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LIST OB¦AN¶ VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTEµIC
Tak se zdá, že jsme více ovládáni slovy, než jimi vládneme sami.

ñAPEK Karel, Ćeský spisovatel /1890-1938/

Zprávy z radnice
cĎm obce a školy, které jsme již
Vážení pĆátelé,
jmenovali výše. Døkujeme paní Lud
dovolte nám, abychom Vás pĆed
mile Beranové, která napekla veli
nastávajícím zimním obdobím opøt
ce chutné cukroví. PĆejeme jí, aby jí
pozdravili a poinformovali Vás o
její elán ještø velice dlouho vydržel.
døní v naší obci.
Slušným tempem pokraêují práce
V møsíci Ćíjnu byly dokonêeny prá
pĆi výstavbø nové bytovky, která
ce na rekonstrukci stravovacího
poskytne v pĆízemí 4 malometráž
provozu Základní školy JindĆicha
ní byty pro starší obêany, pĆípadnø
Praveêka ve Výprachticích. Dosa
pro obêany, kteĆí potĆebují napĆ.
vadní stravovací provoz byl rekon
z dĎvodĎ zdravotních urêitou po
struován a modernizován tak, že
HORNÍ ñÁST OBCE - AREÁL FIRMY OVAZ
moc. Našim dĎchodcĎm jsme slíbi
stav po opravø odpovídá všem po
foto: Jan KaČka li, že takový dĎm obec postaví,
žadavkĎm hygienických norem a konec srpna 2005
dalších pĆedpisĎ, platných pro zaĆízení provozujících školní proto tímto plníme svĎj slib. PĎvodnø bylo uvažováno, že zá
zemí pro starší obêany bude zĆízeno na „Staré poštø“, jelikož
stravování.
Kolaudace akce byla vypsána na den 6. Ćíjna 2005. Z dĎvodĎ zde není výtah a pohyb do schodĎ by starším lidem êinil potí
drobných závad (nebylo dodáno napájecí trafo pro bezdotykové že, muselo se najít jiné Ćešení. Byty v pĆízemí nového domu
vodovodní baterie, neprovedena montáž sádrokartonu na WC v lokalitø „Pod Vaníêkem“ se staví jako bezbariérové. V podkroví
apod.) bylo nutné tento úkon opakovat po odstranøní zmínø nového domu vzniknou další dva pøkné byty o velikosti 3+kk.
ných závad. Následná kontrola hygieny, za týden poté, již byla Máme upĆímnou radost z toho, že se ve Výprachticích našlo
bez pĆipomínek. V dané souvislosti je potĆebné podøkovat paní hodnø pomocníkĎ, kteĆí se zapojili do práce spojené s opravami
Ivanø Skalické, panu Rudolfu Mertovi, panu Janu Šponiarovi, kostela. Této práce si velice vážíme a døkujeme Vám všem, kte
panu Josefu Baškovi a paní Vlastø Lochmanové za odvedenou rým není osud našeho kostela lhostejný. Je to velký kus jak
velmi dobrou práci. Týden pĆed termínem kolaudace pracovali historie, tak i souêasnosti, která k naší obci neodmyslitelnø pa
do pozdních noêních hodin. Máme radost z toho, že ruku k dílu tĆí. Pan faráĆ Ivo Kvapil práce na opravø kostela nejenom Ćídí,
pĆiložil i uêitelský sbor a pracovníci nejen základní školy, ale i ale souêasnø se aktivnø tøchto prací úêastní.
Urêitø jste si všimli, že bývalá „Stará pošta“ dostala novou
mateĆské školy.
Podøkování v dané souvislosti patĆí Ćediteli školy Mgr. Fiebi omítku. Vøtšinø z Vás se nová fasáda líbí, pokud jsou nøjaké
gerovi, Ćeditelce mateĆské školy paní Marii Hejlové, uêitelkám výhrady, jedná se spíše o výjimku. Barva omítky byla vybrána
paní Macháêkové a paní Vaníêkové, vedoucí školní jídelny paní na základø návrhu paní Ing. Indrové. Myslíme si, že její návrh
Chládkové. PĆi úklidu dále pomáhali další zamøstnanci školy je velice pøkný a za tento její návrh jí patĆí naše podøkování.
paní KĆenková, paní Neradová, paní Hegerová, paní Karvaiová Ještø pĆed zimou zbývá dokonêit nøkteré práce na venkovním
a uêitelky paní Katzerová, paní Smejkalová, paní Langerová, hĆišti pro mateĆskou školu. Je potĆebné rovnøž upravit nový
paní Bártová, sleêna Pazderová a paní Nožková. V dobø od pĆíjezd k rampø u školní jídelny, nainstalovat pĆístĆešek pĆed
stávky kuchynø bylo nutné zajistit dovoz obødĎ z Lanškrouna. vchod do MŠ, oplechovat bednu na hraêky, opravit balkón na
hasiêské zbrojnici a vykonat další práce, které obec, ještø pĆed
Tohoto úkolu se velmi dobĆe zhostil školník pan Aleš Purkert.
Pomoc poskytli dále zastupitelé pan Ivo Chládek, paní Vøra nástupem zimy, potĆebuje dokonêit.
Jandejsková a paní Marcela Pfitznerová. Døkujeme rovnøž paní Firma VHOS a. s. Moravská TĆebová realizuje rekonstrukci êis
Alenø Kristkové a sleênø Marcele Hegrové, které pomohly rov tírny odpadních vod. Doufáme, že nám brzký nástup zimy ne
nøž s úklidem. Velký dík patĆí vedení AGROSPOLU s. r. o. Vý zhatí nøkteré plány, které jsme si ještø do konce roku stanovili.
prachtice, a to zejména panu Janu Vávrovi, že umožnil stravo Oprava komunikací III. tĆ., jak jsme Vám slibovali, bude zahá
jena firmou AGILE s. r. o. Ústí nad Orlicí ještø v tomto roce a
vání našich døtí ve své jídelnø.
Dne 21. Ćíjna 2005 jsme rekonstruovaný stravovací provoz zá dokonêena do êervna pĆíštího roku.
kladní školy pĆedstavili obêanĎm. Na úspøšném prĎbøhu akce PĆejeme Vám rovnøž, aby se podzimní poêasí vydaĆilo a stihli
se podílela jak obec, tak i základní škola, dále pak místo jste vše, co je potĆebné vykonat pĆed blížícím se pĆíchodem
starostka paní Jana Skalická a zastupitelé Luboš Merta, Vøra zimy, která v našich konêinách nebere ohled na nepĆipravené.
S pozdravem
Jandejsková, Marie Hanyšová a Libor Chaloupek.
Podøkování patĆí také našim kuchaĆkám a dalším zamøstnan
Zastupitelstvo obce
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Informace, zprávy, sdÌlení
INFORMACE O TELEVIZNÍCH POPLATCÍCH

VÝM«NA ¶IDI§SKÝCH PR·KAZ·

Od 13. záďí je v platnosti nový zákon o televizních a rozhlasových poplatcích Ć. 348/2005 Sb. Zákon stanovuje nové výše televizních poplatkĐ:

Dne 1. Ćervence 2005 nabyla úĆinnost novela zákona Ćíslo
229/2005 Sb., která mimo jiné prodlužuje i lhĐty pro povinné
výmĈny ďidiĆských prĐkazĐ takto:
úIDIñSKÉ PRûKAZY VYDANÉ:
 od 1. Ćervence 1964 do 31. prosince 1993
- povinná výmĈna do 31. prosince 2007
 od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000
- povinná výmĈna do 31. prosince 2010
 od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004
- povinná výmĈna do 31. prosince 2013.

\ od. 1. ďíjna 2005 se stanovuje poplatek ve výši 100,-- KĆ
\ od 1. ledna 2007 bude poplatek ve výši 120,-- KĆ
\ od 1. srpna 2008 bude poplatek Ćinit 135,-- KĆ.
Poplatek je splatný vždy do 15. každého mĈsíce.
Rozhlasový poplatek se od 1. ďíjna 2005 zvyšuje na 45,-- KĆ.
Tyto zmĈny si musí hlídat pouze poplatníci, kteďí platí složenkou pďímo ñT. Ostatním se Ćástka zvýší automaticky.
Podle zákona je poplatníkem každý, kdo je odbĈratelem elektďiny. Pokud nĈkdo nevlastní rozhlasový nebo televizní pďijímaĆ,
vyĆká výzvu od ñeského rozhlasu nebo ñeské televize. Po jejím obdržení ve lhĐtĈ do 30 dnĐ musí odeslat své písemné
Ćestné prohlášení, ve kterém sdĈlí dĐvod, proĆ není poplatníkem rozhlasového nebo televizního poplatku.
Informace o televizních poplatcích získáte:
telefon:
261 133 885
internet: www.tvpoplatky. cz
e-mail:
poplatky@czech-tv.cz
písemnĈ: ñeská televize - televizní poplatky,
KavĆí hory, 140 70 Praha 4

TANEéNÍ ROCKOVÁ ZÁBAVA VE VÝPRACHTICÍCH
Zveme všechny pĆíznivce rockové muziky
na sobotu 19. listopadu do sálu hostince “U Jana“.
Zatanêit si zde mĎžete na skladby z repertoáru skupin
Nazareth, Deep Purple, Judas Priest, Bonjovi, B. Adams
a také Turbo, Kabát, Harlej, A. Brichta, Divokej Bill a dalších.

HRAJE ROCKOVÁ SKUPINA QUIZ.

Obecní úďad upozorČuje odbĈratele vody
z obecního vodovodu,
že termín úhrady vodného a stoĆného je nejpozdĈji

POZVÁNKA
na tradiĒní

Beseda se uskuteĒní
v nedĚli 13. listopadu 2005 ve 14.00 hodin na sále hostince „U Jana“.
SrdeĒnĚ zvou: SPOZ OÚ Výprachtice
AGROSPOL s. r. o. Výprachtice
OS ZO KOVO OEZ Výprachtice
Doprava: U Šlézù - 13.15 hodin, Koburk - 13.30 hodin, Hoblovna - 13.45 hodin
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ObÈané se ptají
ODPOV«® §LEN· REDAK§NÍ RADY NA DOTAZ
PANA LADISLAVA CHLÁDKA
K Vašemu dotazu, zda byla zrušena rubrika ve VN ObĆané se
ptají, odpovídáme, že tato rubrika zrušena nebyla. Na otázku
pana Chládka - proĆ v pďípadĈ rekonstrukce školní jídelny a
kuchynĈ není postupováno podle pĐvodního projektu - bylo již
odpovĈzeno v Ćervnovém Ćísle Výprachtických novin.
Další dotazy pana Ladislava Chládka se dotýkaly pravomocí
zastupitelstva, jako napď. stanovení ceny pozemku, vystoupení
obce ze svazku apod. Zastupitelstvo obce na tyto dotazy nereagovalo zejména proto, že je výhradní pravomocí zastupitelstva o tĈchto vĈcech rozhodnout. ObĆané se pďitom rozhodnĈ nemusí bát, že by obec prodávala pozemky levnĈ, je
tomu spíše naopak. ZO se v dané souvislosti však hodlá vyvarovat zbyteĆných polemik, které naší obci neprospívají.
Aby nebyl výše uvedený názor ZO chápán nĈkterými obĆany
jako výraz zbabĈlosti, namísto gesta rozumu, rozhodlo se zastupitelstvo obce na otázky pana Chládka odpovĈdĈt.
1. Na dotazy pana Chládka, který pozemek se má pďevést do
vlastnictví obce, jak se urĆovala cena a jaký smysl má
uzavďení takovéto smlouvy, odpovídáme:
Smlouva o smlouvĈ budoucí, neboli „pactum de contrahedo“, je bĈžným typem smlouvy, kterou upravuje
obĆanský zákoník ve svém ustanovení § 50a. Smluvní
strany se mohou smluvnĈ dohodnout, že uzavďou
v budoucnu jakoukoliv smlouvu, musí se však dohodnout
na jejích podstatných náležitostech. Tento typ smlouvy
však využívá ďada obcí a mĈst. V uvedeném pďípadĈ šlo o
to, levnĈ nakoupit pozemek od PF ñR a následnĈ jej se
ziskem prodat jinému. Pro pďípad, že by si to hodlal kupující
rozmyslet, sloužila právĈ uvedená smlouva jako pojistka.
2. K dotazu pana Chládka ohlednĈ uzavďení smlouvy na vytápĈní školy obnovitelnými zdroji elektrické energie uvádíme:
Obec hledá možnosti vytápĈní objektĐ technologiemi, na
které je možné získat dotaci. Mezi tyto technologie patďí
vytápĈní objektĐ tepelnými Ćerpadly. Na uvedené je možné získat dotaci až do výše 90 % skuteĆných nákladĐ. Aby
mĈlo smysl o dotaci požádat, musí se nejprve zjistit, zda
v našich podmínkách lze uvedenou technologii použít.
Obvyklým postupem v tĈchto pďípadech je zpracování studie, která na tyto otázky dá jednoznaĆnou odpovĈĉ.
3. Na další dotaz pana Chládka - kdy se obec stala opĈt
Ćlenem Dobrovolného svazku obcí Pod Bukovou horou odpovídáme:
PďednĈ je tďeba konstatovat, že obec nikdy nepďestala být
Ćlenem pďedmĈtného svazku. ZO sice rozhodlo o vystoupení z tohoto dobrovolného svazku, vzápĈtí však své usnesení o vystoupení ze svazku ZO zrušilo. Obec již pďedtím
vystoupila ze „Svazku obcí a mĈst ñR“ a uvažuje o tom, zda
setrvat v dalším svazku. Je to proto, že pďíspĈvek placený
obcí jednomu svazku Ćiní 20,-- KĆ na obyvatele. To znamená 20.000,-- KĆ roĆnĈ pro jeden svazek. Svazky pďitom mají
svou existenci založenou na vzájemné pomoci a spolupráci. Stále více se však ukazuje, že každá obec musí být
pďedevším schopna se postarat sama o sebe. Pokud obec
za pĈt let vynaloží ze svého na úhradu Ćlenských pďíspĈvkĐ
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100.000,-- KĆ a za stejné období získá polovinu Ćástky jako
dotaci, je pak na zvážení, zda setrvání ve svazku je za
daných podmínek pro obec žádoucí.
V pďípadĈ pďedmĈtného svazku ZO zvažovalo vystoupení
ze svazku, zejména pro rozdílný pohled obce a svazku na
otázky spojené s plynofikací obce. PďedmĈtný svazek byl
totiž založen právĈ z dĐvodĐ lepší spolupráce pďi plynofikaci obcí. Zastupitelstvo obce mĈlo k takovémuto rozhodnutí (o vystoupení ze svazku) své dĐvody. To, že ZO
svĐj postoj pďehodnotilo, bylo právĈ proto, že došlo ke
zmĈnĈ situace, ze které ZO pďi svém pĐvodním rozhodnutí
vycházelo. ZO obce nemĈlo zájem žádat o dotaci na plynofikaci za podmínek, které byly nastaveny Státním fondem
životního prostďedí, tj. že jsou obce povinny dotaci vrátit
pokud se nepďipojí dostateĆný poĆet odbĈratelĐ. Tyto podmínky, v pďípadĈ žádosti podané prostďednictvím fondĐ EU,
neplatí. Obec proto je zapojena do projektu, kde bude plynofikace velkého poĆtu obcí realizována z prostďedkĐ EU.
V uvedeném pďípadĈ je nadĈje, že obec navíc bude ze svého hradit maximálnĈ 15 %, v lepším pďípadĈ vĐbec nic (pokud zbytek zaplatí plynárny).
Myslíme si, že každý z nás má právo zmĈnit své rozhodnutí, pokud má k takovéto zmĈnĈ dĐvod.
4. K dotazu pana Chládka, zda se ZO rozhodlo nezveďejČovat
celý text zápisu zastupitelstva:
Konstatujeme, že v žádném pďípadĈ. Celý text zápisu ZO je
vždy zveďejnĈn na obecním úďadu, kde je možné jednak
na chodbĈ a jednak v kanceláďi úďadu, do tohoto textu
nahlédnout. Pouze po vzoru jiných obcí a mĈst bude v
novinách publikována zkrácená verze zápisu ZO s tím, že
se zamĈďíme na to, co je podstatné. Kdo by mĈl zájem nahlédnout do kteréhokoliv zápisu ZO, nebude mu v tom
bránĈno. Tuto informaci nakonec pan Chládek má, neboè
sám vykonával funkci starosty. Uvedené je v souladu se
zákonem Ćíslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zďízení) ve
znĈní pozdĈjších pďedpisĐ.
VĈďíme, že naše odpovĈdi budou pro tazatele dostateĆnými.
Zastupitelstvo obce Výprachtice

OPRAVA VNITúKU KOSTELA PROMóNóNÍ PÁNó
konec srpna 2005
foto: Jan KaČka
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SPOZ oznamuje
SPOZ V ROCE 2005
Dnešní podzimní pĆíspøvek o êinnosti Sboru pro obêanské zá
ležitosti pĆi OÚ ve Výprachticích zaênu otázkou. Víte, kdo je
Tadeáš Heger, Michaela Indrová, Matyáš Fiebiger, Pepa Skalic
ký, Aniêka Chaloupková, Zuzana Mertová, Sára Holubcová,
Štøpán Fajt?
Hned Vám také odpovím, jsou to kluci a holêiêky, které jsme
25. êervna 2005 pĆivítali mezi nové obêánky Výprachtic. Vítání
probøhlo v milé a radostné atmosféĆe, s básniêkami se pĆed
stavily døti z mateĆské a základní školy, zazpívala Irena Hejlo
vá. Døkujeme jim za vystoupení, stejnø tak Janø Pfeiferové za
hudební doprovod, paní Macháêkové a paní Katzerové za pĆí
pravu a panu Janu Skalickému za fotografie, které si mĎžete
prohlédnout ve vývøsní skĆíĀce u sochy sv. Jana.

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBñÁNKû
25. Ćerven 2005
foto: Jan Skalický
Místem konání vánoêních koncertĎ je již nøkolik let kostel
„Promønøní Pánø“ ve Výprachticích. Jejich pĆíprava pĆedpoklá
dá i dobrou spolupráci s p. faráĆem. V uplynulých êtyĆech le
tech se s námi na jejich pĆípravø podílel p. faráĆ Petr Tobek.
V nedøli 31. êervence 2005 jsme mu pĆi mši sv. v BystĆeci po
døkovali nejen za spolupráci pĆi koncertech, ale také za vysvø
cení obecního praporu a znaku pĆi oslavø 700 let trvání obce.
PopĆáli jsme mu spokojenost a úspøchy v novém pĎsobišti.

Ve êtvrtek 1. záĆí pĆišlo do první tĆídy 14 nových žáêkĎ  prv
ĀáêkĎ:
7 døvêat  Johanka Dubnová, Daniela Horáková, Natálie Chlád
ková, Hana Chládková, Pavla Mertová, Adéla Seidl
manová, Tereza Horníêková
a 7 chlapcĎ  David Dušek, Josef Havelka, Robin Kopecký, Ra
dek Stránský, OndĆej Šilar, Lukáš Zítek a Domi
nik Maixner.
TĆídní uêitelka paní Daniela Smejkalová a starosta obce JUDr.
Miroslav Stejskal pĆivítali døti a jejich rodiêe v pøknø vyzdobe
né tĆídø a malí školáci se poprvé „podepsali“ (nakreslili obrá
zek) do obecní kroniky. SPOZ pĆipravil pro každého malý balí
êek. PĆejeme jim, aby všechny školní dny byly pĆíjemné, poho
dové a sluneêné jako byl ten první.

POPRVÉ VE ŠKOLNÍ LAVICI
záďí 2005

foto: archív ZŠ

V listopadu budou oslavovat
Marie Marešová
Josef Stejskal
Josef Smejkal

~

Výprachtice 319
Výprachtice 99
Výprachtice 229

70 let
85 let
85 let

RozlouĆili jsme se

Jan Merta
Výprachtice 20
Zemďel 3. srpna 2005 ve vĈku 85 let.
Jiďí Helbich
Koburk 55
Zemďel 25. záďí 2005 ve vĈku 57 let.
Stanislav Skalický
Výprachtice 270
Zemďel 30. záďí 2005 ve vĈku 62 let.
Za SPOZ Marie Hanyšová

SV. MŠE PúI SVóCENÍ ZNAKU A PRAPORU OBCE
Zleva: P. Petr Tobek, Mons. Josef Kajnek, P. Rudolf Seidl
29. srpen 2004
foto: Jan Skalický

OMLUVA
Redakce VN se omlouvá pozĐstalým pana Jana Merty,
že zpráva o jeho úmrtí nebyla zveďejnĈna již v minulém
Ćísle. S omluvou tak Ćiníme nyní.

Óíjen 2005

Výprachtické noviny

Y

roÄník 9, Äíslo 10
Zprávy ze školy
TENTOKRÁT SPÍŠE ZE ŠKOLNÍ KUCHYN«

Kalkulace cen obĈdĐ ve školní jídelnĈ
s platností od 1. listopadu 2005

Nabídka zájmové Ćinnosti
I. stupeČ
KROUŽEK
Anglický jazyk pro 1.-3. tŐídu
NĚmecký jazyk
Ruský jazyk
Sborový zpĚv
Sportovní hry (fotbal, florbal)
Sportovní hry (vybíjená, volejbal)
Výtvarný kroužek
Základy informatiky

VEDE
pí uÿ. Langerová
sl. uÿ. Pazderová
pí uÿ. Langerová
pí uÿ. Bártová
p. uÿ. Fiebiger
sl. uÿ. Vaníÿková
pí uÿ. Smejkalová
p. uÿ. Langer

II. stupeČ
KROUŽEK
NĚmecký jazyk
Ruský jazyk
Informatika
Sborový zpĚv
Sportovní hry (fotbal, floorbal)
Sportovní hry (vybíjená, volejbal)
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VEDE
sl. uÿ. Pazderová
pí uÿ. Langerová
p. uÿ. Langer
pí uÿ. Bártová
p. uÿ. Fiebiger
sl. uÿ. Vaníÿková

PodĈkování
DĈkuji všem, kteďí nám pomohli se zajištĈním stravování žákĐ
bĈhem rekonstrukce školní jídelny.
Velký dík patďí firmĈ AGROSPOL s. r. o. Výprachtice a panu Vávrovi za možnost stravování v jejich jídelnĈ. Díky vstďícnosti a
ochotĈ pracovníkĐ Agrospolu vše probĈhlo k naší spokojenosti
a doufám, že bez problémĐ.
DĈkuji také všem zamĈstnancĐm školy, protože tento mimoďádný stav byl spojen s vĈtšími nároky na jejich pracovní nasazení. UĆitelĐm, kteďí dohlíželi na kázeČ žákĐ a museli upravit
rozvrh hodin tak, aby vše stíhali, kuchaďkám, které dojíždĈly vaďit do Lanškrouna, školníkovi, který obĈdy každý den vozil a
vedoucí školní jídelny, která vše organizovala.

Strávníci 7-10 let
norma potravin
17,vĈcné náklady
4,mzdové náklady
16,50
Cena za 1 obĈd
37,50 Kþ
Strávníci 11-14 let
norma potravin
20,-vĈcné náklady
4,-mzdové náklady
16,50
Cena za 1 obĈd
40,50 Kþ
Strávníci 15 a více let a zamĈstnanci ZŠ
norma potravin
23,-vĈcné náklady
4,-mzdové náklady
16,50
Cena za 1 obĈd
43,50 KĆ
Cizí strávníci
norma potravin
23,-vĈcné náklady
4,-mzdové náklady
14,50
zisk
2,Cena za 1 obĈd
43,50 KĆ

hradí strávník
hradí obec
hradí KÚ

hradí strávník
hradí obec
hradí KÚ

hradí strávník
hradí obec
hradí KÚ

hradí strávník
hradí strávník
hradí strávník
hradí strávník

Kalkulace cen obĈdĐ ve školní jídelnĈ vychází z vyhlášky Ć.
107/2005 Sb., o školním stravování. Tato vyhláška stanoví limity
na nákup potravin pro jednotlivé vĈkové kategorie strávníkĐ.
Naše cena, kterou hradí strávník, se pohybuje asi uprostďed
doporuĆeného limitu. Ostatní položky jsou stanoveny podle
možností provozu kuchynĈ a dotací Krajského úďadu Pardubického kraje (neplatí pro cizí strávníky).
Vzhledem k nárĐstu koneĆných cen potravin pro spotďebitele
jsme od listopadu museli pďistoupit ke zdražení obĈdĐ o 2,-- KĆ.
Pro srovnání uvádím ceny obĈdĐ, za které jsme nakupovali
v MADORET Lanškroun: 38,50 KĆ, 44,50 KĆ, 49,50 KĆ a 49,50 KĆ.

vstup z rampy na pďíjem zboží.
Do druhého podlaží, kde je
kuchyČ a jídelna, se zboží a
suroviny naváží výtahem. Ten
je kombinovaný pro dopravu
osob i materiálu a je urĆen i
pro tĈlesnĈ postižené „vozíĆkáďe“.
Zájem veďejnosti byl pomĈrnĈ
velký. Každý z návštĈvníkĐ si
mohl posedĈt v jídelnĈ u kávy

Den otevďených dveďí
ve školní kuchyni a jídelnĈ
V pátek 21. ďíjna se ve školní jídelnĈ
naší školy uskuteĆnil den otevďených
dveďí. Veďejnost tak mohla poprvé navštívit zrekonstruované prostory školy.
Otevďeny byly nové sklady, které jsou
v prvním podlaží (místo šaten a sprch
tĈlocviĆny). Do tĈchto prostor je nový

Ći Ćaje a okusit koláĆky upeĆené v nové kuchyni.
DĈkuji všem pracovníkĐm školy, kteďí
se podíleli na pďípravách i hladkém
prĐbĈhu akce.
ObĈdy se ve školní jídelnĈ poprvé vydávaly 17. ďíjna a od 1. listopadu v kuchyni také vaďíme.
Text a foto na stránce
Mgr. Petr Fiebiger, Ĝeditel ZŠ
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D«TI Z D«TSKÉHO DOMOVA V HORNÍ §ERMNÉ
SI PRODLOUŽILY PRÁZDNINY!
Koncem srpna odjelo osm døtí z DD Horní éermná v doprovodu
vychovatelky na tĆi týdny na pobĆeží Jaderského moĆe do éerné
Hory. Jednalo se o ozdravný pobyt pro oslabené døti (astmatiky
apod.), který poĆádá VZP pod názvem „MoĆský koník“.
SamozĆejmø, že tĆi týdny u moĆe pojišČovna plnø nehradí, ale
díky sponzorĎm se tato ojedinølá akce stala dostupnou i pro
døti z døtského domova.
Podle jejich vyprávøní si to prostø „užily“. Dennodennø nabitý
program  všemožné sporty, plavání, potápøní, ozdravné pro
cedury, soutøže a veêerní zábavné programy pod hvøzdami.
Navázala se nová pĆátelství, protože tam byly døti z celé repub
liky. I toto má pro domovské døti velký význam, protože i když
se v tomto smøru mnohé zmønilo k lepšímu, nøkdy mívají cel
kem opodstatnølé pocity, že jsou trošku vyêleĀované. Všechny
podobné akce jsou tedy pro nø velkým pĆínosem po všech
stránkách.
Nabídka „MoĆského koníka“ nepadla na práh domova sama od
sebe. Iniciátorem, který všechno sehnal, vytelefonoval a sjed
nal, byl náš starosta JUDr. Stejskal. Dalo by se Ćíct, že svých
starostí má až nad hlavu  oprava staré pošty (nyní moc krás
ná budova), výstavba nových bytĎ, výstavba kuchynø ve škole,
atd., atd. PĆesto si našel êas, aby nøco udølal pro døti z døtské
ho domova, který vlastnø ani nepatĆí do katastru Výprachtic.
Moc mu jménem døtí i všech zamøstnancĎ døkuji. Až uvidí fo
tografie døtí z jaderského pobĆeží s rozzáĆenými tváĆiêkami,
urêité ho to pohladí po duši.
D÷KUJEME!!!!
Marie Ingrová
Ĝeditelka DD v Horní ýermné

Kulturní akce

HOTEL PLAVI HORIZONT
Hotel, kde se letos poďádal „Moďský koník“, leží na poloostrovĈ
Luštica, v zálivu Trašte. Poloostrov Luštica ohraniĆuje vstup
z otevďeného moďe do Boky Kotorské.
U hotelu je jedna z nejhezĆích pláží v širokém okolí.
Na dolním snímku je vstupní areál hotelu.
zaĆátek záďí 2005

 divadlo

ulturní

foto: Jan KaČka

entrum

jablonné nad orlicí

4. listopadu - pátek v 1900 hod.
sál kina
Robert Thomas
TURECKÁ KAVÁRNA
tďi témĈď detektivní pďíbĈhy
00
10. listopadu - Ćtvrtek v 18 hod.
režie: Pavel Háša
VALIANT
hrají: Naĉa Konvalinková, Jana
film VB - mládeži pďístupný
Boušková, Václav Vydra, MatĈj Hádek

 kino

10. listopadu - Ćtvrtek v 1930 hod.
DOBLBA
film ñR - mládeži pďístupný
14. listopadu - pondĈlí v 1930
hod.
Mr. & Mrs. SMITH
film USA - pďístupný od 12 let
21. listopadu - pondĈlí v 1930 hod.
LEGENDY Z DOGTOWNU
film USA - mládeži pďístupný
24. listopadu - Ćtvrtek v 1930 hod.
ŠTóSTÍ
film ñR - mládeži pďístupný
28. listopadu - pondĈlí v 1930 hod.
NOñNÍ HLÍDKA
film Rusko - pďístupný od 15 let

LANŠKROUN

ÚT 15. listopadu v 0815 a 1000 hodin
lanškrounský zámek
JAK TONDA LÉéIL ROHATOU
PRINCEZNU SAFIRU
divadélko Andromeda
pĆedstavení pro MŠ a ZŠ

6. listopadu v 1930 hodin
15. listopadu v 1930 hodin
Spoleêenský dĎm ÚT
Irena Dousková
lanškrounský zámek
HRDÝ BUDŽES
178. koncert KPH
hraje divadelní soubor VICENA ÚO MICHAL HROMEK CONSORT
Michal Hromek  kytara
ST
9. listopadu v 1930 hodin
Jakub Klár  flétna, whistle,
lanškrounský zámek
zobcová flétna
AUSTRÁLIE II  OUTBACK
Daniel Mikolášek  bicí, piano,
00
26. listopadu - sobota v 17 hod.
cestopisná reportáž JiĆího Hrušky
vibrafon, marimba
kostel sv. BartolomĈje
00
René Vácha  viola, housle,
hodin
NE
13.
listopadu
v
15
BENEFIñNÍ VARHANNÍ KONCERT
viola d‘amour
lanškrounský zámek
hraje Pavel ñerný
OPICE
V
AFRICE
VýtĈžek koncertu bude vĈnován
SO
26. listopadu v 1800 hodin
divadlo Genus Brno
obĈtem katastrof v Pákistánu,
lanškrounský zámek
pĆedstavení pro døti
Rumunsku a Bulharsku.
13. roêník festivalu
JAZZ LANŠKROUN 2005
HALA B. MODRÉHO V LANŠKROUN«
na velkém setkání
amatérských jazzových formací
sobota 12. listopadu 2005 v 19.00 hodin
vystoupí
HAKAPELA ZUŠ Tišnov
TEENS JAZZBAND Velké Losiny
&
BIG BAND ZUŠ Liberec
NORTH BIG BAND Litvínov
Monika Absolonová a Super Star Michal Hole¹ek
BIG BAND Lanškkroun
DaMiCHi
festival uvádí Jan Beránek

 koncert

NE
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Pan Bc. JiĆí Vogel ze ŠtítĎ zaslal pĆíspøvek do VN, týkající se historie obce ValteĆice. Jedná se o pĆeklad dokumentĎ, po
cházejících pĆibližnø z období kolem roku 1850. Originál dokumentu o kostele ve ValteĆicích je napsán kurentem v nø
meckém jazyce, kdo je autorem není známo. Jak píše pan Vogel, pĆi pĆekladu tohoto dokumentu se snažili o co nejpĆesnøj
ší pĆeklad bez jakýchkoliv úprav.

VALTE¶ICKÁ PE§E

KOSTEL VE VALTE¶ICÍCH

Jako výraz urêité správní pospolitosti používala vesnice vlastní
peêeČ, která ji svým znamením møla nezamønitelnø urêovat.
ValteĆická peêeČ musela být poĆízena velmi záhy po vzniku
vesnice, protože její podoba je doložena už od roku I726 a její
znamení bylo nezamønitelné. Velmi složitý obraz stromu, stav
by a êlovøka se sekerou v ruce vmøstnaný do kruhu o prĎmøru
30 mm møl po obvodu ještø opis s názvem panství a jménem
vesnice v podobø NEIDORF. Což nebyla zĆejmø chyba zhotovite
le typáĆe, i když ty byly dost êasté, ale prostø zachycení jména
obce, jak jej tehdy a následnø vlastnø až do 20. století, vyslo
vovali místní lidé. Další varianta obecního razítka z roku 1852
už møla název obce uveden jako NEUDORF.

Víra je základ vøcí, ve které doufáme, pĆesvødêeni o vøcech,
které ještø nevidíme. Skrze ni se zajisté naší pĆedkové dobĆe
osvødêili. Krása, která zaplĀuje svou záĆí místo, kde stojí valte
Ćický kostel, je symbolem obce a doufáme, že to tak navždy zĎ
stane.

PĜevzato z publikace Výprachtice 1304-2004 (str. 102)
© Marie Macková, Jan Vogel, 2004
UKÁZKY VALTEúICKÉ PEñETó
KOSTEL POVÝŠENÍ SVATÉHO KúÍŽE VE VALTEúICÍCH
kvĈten 2005
foto: Lukáš KaČka

Otisk pĐvodní peĆetĈ
s nápisem NEIDORF
archív pana Jiďího Vogela

Otisk razítka
s nápisem NEUDORF
archív redakce VN

ŠKOLA VE VALTE¶ICÍCH
PĎvodnø musela valteĆická obec posílati své døti k vyuêování
do školy v éenkovicích. Ponøvadž kvĎli horským cestám a ještø
více v zimním období pro množství snøhu a snøhové vánice by
la docházka døtí nemožná, zvolili valteĆiêtí svødomitého a
zkušeného školského pomocníka Františka Biena, který témøĆ
50 rokĎ bez vyššího svolení z vlastni vĎle pĎsobil jako sou
kromý nebo pomocný uêitel pod titulem pomocníka v éenkovi
cích. Tento poskytl svĎj vlastní dĎm êp. 103 ve ValteĆicích k
vyuêováni za roêní poplatek 24 zlatých. Dále vykonával až do
roku 1844 službu obecního písaĆe. Posléze nemohl již pro stáĆi
a dýchaviênost školní vyuêování k spokojenosti obce vykoná
vat, proto roku 1844 na školní službu rezignoval a 13. dubna
roku I847 zemĆel.
ValteĀcká obec si najala roku 1844 jiný dĎm êp. 67 k vyuêová
ní od Jana Brixe na tĆi roky za poplatek 44 rakouských zlatých
a vybrala nového soukromého uêitele. Ignác Kulhánek rodilý z
HeĆmanic, který provizornø vykonával školní vyuêování se
souhlasem biskupské konsistoĆe a lanškrounského školního
úĆadu. (jednací spisy viz. Farní archiv, pĆihrádka 9, list 1).
Jelikož ale tento dĎm neodpovídal oêekávání pro bydlení uêite
le a pro vyuêováni, postarala se valteĆická obec o vlastni školu.
Byla totiž vybrána zahrada êp. 71. Vlastník Jan Bier byl svo
bodný, zároveĀ zmrzaêený muž neschopný hospodaĆení, jediný
syn rodiêĎ, jemuž otec i matka brzy po sobø zemĆeli. Od tohoto
Jana Biera koupila obec v roce 1845 dĎm vêetnø polí za 1.100
rakouských zlatých. Z chléva a jedné komory se stala vyuêova
cí jizba a ze stodoly Jana Biera byla zĆízena svøtnice k dlouho
dobému bydleni.

PĎvodnø nebyl ve ValteĆicich žádný kostel neboČ na místø, kde
souêasný kostel stoji, stál jenom kamenný kĆíž, u nøhož stál
na kĎlu zavøšený zvon pod prkennou stĆechou, jímž bylo ráno,
v poledne a veêer vyzvánøno klekáni.
Mrtvoly zemĆelých musely být pochovávány v éenkovicích. Je
likož zejména v zimø kvĎli velkému množství snøhu bylo toto
velmi svízelné a mnohé mrtvoly zĎstaly až 8 dnĎ nepochová
ny, podnítilo valteĆické obêany pĆání, míti pro sebe svĎj kostel
a hĆbitov. Proto byl nato v roce 1803 vznesen požadavek valte
Ćické obce o zĆízení komise, jež by protokolárnø ohledala, zdali
by ve ValteĆicích mohl být zĆízen hĆbitovní kostel a hĆbitov,
naêež bylo zbudování hĆbitovního kostela i hĆbitova povoleno.
Stavební pozemek byl rychtáĆem Peregrinem Bienem od obce
odkoupen. Vlastni stavba kostela zaêata až v roce I827 a trvala
až do roku 1834, takže valteĆiêtí museli tuto stavbu vlastními
silami zvládnouti. V roce 1834 byl tento kostel i se hĆbitovem
dne I0. Ćíjna na 22. nedøli po svatém Duchu se svolením kon
sistoĆe data 17. Ćíjna 1834 lanškrounským panem vikáĆem
Františkem Kreuzingerem vysvøcen.
V tento den bylo strašnø bouĆlivé poêasí a v êp. 71 se odbývala
vysvøcovací hostina (viz. ohlašovací kniha B, list 119 a 120;
ÚĆední spisy viz. pĆihrádka 11, fascikl 6). VeledĎstojný døkan
Ignác Appel daroval tomuto kostelu obraz Svatého kĆíže k ol
táĆnímu obrazu, tudíž zní titul kostela Povýšeni svatého kĆíže.
Roku 1837 daroval starý valteĆický rychtáĆ Peregrin Bien na
provoz 40 zlatých. PĆíslušenství k hlavnímu oltáĆi daroval teh
dejší kaplan Antonín Futschik. Jelikož hlavní oltáĆ i s kazatel
nou zĎstal bøhem výstavby neozdoben a oltáĆní obraz Svatého
kĆíže byl trochu malý a chatrný, byl proto v roce 1842 na ná
klady obce ValteĆice hlavní oltáĆ spolu s kazatelnou za 100
zlatých vyzdoben a strop s natĆením presbytáĆe za 12 zlatých
vymalován. OltáĆní obraz Svatého kĆíže byl za 40 zlatých zcela
nový zhotoven malíĆem Dominikem Umlaufem a zachoval se do
souêasnosti. ZároveĀ s kostelem povolený hĆbitov byl nejprve
ohrazen dĆevønými laČkami, postupnø pak každoroênø po kous
cích budována zeó kamenná a roku 1850 byla dostavøna úplnø.
Bc. JiĜí Vogel
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O TKALCI

U chaty paní profesorky Klaclové ve Valteďicích stojí lípa, která v roce 1959 byla zasažena bleskem a o polovinu zkrácena.
V roce 1960, když byla ve Valteďicích provádĈna likvidace starých domĐ, zaĆal zbytek
lípy hoďet a hoďel témĈď celý mĈsíc.
Torzo lípy je asi 15 m vysoké a obvod mĈďí
4,82 m. V pohodĈ se dá do dutiny stromu
schovat.
Text a foto: Erich Polách

Za dávných ĆasĐ žila ve Valteďicích chudiĆká, ale spoďádaná
rodina tkalce. Tkalcovina nešla,
jíst se chtĈlo, ale nebylo co.
Tkadlec si vzpomnĈl, že lidé ďíkali nĈco o KvĈtné nedĈli, kdy
se otevírá Buková hora. V pravý
Ćas se vydal na cestu. Na jejím
vrcholu stáli samí vousatí trpaslíĆkovĈ. Blížil se k nim se strachem. Trpaslíci ho pďivítali s
vlídností a hned se ptali, co ho
CHALUPA NA DOLNÍM KONCI VALTEúIC
k nim pďivádí. Když jim povĈdĈl,
foto: Jan KaČka
jakou bídu mají doma, zavedli léto 1987
ho branou dovnitď hory. V nádherném sále ho vyĆastovali. Zmožen vínem usnul.
Když se probudil, pravil, že pĐjde domĐ. Trpaslíci mu nacpali zlato do kapes a hezký kus cesty svého hosta vyprovodili. Jediné, co mu nakázali, aby o všem mlĆel a
nikomu nic neďíkal. Doma na nĈho všichni vyvalovali oĆi. Kde se vzal, není-li duch?
Dávno ho oželeli jako mrtvého, nenadáli se, že by se mohli ještĈ nĈkdy uvidĈt. Deset let spal v Bukové hoďe. Když vyndal z kapes zlato, zĐstali ohromeni. A bylo po
nouzi! ñasem tkadlec zapomnĈl na pďíkaz, který od trpaslíkĐ dostal. ZapomnĈl na
svĐj slib. Z poĆátku se jen tak zmínil, ale potom vypravoval, jak se celé štĈstí pďihodilo. Dobďe žili, dobďe se mĈli, na konec nepomysleli. Když už všechno zlato protrávili, vrátila se k nim zase bída s nouzí. Tkadlec si nezoufal, neboè si byl jistý svými
známými trpaslíky, kteďí mu už jednou pomohli. Na KvĈtnou nedĈli šel bezstarostnĈ na Bukovou horu. Trpaslíci Ćekali, ale byli zamraĆení. ZaĆali mu vytýkat lehkomyslný život, že nedodržel svého slova a nemlĆel. HnĈvivĈ mu zavďeli bránu pďed nosem. Tkadlec se vrátil s prázdnýma rukama. Od té doby se Buková hora neotvírá.
Z knihy Václava ZdeĖka Heckenschmieda
NA BESEDċ - báchorky, báje a povČsti.

Došlo po uzávÌrce

Podle posledních informací pravd»podobn» dojde k opravám komunikací ve Výprachticích

v dob» mezi 15. listopadem a 15. prosincem tohoto roku.
K opravám by m»lo dojít v t»chto místech:
- kÁižovatka u školy
- n»které úseky ve sm»ru od školy na PÁeváž
- od zastávky ©SAD „Kovárna“ sm»rem k bývalé tírn»
- úsek kolem zatá¹ky „U FloriánÂ“
- ¹ást silnice pod Koburkem mezi mostem u FrankÂ a hasi¹skou zbrojnicí.
Tyto opravy si vyžádají objíž¼ky a zm»ny v jízdních Áádech a trasách autobusových
spojÂ. Konkrétní podoba t»chto zm»n však nebyla do konce Áíjna dohodnuta.
Obecní úÁad se proto obrací na všechny ob¹any, aby pozorn» sledovali pÁípadné zm»ny jízdních ÁádÂ a vyzna¹ené objíž¼ky. Po upÁesn»ní všech náležitostí, týkajících se zm»n dopravy, vás budeme
neprodlen» vhodnou formou informovat.
Dále vás žádáme, abyste v dob» provád»ných prací na komunikacích dbali zvýšené
pozornosti a osobní bezpe¹nosti.

Óíjen 2005
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Jak bylo?
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NEJNIŽŠÍ TEPLOTA (19.09.)
NEJVYŠŠÍ TEPLOTA (02.09.)
PRûMóRNÁ TEPLOTA MóSÍCE
prĐmĈrná minimální teplota
prĐmĈrná maximální teplota
teplotní rozdíl min. - max.

0

+2,8 C
+29,1 0C
+14,6 0C
+9,7 0C
+19,4 0C
26,3 0C

První dekáda záďí byla ve znamení sluneĆných a teplých dnĐ s max. teplotou
mĈsíce 29,1 0C. Po celou dekádu max.
teploty neklesly pod 20 0C a min. teploty
mimo dvou dnĐ neklesly pod 10 stupČĐ.
Ve druhé dekádĈ pďibylo oblaĆnosti, která byla po celou dekádu i v prĐbĈhu jednotlivých dnĐ znaĆnĈ promĈnlivá, ke
konci dekády až zataženo a trochu zapršelo. Poslední tďi dny dekády sluneĆné,
ale studený vítr. Max. teploty postupnĈ
sestoupily až na 12 0C (17.09.) a 19.09.
dosáhla teplota mĈsíĆního minima 2,8 st.
Poslední dekáda byla ve své první polovinĈ sluneĆná, max. teploty vyšplhaly
zpĈt ke dvacítce, avšak min. teploty se
pohybovaly od 3 do 5 stupČĐ. Ve druhé
polovinĈ 3. dekády se vše obrátilo, bylo
pďevážnĈ zataženo, max. teploty klesly
na 15 0C, min. teploty se naopak dostaly
až slabĈ nad 10 stupČĐ; 27.09. zrána
bouďka s vydatným deštĈm, dešèové pďeháČky také poslední dva dny mĈsíce.
Srážek bylo v záďí velmi málo a opĈt bylo
vĈtrno. MĈsíc byl pomĈrnĈ teplý (díky 1.
dekádĈ) prĐmĈrná teplota se pohybovala na úrovni mĈsíce Ćervna (14,7 stupnĈ).

ZÁMEK ñASTOLOVICE
Snímky na této stránce ukazují co jsme
vidĈli na naší letní cestĈ na kolech
z ñastolovic pďes Rychnov n. KnĈžnou,
Rokytnici v Orl. horách, ñihák a Mladkov
domĐ do Výprachtic.
Ćervenec 2005

foto: Jan KaČka

0
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ZEMSKÁ BRÁNA - MOST PúES DIVOKOU ORLICI
Desky vsazené do zábradlí mostu oznamují poutníkĐm, kdy byl most postaven a kdy
zcela zrekonstruován. VĈďme, že ďemeslníci, kteďí tu zanechali svoji vizitku, odvedli
stejnĈ dobrou práci jako naši pďedkové a most dalších 100 let bude odolávat prudkým
jarním vodám na Ćesko-polské hranici.

Z veverÈina košíÈku

AHOJ DĈTI !
POHÁDKA Z TERñINA KOŠÍKU
NOEMOVA ZVÍúÁTKA
Pršelo a pršelo, voda se lila z nebe proudem. Úplná potopa to
tenkrát byla, voda brala stromy a domy, lidi i zvíďata, zkrátka
všechno, co jí pďišlo do cesty. Pďed niĆím a pďed nikým nemĈla
slitování, jen tekla a tekla.
„Jestli to tak pĐjde dál, všichni se utopí,“ povídá si praotec Noe.
„JeštĈ že jsem vĆas postavil tu obrovskou bytelnou loĉ, jak mi
poradil Hospodin. V ní se teĉ zachráním já i moje rodina a také
zvíďata, protože s sebou vezmu pár od každého druhu. Až se vyprší a voda opadne, vypustím zvíďata na zem, aby se rozmnožila
jako dďív.“
Jak si Noe ďekl, tak udĈlal. ZaĆal na své lodi ubytovávat všechna
možná zvíďata a zvíďátka, pár od každého druhu. Tady budou stát
sloni, tam zas žirafy, sem dáme konĈ a tam prasata, tuhle budou
opice a támhle myši, dostane se i na zmije a na pavouky. . . Celý
týden mu to trvalo, než shromáždil všechna zvíďata na lodi! Když
už se zdálo, že je hotovo, všichni jsou na svých místech a loĉ
mĐže vyplout, pďišla za praotcem uplakaná blecha.
„Co se ti stalo?“ ptá se Noe.
„Když já jsem tak nešèastná!“ povídá blecha. „Každé zvíďe tu má

druhé do páru, jen já ne. NemĐžu najít svého
manžela, on se mi nĈkde ztratil, a co jestli se
nakonec utopí, to bude konec blešího rodu, já
to snad nepďežiju!"
Tak ta blecha bĈdovala a naďíkala. Noe svolal
všechna zvíďata na palubu a povídá: „Milá zvíďata! Ztratila se blecha, vlastnĈ blešák, tady je
jeho nešèastná žena. Nevíte o nĈm nĈkdo?
Tďeba se omylem zabydlel v cizí kajutĈ!“
Zvíďata vrtĈla hlavami, kdepak, blešáka už dávno nikdo nevidĈl.
Vypadalo to špatnĈ. Noe se poškrábal ve vousech a pďemýšlel,
jak má bleše ďíct, že s jejím manželem je amen. Poškrábal se podruhé a potďetí a najednou chČap - a už ho drží! Blešák sedĈl celou dobu v jeho bradĈ a pil mu krev.
„To se dĈlá, kousat lidi?“ rozzlobil se Noe. „Za to bych tĈ nejradši . . .“
Málem už by ze vzteku blešáka zamáĆkl, ale když vidĈl jeho
uplakanou ženu, pustil ho.
Ne že by se z toho blechy pouĆily.
Z knížky T. Macholdové a M. Ryšavého
VÝTVARNÉ PRÁCE S POHÁDKAMI

TERñINY HRÁTKY A HÁDANKY
KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ
Nervíky

ÚKOL OD SOVIñKY
Na pasece

LISTOPAD

Každý si vyrobí svou hrací pomĐcku pevnĈ uváže dďívko (kousek vĈtviĆky nebo figurku z ñlovĈĆe nezlob se) na provázek dlouhý 0,5 - 1 m. Na zemi vyznaĆíme
koleĆko o nĈco menší, než je otvor plechovky, kterou drží vedoucí.
HráĆi se rozmístí kolem koleĆka a dovnitď
každý položí své dďívko Ći figurku. Provázek se drží natažený a provázky se nesmí
kďížit.
Vedoucí hry hází kostkou tak, aby na ni
všichni dobďe vidĈli. Na liché Ćíslo se snaží rychle pďirýt plechovkou nebo kelímkem všechna dďívka v kroužku, hráĆi se
naopak snaží uniknout, tedy provázkem
pďitáhnout své dďívko. Na sudé Ćíslo se
však žádná akce nesmí provést. Kdo udĈlá
chybu, má trestný bod. Vedoucí hry smí
klamat - pďi sudém Ćíslu naznaĆit pďiklopení, jestliže však udĈlá chybu, všichni
hráĆi si jeden bod odeĆtou.
Hraje se do 10 trestných bodĐ, vítĈz se
stává vedoucím další hry.

Jednou dopoledne soviĆku pobudil z dďímoty zvláštní
vytrvalý zvuk. „Takový neobvyklý šum,“ ďekla si a zadívala se pozornĈ na kvetoucí paseku. „Musím se pďesvĈdĆit, odkud pocházejí ti rušitelé!“ A odletĈla vše prozkoumat. Co soviĆka objevila? Zjistíte to,
Kde se
když vybarvíte všechny šestiúhelníky s Ćístu vzali?
ly a potom i pďíslušný poĆet políĆek ve
smĈru šipky.

Listopade, listopade,
už ti mlha svøtlo krade,
poslední list plachtí k zemi.
Mráz pĆijíždí se sanømi,

Barevný podzim
pĜeje Markéta a Terka

Výprachtické noviny

Zdenøk Kriebel

já však chodím radøji
k škole vonnou alejí.
Kolikrát se vyspím ještø,
nežli slétnou teplé deštø,
zabubnují pro potøchu
paliêkami kapek v mechu,
nežli vzbudím fialku
na proutønou píšČalku.

,

úešení z minulého Ćísla:
Kdo hádal, že ďešením je
hláska a, ten hádal správnĈ a
mĐže si vzít bonbón.
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VÝPRACHTICKÁ M«ŠANSKÁ ŠKOLA
V ZRCADLE D«JIN

ŠKOLA

Martina Bártová  4. tĆída

PRVNÍ REPUBLIKA 1918 – 1939
Zpráva o vyhlášení samostatného éeskoslovenského stá
tu dorazila do Výprachtic s jednodenním zpoždøním  29.
Ćíjna 1918. V tomto období se na škole uêitelé vøtšinou
dlouho nezdrželi, êasto se tu stĆídali po roce i ménø. Vy
stĆídalo se zde také šest ĆeditelĎ.
Obecnou a møšČanskou školu ve Výprachticích navštøvo
valo v tøchto letech 280  300 žákĎ. V roce 1936 byl sta
noven obvod zdejší møšČanské školy, který tvoĆily obce
Výprachtice, Koburk, Dolní HeĆmanice, BystĆec  ke kos
telu, éenkovice a ValteĆice. V roce 1937 bylo stanoveno
školné pro žáky na 200 korun roênø.
Velmi významnou událostí bylo provedení elektrizace
v roce 1936, ve stejném roce získala škola pozemek pro
školní zahradu.

VÁLEéNÁ LÉTA 1939 – 1945
Zpráva o okupaci obce Výprachtice a její pĆipadnutí k ąíši
byla ohlášena telefonicky ve êtvrtek 6. 10. 1938 v deset
hodin. V nedøli 9. Ćíjna 1938 projely vesnicí první moto
rizované oddíly Wehrmachtu, které smøĆovaly k Lanš
krounu. Teprve odpoledne kolem 16. hodiny pĆijela oku
paêní jednotka. éást vojákĎ byla ubytována ve škole a
êtyĆi dĎstojníci v bytø Ćeditele školy. Na druhý den se
k nim pĆidal ještø oddíl samaritní služby, který se také
ubytoval ve škole, kde si i vaĆil. Vojsko po tĆech dnech
13. 10. 1938 školu i obec opustilo.
V prvním období okupace bylo obtížné zahájit vyuêování
v plném rozsahu. Ve Výprachticích na pøtitĆídní obecné
škole a êtyĆtĆídní møšČanské škole zĎstali pouze tĆi êeští
uêitelé. ąeditelem školy byl jmenován nømecký uêitel
Karl Walter, s nímž zde byli ještø tĆi nømeêtí uêitelé.
PĆi školních slavnostech a vánoêních besídkách se velmi
êasto zpívaly êeské lidové písnø. Uêitelé sice museli nau
êit žáky nømeckou hymnu, ale døtem ji nepĆekládali. Vy
uêování bylo narušováno dlouhými uhelnými prázdnina
mi v zimním období, ke konci války se objevily nakažlivé
choroby. Inspekce se o êeské vyuêování pĆíliš nezajímala.
Hospitace provádøl pouze Ćeditel školy, kterým byl od
roku 1943 Jaroslav Tušla.
Smutné dny prožívala škola ve školním roce 1944  1945,
kdy bylo školní zaĆízení rozkrádáno a niêeno.
První zprávy o konci války a nømecké kapitulaci pĆišly do
Výprachtic v pondølí 7. kvøtna 1945. Ještø celý den a
noc však obcí projíždøla prchající nømecká vojska. Obec
Výprachtice obsadili „po krátké a ostré pĆestĆelce“ vojáci
Rudé armády.

Ta naše školiêka
není moc maliêká
a je to poĆádná škola!

éasto se muêíme,
celý den uêíme,
pĆece sem chodíme rádi.

Do naší školiêky ze
všech stran døtiêky
škola si volá.

Zpíváme, cviêíme,
nejradøj svaêíme,
jsme dobĆí kamarádi.

Chodí tam døvêata
hodná i hubatá,
holky a kluci.

Teó už je školiêka
stará jak babiêka,
slaví dnes právø sto let.

Maliêcí školáci
i velcí rošČáci,
kluci jak buci!

A všichni kantoĆi
brzo z nás ochoĆí
hlava je zaêne bolet.

%$
Vyuêování ve škole bylo slavnostnø zahájeno 22. kvøtna
roku 1945, celá budova se do té doby vymyla a vymalo
vala. Školní rok byl ukonêen 20. êervence 1945.

OBDOBÍ SVOBODY 1945 – 1948
ZáĆí roku 1945 zaêalo smutnou událostí  byl uspoĆádán
improvizovaný pohĆeb uêitele Bohumila alkony, který
byl umuêen gestapem v Šumperku. Ballon patĆil za oku
pace k nejlepším uêitelĎm výprachtické školy. Byl zatêen
jako êlen ilegálního pĆípravného národního výboru a ze
mĆel pĆi výslechu v šumperské vøznici.
V lednu 1946 došlo ke zlepšení vybavenosti školy, když
obdržela velké množství nových knih, êasopisĎ, uêebních
pomĎcek a obrazĎ od rĎzných dárcĎ a organizací. V roce
1947 byla v Ćeditelnø zĆízena telefonní stanice.
Ve školním roce 1945  1946 docházelo do obecné a
møšČanské školy asi 200 žákĎ. V následujících letech se
mnoho obêanĎ (v dĎsledku odsunu pĎvodního nømecké
ho obyvatelstva) pĆestøhovalo do nedalekého Lanškrouna
a jeho okolí, proto klesl také poêet žactva o více než jed
nu êtvrtinu.
Dnem 1. prosince 1946 byla zĆízena v pĆízemí budovy
mateĆská škola, ve které bylo 20 døtí.
ąeditelem školy zĎstal Jaroslav Tušla.
Text: Mgr. Petr Fiebiger, Ĝeditel ZŠ
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JAK OSLAVILI VZNIK SAMOSTATNÉHO STÁTU
Abychom byli aktuální, podívejme se, jak pĆijali vyhláše
ní samostatného státu v roce 1918 ve výprachtické škole.
VždyČ škola byla v té dobø centrem kulturního døní obce
a møla nemalý vliv i na politické myšlení obêanĎ.
V kronice o této události informují následující Ćádky.

„STARÁ ŠKOLA“
Budova školy, jejíž stavba zapoĆala v roce 1858 a prošla
spoustou stavebních úprav a pďestaveb. V posledních letech své
existence sloužila jako sídlo národního výboru, knihovna,
ordinace lékaďe a pokud pamĈè neklame, byla tu snad
i klubovna mládeže. Zbourána byla na jaďe v roce 1984.
Snímek je z archívu pana ZdeČka Falty a z kterého roku pochází, nevím. RozhodnĈ je z doby, kdy se silnice posypávaly ruĆnĈ, smĈrové
tabule byly žluto-Ćerné a ve „staré škole“ sídlil národní výbor.
redakce VN

ŠKOLA PRO ŽÁKY Z BLÍZKA I Z DALEKA
V kronice obce je psáno:

Výprachtická škola, jako møšČanská s êeským jazykem
vyuêovacím byla založena na lanškrounském okrese prv
ní. V éermné když vidøli, že už møšČanskou školu máme,
také se o ní ucházeli. Dosáhli toho, a roku 1906 postavili
novou školní budovu. V dalekém okolí také møšČanka ne
byla. Jablonné nad Orlicí, aê møsto, dostalo ji teprve po
státním osvobození roku 1919.
Škola naše byla na výši. Møla, na tu dobu, moderní bu
dovu, správa byla dobrá, uêitelský sbor byl kvalitní. Mi
mo døtí z Výprachtic a Koburku, také døti z okolí do ní se
hlásily a ji navštøvovaly. Chlapci z HeĆmanic a BystĆece
chodili dennø domĎ, ale ti vzdálenøjší byli ubytováni
v soukromých bytech a domĎ chodívali obyêejnø jen na
nedøli.
Následuje dlouhý seznam jmen s uvedením data a místa
narození, povoláním otce a dobou školní docházky ve Vý
prachticích. Pro zajímavost vybírám jen nøkterá jména
žákĎ z nejvzdálenøjších míst, kteĆí navštøvovali výprach
tickou školu v letech 1906 až 1921:
Hugo Knol, syn Adolfa Knola,
sedláĆe v arsenale ve Vídni III
Antonín Rumml, syn Antonína Rummla,
zámeêníka v Neufeldu, Uhry
Bernard Vaníêek, syn Bernarda Vaníêka,
cestujicího v TĆenêínø, Slovensko
Jan Šembera, syn Jana Šembery,
truhláĆe v Schifbecku v Nømecku.
V seznamu jsou další a další jména z Jablonného nad Or
licí, Heroltic, Dolního TĆešĀovce, Albrechtic, Crhova, Zá
bĆehu na Moravø, Hoštejna, z éervené Vody, Orliêek, Ja
noušova, z PísaĆova a Bukovice, z Tøchonína …
PĆevážnø místem narození tøchto „pĆespolákĎ“ byly Vý
prachtice êi obce v blízkém okolí nebo odtud pocházel
nøkterý z jejich rodiêĎ. Každopádnø to svødêí o dobré
úrovni zdejší školy a také o tom, že v dobø, kdy jediným
spojením mezi lidmi byl ruênø psaný dopis doruêovaný c.
a k. poštou, se dobrá povøst školy rychle šíĆila v širokém
okolí i za hranicemi éech a Moravy.

Když 28. Ćíjna 1918 prohlášen byl êeskoslovenský stát a
zpráva o tom druhého dne došla do Výprachtic, byly
ihned ze všech tĆíd školy odstranøny obrazy bývalého cí
saĆe. Bylo provedeno vše, aby projevena byla radost a
slavnostní nálada.
Odpoledne dne 30. Ćíjna 1918 konala se ve sborovnø ško
ly valná schĎze êermenskovýprachtické uêitelské jedno
ty „JanĎ“, kde radostná nálada byla zvláštø sdílena.
Dopoledne 1. listopadu 1918 po ranní i po velké mši sv.
konaly se ve školní tølocviênø schĎze lidu, na kterých
promluvil zdejší Ćeditel školy Petr Hubálek o významu
osvobození a o úkolech, které nás êekají. Nabádal k pod
porování „éeského srdce“ a prodával po 1, K cihly na
stavbu divadla v Opavø. Místní školní rada møla odpoled
ne 1. listopadu 1918 svou slavnostní informaêní schĎzi.
Dne 2. listopadu konala se ve škole porada zástupcĎ ob
ce, uêitelĎ, vedoucích spolkĎ a hudebníkĎ. Usneseno ko
nati dne 8. listopadu 1918 v den výroêí bitvy na Bílé Ho
Će (298 let) prĎvod s hudbou po vesnici a slavnostní pro
jev a akademii. PĆednáška o zásluhách našich hudebních
velikánĎ BedĆicha Smetany a Antonína DvoĆáka uspoĆá
dána ve škole dne 3. listopadu 1918.
Dne 4. listopadu 1918 opøt sešla se školní mládež ve
škole. ąeditel školy i ostatní êlenové uêitelského sboru ve
slavnostním projevu vysvøtlili dalekosáhlý význam naše
ho národního osvobození s poukazem na buditelskou a
osvobozovací práci našich pĆedních velikánĎ. Zapøním
národní hymny „Kde domov mĎj?“ a Ćeditelem k tomu
úêelu složené písnø „éeskoslovenská vlast budiž požeh
nána“ byla slavnost ukonêena.
V pátek  8. listopadu 1918  celebroval v kostele faráĆ
valteĆický P. J. Roubíêek slavnou mši sv. ponejvíce v Ćeêi
êeské. Kostel témøĆ nestaêil pojmouti všechny vøĆící.
Když se modlil V. B. TĆebízského modlitbu za vlast, pa
novalo naprosté ticho a bylo málo pĆítomných, kteĆí by
nebyli slzeli.
Odpoledne téhož dne 8. listopadu 1918 seĆazen prĎvod
školní mládeže, obecního zastupitelstva, místních spolkĎ,
omladiny a obecenstva pĆed starou školou, kde naproti
byla postavena Ćeênická tribuna. FaráĆ J. Roubíêek pro
nesl k pĆítomným vlasteneckou Ćeê, která zĎstala dlouho
v myslích lidu a o které dlouho bylo hovoĆeno. Potom
prĎvod za zvukĎ hudby ubíral se po vesnici nahoru až na
Hoblovnu a odtud zpøt až do Koburku a pak zpøt ke škol
ní budovø, kde poĆádána pøvecko  hudebnø  deklamaê
ní akademie za veliké úêasti a jásavého nadšení. Uêitel
stvo témøĆ závodilo v pĆípravách a pracích, aby slavnost
dĎstojnø vyznøla.
Rozhodnø to byla událost velmi významná a obêané ji 
tak jak jsme se výše doêetli  nadšenø oslavili. Význam
této historické události se jaksi postupem êasu vytratil.
Snad bychom si møli vzít trochu pĆíklad z tøch nadše
ných oslav v roce 1918 a dát tomuto svátku ponøkud
slavnostnøjší rámec. PrĎvod od školy na Hoblovnu, do
Koburku a zpøt ke škole to zrovna být nemusí  to by ur
êitø mnozí z nás již nevydrželi.
Kronikou listoval, na tuto stránku vybral
a upravil Jan KaĖka

