se rozumí samo sebou, s tím se
nebudeme zdržovat. Ale ví nĈkdo, odkud
Ćápi ty dĈti nosí? Že ne? Tak já vám to povím.
Nosí je ze zemĈ za devatero horami, kde
roste vysoký strom, jehož vrcholek proráží
mraky a sahá až do nebe. NĈkteďí lidé tvrdí, že dĈti na tom stromĈ visí na stopkách a zrají jako hrušky, ale tomu nevĈďte, to mĐže tvrdit jen lháď prolhaná, hanba mu! Kdepak na stopkách, tak
to vĐbec není. Pravda je taková, že na vĈtvích toho stromu jsou
hnízda a v nich ty dĈti zrají. Napďed jsou docela malinké, ne vĈtší
než špendlíkové hlaviĆky, ale rychle rostou, protože se živí šèávou z plodĐ toho stromu. Ty plody jsou Ćervené a chutnají trochu jako broskve. NĈkdo vám bude chtít namluvit, že se živí
mlékem létajícího jelena, který prý k hnízdĐm každý den pďilétává, ale tomu také nevĈďte. Copak jsou nĈjací létající jeleni? NĈco
takového mĐže ďíct jen nezodpovĈdný fantasta, a to já nejsem.
MĈ by ani nenapadlo ohlupovat vás takovými výmysly! ŠèáviĆ-

kou se ty dĈti živí, to je dokázané. Rostou a rostou, dokud jim
nezaĆne být hnízdo malé. A to je chvíle pro Ćápa. Pďiletí, vezme
dítĈ do paďátkĐ a vydá se s ním na dalekou cestu pďes devatery
hory až sem k nám. Taková je celá pravda.
Možná se teĉ divíte, proĆ si žádný ĆlovĈk na to, že jako dítĈ zrál
v hnízdĈ na tom vysokém stromĈ, vĐbec nepamatuje. I to vám
mĐžu vysvĈtlit. Když si totiž Ćáp pro zralé dítĈ pďiletí, sebere pod
stromem malou houbiĆku, která na celém svĈtĈ neroste nikde
jinde než právĈ tam. Tu houbiĆku dá pďed odletem dítĈti sníst,
protože má uspávací úĆinky. To aby dítĈ cestou spalo, nešilo sebou a nenaďíkalo, jak to nĈkdy mají dĈti ve zvyku. Jen si to pďedstavte, jak by se chudák Ćáp cestou s takovým uďvancem natrápil! Ale když mu dá sníst houbiĆku, dítĈ spinká jak nemluvnĈ.
Bohužel má ale ta houbiĆka i ten úĆinek, že po ní ĆlovĈk docela
zapomene na strom i hnízdo, ve kterém jako dítĈ vyzrával. JedinĈ na houbiĆku se nĈkdy matnĈ upamatuje, a proto se ďíká: to je
dávno, to jsem nezažil, to jsem byl ještĈ na houbách …
Z knížky T. Macholdové a M. Ryšavého
VÝTVARNÉ PRÁCE S POHÁDKAMI

TERñINY HRÁTKY A HÁDANKY
PRO HRAVCE, TEDY HRAVÉ DóTI
Pyramida zápalek

PomĐcky: láhev s úzkým hrdlem, 10 zálek pro každého
HráĆi sedí kolem stolu, uprostďed nĈhož stojí stabilní láhev
s úzkým hrdlem. Každý má 10 zápalek. Vylosujeme zaĆínajícího
a ten napďíĆ hrdla lahve položí svou zápalku. PostupnĈ hráĆi pďikládají další, a to tak dlouho, dokud nĈkomu nespadne (jedna
nebo více). Ten pak musí vzít všechny vyložené zápalky, nejen
spadlé, ale i ty, které zĐstaly ležet na lahvi.
Vyhrává ten, kdo se nejdďív zbavil všech zápalek nebo kdo jich
má po urĆeném limitu nejménĈ.

PRO PúEMÝŠLIVCE
K veĆeru soviĆka zahlédla jednu z veverek, jak
sedí na vĈtvi, tĈžce oddychuje a je úplnĈ vyĆerpaná. „Copak, copak?“ zeptala se. Veverka
zaĆala vyprávĈt, jak hledala houby a dĈlala si
zásoby. Teĉ už ale ani neví, ko lik jich bylo a
kam je rozstrkala. Až bude mít hlad, snad si
vzpomene.
Spojte všechny body podle Ćísel a uvidíte, kolik
hub veverka našla.

HÁDANKA PRO VŠECHNY
Jsem vždy v hlavĈ, ne však v ruce,
má mne brada, nemá srdce.
jsem vždy v chvatu, ne však v honĈ,
má mne kráva, ne však konĈ.
Jsem vždy v jaďe, ne však v létĈ,
má mne vrána. - Uhádnete?

ADÁMKU NÁŠ
Adámku náš, copak døláš?
Adámek vstal, boty hledal.
Døti jdou do školy,
Nevødøl, kam boty,
tys ještø v posteli,
kabátek, kalhoty
na nic nedbáš, na nic nedbáš. vêera si dal, vêera si dal.
Markéta a Terka pĜejí úspČšný školní rok
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Milí êtenáĆi Výprachtických novin!
PĆed sto lety byla slavnostnø otevĆena budova nové školy ve Výprachticích. Protože oficiální oslavy, tohoto pro
obec jistø významného výroêí, se budou konat až v kvøtnu pĆíštího roku, budeme vás v pĆíloze nøkolika následují
cích êísel VN postupnø seznamovat s historií a zajímavostmi zdejší školy. Pokud z vás nøkdo vlastní nøjaké doku
menty, obrázky êi fotografie, týkající se naší školy, prosím vás, o jejich zapĎjêení. Po jejich pĆekopírování vám bu
dou v poĆádku vráceny.
redakce VN

JAK TO BYLO NA SAMÉM PO§ÁTKU
PĎvodnø byly školy zĆizovány pĆi farních kostelích, byly
však vesmøs chatrné. Obce vønovaly vøtší pozornost su
šírnø lnu, pazdernám, správném robotování a škola byla
až na místø posledním. Uêebna sloužila obyêejnø uêiteli a
jeho rodinø za byt. Byla nízká a špinavá. Mnohdy ani té
nebylo. V zimø se uêilo u jednotlivých sedlákĎ.
Uêitele (rektora) a kantora (uêitele zpøvu) dosazovala
vrchnost se souhlasem vikáĆe. Byli pod jejich pĆímým do
zorem. Pro tuto funkci byl obvykle vybrán nøjaký vyslou
žilý voják, pokud umøl êásteênø êíst a psát, mølli ovšem
dĎvøru vrchnosti a bylli dobrým hudebníkem nebo zpø
vákem.

valé „staré školy“ na bĆehu potoka nad rychtou. ByČ po
stavena z kamene, êást budovy se v zimø roku 1858 zĆíti
la vlivem vlhkosti. Pro špatný stavební stav byla pĆed tím
již nøkolikrát opravována.

CHALUPA ñP. 4
Kresba pďevzata z kroniky obce - stav k roku 1950.
Stavení stávalo na stavební parcele Ć. 136, pďibližnĈ v místech,
kde v souĆasné dobĈ stojí rodinný domek Ćp. 125
paní Weiserové.

CHALUPA ñP. 128
Kresba pďevzata z kroniky obce - stav k roku 1946.
Stavení stávalo na stavební parcele Ć. 117 v místech,
kde v souĆasné dobĈ stojí rodinný domek Ćp. 128
pana Luboše Hejla.

Kdy ve Výprachticích bylo zahájeno vyuêování, to pĆesnø
nevíme. Mohlo to být již ve 14. století. Kostel zde již byl
a škola s kostelem úzce souvisela, protože se vyuêovalo
náboženství. Roku 1591 byl zde rektorem jistý Gregor.
Staré zápisy hovoĆí o tom, že v roce 1720 se vyuêovalo
v chalupø êp. 128 a vyuêovalo se tu až do roku 1773, kdy
v kvøtnu chalupa vyhoĆela. Po požáru se škola pĆestøho
valy do êísla popisného 4.
Dle naĆízení císaĆovny Marie Terezie z roku 1774 zĆizo
valy se pĆi farních osadách tzv. triviální školy. Název byl
odvozen od toho, že se tu vyuêovalo tĆem pĆedmøtĎm 
êtení, psaní a poêítání. Ve Výprachticích byla triviální
škola postavena roku 1789 nákladem knížete Aloise Jo
sefa Lichtenštejna. Byla postavena pĆibližnø na místø bý

V létø roku 1858 se opøt zaêalo vyuêovat po chalupách.
Zdivo školní budovy bylo zbouráno a v Ćíjnu téhož roku
byl na stejném místø položen základní kámen ke stavbø
budovy nové školy. Po dvou letech, v Ćíjnu 1860, byla
nová jednopatrová škola pĆedána k vyuêování. Avšak již
v roce 1867 se zaêaly projevovat dĎsledky nepoĆádné a
nesvødomité práce. Následovala pak léta oprav a pĆesta
veb. Koncem 19. století již budova nevyhovovala po
stránce zdravotní pro vysokou vlhkost, ani po stránce ka
pacitní, neboČ dle zákonĎ z let 186970 byla uzákonøna
osmiletá školní docházka namísto dosavadní pøtileté.
Obecní zastupitelstvo a místní školní rada schválily na
svém zasedání 1. kvøtna 1889 návrh na zĆízení møšČan
ské chlapecké školy ve Výprachticích a žádost k Zem
skému výboru království éeského byla odeslána. Proti
všemu oêekávání a ku všeobecnému pĆekvapení c. a k.
Zemská školní rada v Praze výnosem ze dne 21. Ćíjna
1900, êíslo 29830, povolila møšČanskou školu chlapeckou
v obci Výprachtice.
Tím se zaêala psát historie souêasné školní budovy, pĆes
tože ve veĆejnosti panovaly veliké pĆedsudky proti stavbø
školy nové i proti zĆízení školy møšČanské a mnoho ne
chybølo, aby ze všeho sešlo.
Podle kroniky obce Výprachtice
volnČ upravil Jan KaĖka
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STAVBA A OTEV¶ENÍ NOVÉ ŠKOLY
Letošní školní rok 2005/2006 je pro naši školu opravdu
výjimeêný. Dne 1. záĆí uplynulo právø 100 let od chvíle,
kdy její práh pĆekroêili první žáci. Stalo se tak v pondølí
1. záĆí 1905, kdy bylo v nové výprachtické škole zahá
jeno vyuêování.
A jak historie „nové“ školy zaêala? O tom se ve starých
kronikách doêítáme:

Stavba další školní budovy ve Výprachticích, postavené
proti staré budovø, byla velmi záslužným êinem, alespoĀ
tak to hodnotí obecní kronika. Místní školní rada rozhod
nutím z 11. 2. 1904 zadala stavbu školy Josefu Schuelle
rovi z Ústí nad Orlicí a stavitelem byl František Brázda.
Rozpoêet na stavbu školy byl 93.815,67 korun. Na zákla
dø smlouvy zaêal Josef Schueller v bĆeznu roku 1904
s planýrkou stavebního místa. PĆi vytýêení planýrky byla
ovšem shledána znaêná nivelaêní chyba, êinící 297 cm, o
které møla stavební plocha ve skuteênosti vøtší sklon,
nežli bylo ve schválených plánech zakresleno. Proto byla
svolána komise, která rozhodla, že tølocviêna nebude
samostatnou budovou, ale umístí se do suterénu, kde by
ly pĎvodnø projektovány sklepy. Následkem toho komise
okresního hejtmanství rozhodla, že musí být vyhotoveny
nové plány, které by odpovídaly urêeným zmønám. Nové
plány vypracoval Josef Schueller 15. dubna 1904. Podle
nových plánĎ se znaênø zmønil vzhled budovy. Z pĆední
strany se zvýšila o jedno poschodí, tzn. že møla suterén,
pĆízemí a dvø poschodí. Ze zadní strany pĆízemí a dvø
poschodí. Odpadla pĎvodnø projektovaná zvláštní budova
tølocviêny, která musela být pĆeložena do prostor pĎvod
nø urêených pro sklepy. Zde byl získán ještø byt pro
školníka a místo pro školní jídelnu.
Stavební dozor provádøla stavební komise místní školní
rady s tømito êleny: Vincenc Chaloupek (starosta), Fran
tišek Václav éernohous (Ćídící uêitel) a ostatní. Rozpoêty
stavitele Františka Brázdy nebyly pĆíliš peêlivø pĆiprave
ny (byly zde pominuty stĆešní krytiny, podlahovina a ji
né), na což se pĆišlo až v prĎbøhu stavby. Proto bylo za
potĆebí rozpoêet doplnit a provést dodatky. Tím se zvy
šovaly náklady na stavbu a zároveĀ zaêala rĎst nespoko
CO SE KOLEM STAVBY UDÁLO
Co se týêe pĆípravy dokumentace a financování veĆej
ných staveb, již pĆed sto lety s tím byly problémy.
Plány pro stavbu nové školy ve Výprachticích zhotovil
stavitel František Brázda ze ZábĆehu na Moravø. Teprve
tĆetí pĆepracované plány dostaly úĆední schválení. Za
plány a rozpoêet požadoval 3.000 korun, školní rada mu
však zaplatila 1.200 korun „… ale nezasloužil si asi ani
tøch 1200, K, ponøvadž plány nebyly k potĆebø. Tak na
psal pozdøji advokát Dr. Otakar Rieger do obhajovacího
spisu.“ Tak je psáno v kronice obce.
Po rĎzných slevách a odpoêtech møla být stavba posta
vena bez vnitĆního vybavení za cenu 93.815,67 K. Avšak
již v prĎbøhu stavebních prací bylo jasné, že stavba školy
se prodraží. Dne 2. prosince 1905 podal Josef Schueller,
mistr zednický v Ústí nad Orlicí, místní školní radø ve
Výprachticích za stavbu školy a za nové plány, které mu
sel zhotovit, podrobný úêet znøjící na 129.269,07 K. Po
odeêtení 2,6 % sražky, úêtováno k zaplacení celkem

jenost lidí v obci. To se následnø odrazilo i v obecních
volbách.
Dne 6. 1. 1905 bylo zvoleno úplnø nové zastupitelstvo.
Starosta místní školní rady Vincenc Chaloupek musel od
stoupit a na jeho místo nastoupil Josef Hejl. Ten chtøl
ihned znát nynøjší rozpoêet, který byl již vyšší. Vrch êelní
zdi pod stĆechou møl být zakonêen tzv. atikou. Aby se
náklady již nezvyšovaly, nechal ji stavitel odstranit.
V provádøní stavby se pokraêovalo a koncem srpna 1905
byla dokonêena.
Kolaudace budovy byla naĆízena na den 12. 9. 1905. PĆi
ní bylo zjištøno, že budova splĀuje veškeré požadavky
zdravotní, pedagogické i jiné. Na základø pĆíznivého vý
sledku bylo dáno povolení k používání školní budovy a
dne 16. záĆí 1905 bylo okresní školní radou vysloveno
Josefu Schuellerovi uznání za vzornø provedenou stavbu
obecné a møšČanské školy ve Výprachticích.
Dne 2. 12. 1905 podal Josef Schueller místní školní radø
ve Výprachticích podrobný úêet za stavbu školy, který êi
nil 129.269,07 korun. Ku zmírnøní nákladĎ na stavbu
školy pĆispøla také ÚstĆední matice školská v Praze za
obec Koburk obnosem 500 korun. ąídící uêitel František
éernohous dal svým nákladem 85 korun pozlatit veliký
nápis na škole – ŠKOLA OBECNÁ A M÷ŠċANSKÁ.
Na pamøČ stavby školy byly položeny vedle vchodu dva
základní kameny s nápisy „Založeno 1904“.
Slavnost posvøcení školy a odevzdání jí svému úêelu se
konala v nedøli 17. záĆí 1905. Svøcení školy vykonal bis
kupský vikáĆ z Ústí nad Orlicí Antonín Nývlt. Slavnostní
Ćeê pronesl Josef Pešek, okresní školní inspektor.
Bohužel o školní výuce se z obecní kroniky nic nedozví
dáme. Školní kronika se zabývá výukou až od roku 1932.
(Mgr. Hana Katzerová,
Výprachtická škola v minulosti a souêasnosti,
diplomová práce, PF UP v Olomouci, 1997)
Dne 1. 12. 1905 došlo ke zmønø Ćeditele školy. ąídícím
uêitelem ve Výprachticích byl zvolen Karel Otakar Hu
bálek, František Václav éernohous byl pĆeložen do Dolní
Dobrouêe.
PĜipravil
Mgr. Petr Fiebiger, Ĝeditel ZŠ

125.676,55 K. Rozdíl za vícepráce êinil 31.860,88 korun.
Stavitel Brázda však vyêíslil koneêný rozpoêet stavby na
êástku 86.452,16 K, byl to však rozpoêet velmi zkresle
ný. Stavba školy se tak stala konkurenêním bojem mezi
Brázdou a Schuellerem. Vše nakonec skonêilo u krajské
ho soudu v Chrudimi. Znalecký odhad uvedl êástku
114.213,38 K a soudní jednání skonêilo smírem dne 9.
února 1908. Obec se tedy musela smíĆit s náklady dle
znaleckého posudku.
Koneêné náklady však byly daleko vyšší. Po zapoêtení
soudních výloh, úrokĎ, nákupu vnitĆního vybavení a dal
ších výdajĎ, êinila koneêná êástka témøĆ 135 tisíc korun.
Dotace od knížete Lichtenštejna a zemské subvence êini
ly 9.200 K, takže z prostĆedkĎ obcí Výprachtice a Koburk
zbývalo uhradit 125.750,36 K. U Zemské hypoteêní ban
ky království éeského uêinøn obcí Výprachtice úvør
100.000, K na 4% úrok se splatností do 50 rokĎ, obcí
Koburk úvør ve výši 12.000, K.
Podle kroniky obce zpracoval
Jan KaĖka

