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Vstupuješ-li do dĈjin, zajisti si, kde je nouzový východ.
ŽÁñEK Jiďí, Ćeský básník /1945-

Zprávy z radnice
Sokol Výprachtice vytvoĆili potĆebné
Vážení pĆátelé,
zázemí pro sport. VøĆíme, že naši spor
dovolte nám, abychom Vás v dobø „ad
tovci se nám odmøní odpovídajícími
ventní“ spravili o døní v naší vesnici.
sportovními výkony a zejména dobrou
Jak jste si mnozí všimli, opravují se nø
reprezentací naší vesnice na úrovni
které úseky komunikace procházející
krajské soutøže.
stĆedem naší obce. Montáže VéE pro
Peníze nám pomáhá zajišČovat pan
vádøjí rekonstrukci sítø NN a v návaz
Mgr. Radko Martínek, který je jednak
nosti na to se pokraêuje v rekonstrukci
ministrem pro místní rozvoj a jednak
elektrického osvøtlení (Halda apod.).
„éestným obêanem“ naší obce. Obdivu
Práce na opravách komunikací byly za
jeme, že dokáže dobĆe zvládat nejen
hájeny v polovinø listopadu a právø
své povinnosti, ale snaží se najít ve
v dobø, kdy píšeme tyto Ćádky, se ohla
svém nabitém programu êas i na naší
šuje nástup zimy. VøĆíme, že se podaĆí
obec a nøkteré další obce a møsta. Za
zapoêaté práce dokonêit tak, aby neby
jeho starostlivost a soustavnou pomoc
lo nutné v dalších letech Ćešit reklama
naší obci mu døkujeme.
ce, vyvolané právø souêasnými nepĆíz
Tøší nás, že se podaĆilo v naší škole
nivými klimatickými podmínkami.
rozbøhnout kroužek volejbalu. Jak se
Pracovníci obce se pĆipravovali koncem
ukazuje, malí volejbalisté zatím o tento
Ćíjna a v prĎbøhu listopadu na pĆíchod
druh sportu projevují veliký zájem. Po
paní Zimy. Nosným úkolem v tomto ob
døkování patĆí paní Stánø Vaníêkové,
dobí byla pĆíprava dostateêného množ
která se vedení kroužku ujala. PĆejeme
ství paliva, provedení nátørĎ venkov
malým volejbalistĎm, aby jim jejich
ních konstrukêních prvkĎ, vikýĆĎ, vy
nadšení vydrželo i v dobø, kdy budou
êištøní srážek pro odvod povrchové vo
moci navázat na úspøchy starších spor
dy, kanalizaêních vpustí apod.
KOSTEL PROMóNóNÍ PÁNó
tovcĎ z Výprachtic a okolí.
Ve spolupráci s firmou Davida Petra byl
VE VÝPRACHTICÍCH
Obec se bude i v tomto roce snažit pod
zhotoven pĆístĆešek pĆed vstupem do
V POZDNÍM PODZIMNÍM ODPOLEDNI
poĆit poĆádání „Vánoêního koncertu“,
mateĆské školky a provedeny další do
konec ďíjna 2005
foto: Jan KaČka
který by se dle pĆíslibu pana faráĆe
konêovací práce na hĆišti mateĆské škol
ky. Oplechování dĆevøných prvkĎ pro MŠ zajistila firma OVAZ Mgr. Kvapila møl konat v našem kostele. Práce na opravø kos
tela nejsou dosud dokonêeny, ale pĆedpokládá se, že vše bude
Výprachtice.
V møsíci listopadu pokraêovaly práce na výstavbø nových bytĎ pĆipraveno tak, aby se koncert i za ztížených podmínek mohl
v lokalitø „Pod Vaníêkem“. VøĆíme, že se nám podaĆí dostat uskuteênit. PĆedpokládáme, že by se koncert konal 16. prosin
nové byty do doby, než napadne více snøhu, tzv. „pod stĆechu“. ce 2005 asi v 18.00 hod. Chtøli bychom Vás poprosit, abyste se
Stavební firma pana Adolfa Pecha nyní dokonêuje stropní kon na tento koncert dostavili v hojném poêtu a podpoĆili tak sbír
strukce. Nová bytovka má být dle plánu dokonêena v roce ku na opravu kostela. Budeme se snažit pĆipravit Vám krásný
2007. Budeme se snažit o zkrácení uvedeného termínu. Vše je kulturní i duchovní zážitek.
Sál hostince „U Jana“ ožil 13. listopadu setkáním s našimi se
však otázkou penøz.
Protože se kvapem blíží konec tohoto roku, je nutné již pĆipra niory. Je tĆeba podøkovat paní Marii Hanyšové, paní Marii Baš
vovat plán stavebních a dalších prací pro rok 2006. Žádosti o kové, panu Liboru Chaloupkovi, panu Janu Vávrovi, paní Marii
rĎzné dotace již byly podány. Projektovou pĆípravu nehodláme Fajtové, paní Marii Chládkové, paní Janø Chaloupkové a panu
podcenit. PĆíští rok pĆipravujeme pĆístavbu tølocviêny Základní Josefu Lechovi, kteĆí se postarali o pĆíjemnou pohodu a zdárný
školy JindĆicha Praveêka ve Výprachticích. PĆístavba by møla prĎbøh již tradiêního setkání s dĎchodci.
poskytnout místo pro šatny, WC, sprchy, pĆípadnø i další zá Vám všem, kteĆí se potýkáte s nemocí, êi jinými potížemi, pĆe
zemí. Vše záleží na objemu finanêních prostĆedkĎ, které se jeme, aby se do „SvátkĎ vánoêních“ vše v dobré obrátilo, ne
nám podaĆí na pĆíští rok získat. V návrhu státního rozpoêtu moci a potíže ustoupily a Vy sami jste se mohli nechat plnø
má obec Výprachtice êástku 2 mil. Kê. Není to sice moc, ale unášet atmosférou Vánoc.
budeme se snažit udølat vše pro to, abychom naší škole i TJ
Zastupitelstvo obce
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Zprávy z radnice

ZASTUPITELSTVO OBCE VÝPRACHTICE ZASEDALO DNE 1. LISTOPADU 2005
Z jednání zastupitelstva vyjímáme:

* ZO schvaluje uzavďení smlouvy s panem Jiďím Schlezingerem na dodávku a montáž gastrotechnologie do stravovacího
*

*

*
*
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*
*

*
*

*
*
*
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provozu Základní školy Jindďicha PraveĆka Výprachtice za cenu 270.922,50 KĆ bez DPH. Cena díla bude zaplacena
nejpozdĈji do 28. 2. 2006.
ZO schvaluje uzavďení úvĈrové smlouvy s ñeskou spoďitelnou a. s., poboĆka Ústí nad Orlicí na Ćástku 2 mil. KĆ. Splatnost
úvĈru do 15 let. Úrok ve výši do 5 %. ÚvĈr bude zajištĈn budoucími pďíjmy obce Výprachtice. ÚvĈr bude sloužit k
zajištĈní financování tĈchto akcí:
 k financování výstavby nového bytového domu o 6 bytových jednotkách
 k financování rekonstrukce a intenzifikace ñOV
 k financování rekonstrukce sítĈ veďejného osvĈtlení.
ZO projednalo nabídku na rekonstrukci veďejného osvĈtlení - 2. etapa v obci Výprachtice. ZO souhlasí, aby
rekonstrukce veďejného osvĈtlení byla realizována za nabídnutou cenu, pďedstavující Ćástku 516.034,-- KĆ, vĆetnĈ DPH s
tím, že náklady uvedené akce budou zajištĈny úvĈrem. Starostovi se ukládá, aby pďijal úsporná opatďení, která by cenu
díla snížila. ZO v dané souvislosti rozhodlo o ponechání stávajícího osvĈtlení v Koburku.
ZO schvaluje zadání zakázky provedení rekonstrukce rozvodĐ NN v kulturním domĈ „U Jana“ a to firmĈ Elis, spol. s. r. o.
Praha 2, Oldďichova 11/264, PSñ 120 00, Iñ 497 09 275, za nejvýše pďípustnou cenu 136.258,-- KĆ.
ZO ruší své usnesení Ćíslo 144 ze dne 8. záďí 2005. DĐvodem je nedostatek finanĆních prostďedkĐ na realizaci
pďedmĈtné akce (výmĈna oken v suterénu ZŠ za plastová).
ZO schvaluje zadání zakázky na provedení instalace anténních systémĐ pro pďíjem televizního signálu, vĆetnĈ zesílení
pďijímaného signálu a vnitďních rozvodĐ v domĈ Ćp. 175 ve Výprachticích a to firmĈ Elis, spol. s. r. o. Praha 2, za cenu
50.000,-- KĆ.
ZO projednalo zprávu SDH Koburk ohlednĈ závĈreĆné fáze rekonstrukce budovy Ćp. 2 v Koburku s tím, že obec
Výprachtice na své náklady zajistí do konce roku schodištĈ na pĐdu, vĆetnĈ instalace zábradlí.
ZO schvaluje dodateĆnĈ mandátní smlouvu s p. HudeĆkem, Husova 888, 562 01 Ústí nad Orlicí, jejímž pďedmĈtem je
zajištĈní investorské Ćinnosti pďi realizaci stavby Ćp. 287 ve Výprachticích. OdmĈna mandanta Ćiní 80.000,-- KĆ.
ZO zrušuje tato svá usnesení:
a) usnesení Ć. 214 a 219 ze dne l4. prosince 2004 (Ć. 214 - dohoda s klempíďstvím MAN; Ć. 219 - úprava nájemného
v hostinci „U Jana“)
b) usnesení Ć. 194 ze dne 29. listopadu 2004 (penĈžní Ćástka na zateplení zbrojnice SDH Koburk)
c) usnesení Ć. 29 ze dne 31. ledna 2005 (rekonstrukce bytu Ć. 1 v Ćp. 7 - zbrojnice SDH Výprachtice).
DĐvod: Tato usnesení nebylo možné realizovat, neboè se zmĈnil stav vĈcí, který existoval v dobĈ, kdy usnesení byla
pďijata, pďípadnĈ existují pďekážky v realizaci usnesení.
ZO schvaluje budoucí bezúplatný pďevod pozemkové parcely Ć. 386/2 v obci a k. ú. Výprachtice ve vlastnictví
Pardubického kraje do vlastnictví obce Výprachtice. DĐvodem pďevodu bude zastavĈní Ćásti pďedmĈtného pozemku
chodníkem. Po dokonĆení stavby bude provedeno majetkoprávní vypoďádání mezi obcí Výprachtice a Pardubickým krajem.
ZO schvaluje ukonĆení nájmu:
 v bytĈ Ć. 3 v domĈ Ćp. 7 s manžely Martinem a Martinou Kocourkovými
 v bytĈ Ć. 2 v domĈ Ćp. 7 s panem Petrem Pfeiferem ml.
 v bytĈ Ć. 4 v domĈ Ćp. 287 se sleĆnou Gabrielou Fabiánkovou.
ZO schvaluje obnovení kontokorentního úvĈru od ñeskĈ spoďitelny a. s., poboĆka Ústí nad Orlicí a to ve výši 1,000.000,-- KĆ
s dobou splatnosti jeden rok. ÚvĈr bude sloužit k zajištĈní plynulého financování obce do konce roku 2005 a v roce 2006.
ZO schvaluje provedení inventarizace v dobĈ od 28. 11. 2005 do 20. 12. 2005 a schvaluje inventarizaĆní komise.
ZO schvaluje pronájem bytĐ:
 byt Ć. 3 v domĈ Ćp. 7 Petru Pfeiferovi ml.
 byt Ć. 2 v domĈ Ćp. 7 Gabriele Fabiánkové
 byt Ć. 4 v I. NP domu Ćp. 287 Drahoslavu Nýdeckému
 byt Ć. 5 v II. NP domu Ćp. 287 zamĈstnanci AGROSPOLU s. r. o. Výprachtice Janu Strouhalovi.
ZO schvaluje pronájem nebytových prostor o výmĈďe 19,4 m2, které se nacházejí v domĈ Ćp. 2 v Koburku za úĆelem
ubytování ďidiĆĐ ñSAD za cenu 35,-- KĆ/m2, celkem pak za cenu 879,-- KĆ mimo topnou sezonu a v topné sezonĈ za
1.679,-- KĆ. Pronájem se dále schvaluje za podmínek dle pďedloženého návrhu smlouvy.
ZO schvaluje, aby jako úďední deska sloužila na pďechodnou dobu oznaĆená nástĈnka po levé stranĈ schodištĈ pďi
vstupu do budovy OÚ.

O©KOVÁNÍ PS² PROTI VZTEKLIN« SE USKUTE©NÍ

6. PROSINCE 2005
Poplatek za o¹kování ¹iní

60,-- K¹ a je splatný na míst»!

OÈKOVÁNÍ PROBÌHNE NA TÌCHTO MÍSTECH:
Halda (u kravína)
U Kovárny
u školy
Koburk (zbrojnice SDH)

15,00 - 15,10 hod.
15,15 - 15,30 hod.
15,35 - 15,40 hod.
15,55 - 16,10 hod.
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KOSTEL PROMóNóNÍ PÁNó VE VÝPRACHTICÍCH

Vánoêní koncerty

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
ƒ ñESKÁ MŠE VÁNOñNÍ JANA JAKUBA RYBY
16. prosince 2005 v 18.00 hodin
KOMORNÍ ORCHESTR JAROSLAVA KOCIÁNA
A SMÍŠENÝ PóVECKÝ SBOR BENDL

ƒ VÁNOñNÍ ZPÍVÁNÍ PúI SVÍñKÁCH
26. prosince 2005 v 17.00 hodin
VÝPRACHTICKÝ CHRÁMOVÝ SBOR

K poslechu Vás zvou Obecní úďad Výprachtice, P. Mgr. Ivo Kvapil, SPOZ Výprachtice

Na besedÌ v Klubu dØchodcØ

TJ Sokol Výprachtice

TRADI§NÍ SETKÁNÍ

ODDÍL VOLEJBALU INFORMUJE

Tradiêní celoobecní setkání dĎchodcĎ se každoroênø koná
v møsíci listopadu na sále „U Jana“ ve Výprachticích. Úêast
dĎchodcĎ bývá pomørnø velká, protože výprachtiêtí senioĆi vø
dí, že se už dopĆedu mohou tøšit na kulturní program, pohoš
tøní a nøkteĆí i na tanec.
Stejnø tomu tak bylo i letos v nedøli 13. listopadu 2005. Na sá
le se sešlo 84 dĎchodcĎ. Program zahájila paní Marie Hanyšo
vá, která v úvodních slovech pĆítomné pĆivítala a po jejím pĆi
vítání všechny srdeênø pozdravil pan starosta JUDr. Miroslav
Stejskal. Po uvítání následovalo vystoupení pøveckého sboru
ZŠ ve Výprachticích pod vedením paní uêitelky Ing. Mileny
Bártové a program ještø doplnila skupina taneênic ZUŠ z Lanš
krouna. Obø vystoupení se moc líbila a byla odmønøna nadše
ným potleskem. V další êásti bylo pĆipraveno pohoštøní a už
druhým rokem k dobré náladø a k tanci vyhrávala hudba „Sva
tebêanka“ z Jamného nad Orlicí.
Celé odpoledne bylo pøkné a všichni se dobĆe bavili. DĎchodci
odcházeli domĎ s dobrým pocitem, že se na nø v obci nezapo
míná a døkují êlenĎm SPOZu, firmø AGROSPOL s. r. o., ZO OS
KOVO OEZ Výprachtice, Obecnímu úĆadu, úêinkujícím a všem,
kteĆí se jim celé odpoledne vønovali.
Anna Besperátová

ObĈ naše volejbalová družstva se mimo soutĈží (krajská a
okresní) vĈnují i dalším aktivitám.
„BéĆko“ se pďihlásilo do „Lanškrounské amatérské volejbalové
ligy“, nové soutĈže, hrané formou turnajĐ na dva vítĈzné sety.
První turnaj se hrál 29. ďíjna v tĈlocviĆnĈ Stďední zemĈdĈlské
školy v Horním TďešČovci za úĆasti družstev Veteráni Lanškroun,
VK Bystďec, Horního TďešČovce a Výprachtice „B“. Naši borci porazili všechny soupeďe a odnesli si vítĈzství v turnaji. Druhý turnaj Lanškrounské amatérské volejbalové ligy bude sehrán 26.
listopadu opĈt v tĈlocviĆnĈ SZeŠ v Horním TďešČovci.
V sobotu 19. listopadu se konal ve sportovní hale Stďelnice 27.
roĆník turnaje mužĐ ve volejbalu - Memoriál Pavla Krska. Lanškroun postavil dvĈ družstva - „áĆko“ a juniory - tďetím úĆastníkem bylo družstvo Dobrušky a Ćtvrtým výprachtické „áĆko“. I tady byli naši kluci „zlatí“, na stďíbro dosáhla Dobruška a lanškrouČáci si rozdĈlili místa zbývající - „áĆko“ bronz a na juniory
zbyla bramborová medaile.
O umístĈní našich družstev v krajské a okresní soutĈži vás budeme informovat v lednovém Ćísle VN, kdy budou známy celkové výsledky po polovinĈ soutĈží.
Vilda Chládek
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SPOZ oznamuje

Kulturní akce

Léto na nás, co do poĆasí, nebylo pďíliš pďívĈtivé. Takovou malou náplastí
byla snad jen „houbová kalamita“ na
konci srpna. O to krásnĈjší byl však
podzim. Hýďil sluneĆnými dny a koncem ďíjna nádhernými barvami v korunách javorĐ, bukĐ a bďíz a zlatým
jehliĆím modďínĐ. Tvrdý a razantní
byl pak nástup zimy. OpĈt nás zastihla nepďipravené. Od obutí na autech, pďes úklid u chalup až po rozestavĈné stavby, odkryté stďechy, Ći jinak nedokonĆené akce.
Kdyby tak bylo možné nĈkde domluPODZIM NA PLÁ÷AVECH
vit, aby alespoČ mĈsíc pďed pďíchoďíjen 2005
foto: Jan KaČka
dem zimních dnĐ nĈkdo vydal dĐrazné upozornĈní a naďízení - toho dne a toho mĈsíce nastupuje zima, pod trestem
tĈžkého žaláďe ďidiĆi „pďezout“, silniĆáďi pďipravit sypaĆe a pluhy, stavaďi honem
udĈlat stďechy, investoďi nezaĆínat jakékoliv stavby (aè domy nebo silnice Ći elektrická
vedení), majitelé nemovitostí uklidit u baráku … Nebo tak nĈjak podobnĈ.
Pravdou ale je, že i kdyby nás nĈkdo tisíckrát upozorČoval a naďizoval, rok se sejde
s rokem a opĈt nás zima „nachytá na švestkách“ (nemyslím u slivovice) a zase budeme nadávat, že se nestihlo tohle nebo támhleto. A jak se vyhnout pďípadnému
trestu v „base“? To v našich krajích umíme, obĆas dávají návod v televizi nebo v jiných sdĈlovacích médiích. V pďípadĈ manželské nevĈry radil doktor Plzák zatloukat,
zatloukat, zatloukat. ObdobnĈ to platí i v pďípadĈ rozsudku o udĈlení trestu. Je tďeba
zatloukat, zatloukat, zatloukat a navíc odvolat se, odvolat se, odvolat se. Z toho co kolem sebe vidíme, v praxi to tak opravdu funguje.
Ale nazpĈt k poĆasí. Snad by trochu pomohlo mít na pamĈti, že žijeme na 50. stupni
severní šíďky a na základĈ této skuteĆnosti se u nás stďídají Ćtyďi roĆní období - jaro,
léto, podzim a zima. Pokud nĈkdo Ći nĈco nĈjak významnĈ nepohne zemĈkoulí nebo
si na ní podnebí podstatnĈ nezmĈníme svým spotďebním zpĐsobem života, je tďeba
se u nás smíďit se stďídáním roĆních období. Geografická poloha naší vísky to ještĈ
umocČuje. Podnebí v našem regionu, dané vyšší nadmoďskou výškou násobenou severákem z Polska, který k nám fouká „dírou“ v hraniĆním horském valu u Králík,
zaďadil už jezuita Balbín (1621-1688) do podnebí vysokohorského. Konec koncĐ i
staďí lidé ďíkali, že u nás pĐl roku mrzne a pĐl roku je zima. Pokud to pďevedeme do
praxe, venku se tady dá dĈlat mezi dubnem a ďíjnem. Budeme-li alespoČ trochu respektovat Ćasem provĈďené zkušenosti našich pďedkĐ, ušetďíme si nervy a také peníze - aè už jsou státní, krajské, obecní nebo naše vlastní. Pokud se s tím nĈkdo nechce smíďit, nezbývá než se ve vlastním zájmu pďestĈhovat nĈkam jižnĈji
- nabízí se Kalifornie, Austrálie, Havaj, Bahamy, Seychely …
Zdraví

V prosinci budou oslavovat
Jiďina Hegerová
Miroslav Junek

Josef Lerch
Vladislav VaníĆek
Marie Chaloupková

Výprachtice 243
Výprachtice 231
Koburk 3
Výprachtice 338
Výprachtice 120

50 let
60 let
60 let
70 let
85 let

OMLUVA
Redakce VN se omlouvá
pozĐstalým pana Josefa
Stejskala, že zprávu o jeho
úmrtí zveďejČujeme
dodateĆnĈ až nyní. Došlo
k tomu nedopatďením pďi
vydání dvojĆísla 7-8 VN.

Ç

Josef Stejskal
Výprachtice 284
Zemďel 19. Ćervence 2005 ve vĈku 76 let.

jablonné nad orlicí

 kino
5. prosince - pondĈlí v 1930 hodin
GÓÓÓL!
film USA - mládeži pďístupný
8. prosince - Ćtvrtek v 1800 hodin
STRAŠPYTLÍK
film USA - mládeži pďístupný
12. prosince - pondĈlí v 1930 hodin
40 LET PANIC
film USA - pďístupný od 15 let
19. prosince - pondĈlí v 1930 hodin
OLIVER TWIST
film VB, Francie, ñR - pďístupný od 12 let

( karneval
3. prosince - sobota ve 1400 hodin
na sále U Dubu
DóTSKÝ MIKULÁŠSKÝ
MAŠKARNÍ KARNEVAL

 VÝSTAVA
4. prosince - nedĈle v 1800 hodin
Kulturní a informaĆní centrum Ćp. 30
VÁNOñNÍ VÝSTAVA ŽÁKû ZŠ

 DIVADLO
11. prosince - nedĈle v 1700 hodin
sál kina
NEŽ RûŽE ZKAMENÍ …
literárnĈ hudební pďíbĈh lásky a smrti
Zlata Adamovská, Boris Rösner
- umĈlecký pďednes
Ensemble MartinĐ
básnĈ, dopisy a Ćtení z románĐ
Františka Hrubína, Jiďího Ortena,
Jaquese Prevérta, Romaina Rollanda …

 koncert
18. prosince - nedĈle v 1600 hodin
sál kina
SPOLEñNÝ KONCERT ZUŠ
jako host hudební škola
Frédérica Chopina z Klodzka

j vánoce
25. prosince - sobota v 1630 hodin
VÁNOñNÍ SETKÁNÍ NA NÁMóSTÍ
tradiĆní setkání místních pĈveckých sborĐ
živý betlém
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ObÈané se ptají
REAKCE NA §LÁNEK Z MINULÉHO §ÍSLA VN
Vážení Ćlenové Zastupitelstva obce Výprachtice,
se zájmem jsem si pďeĆetl v ďíjnovém vydání Výprachtických
novin (dále VN) odpovĈĉ na moje dotazy na Zastupitelstvo obce (dále ZO) publikované v kvĈtnovém vydání VN. Dlouho jsem
se rozmýšlel, zda má ještĈ smysl na tento Ćlánek reagovat.
Snad již naposledy.
ñást otázek prakticky zodpovĈzena nebyla. Je to ukázka arogance a zámĈrného mlžení vĐĆi obĆanĐm. Na poĆátku si však
nemohu odpustit trochu ironie. Jsem skuteĆnĈ rád, že naši
Ćlenové ZO nejsou žádní zbabĈlci, že u ních zvítĈzil rozum a
že mĈ po 6 mĈsících (též po písemné urgenci v záďí t. r.) poskytli dostateĆnou odpovĈĉ na moje dotazy (citace z úvodu a
závĈru Ćlánku v ďíjnovém vydání VN).
Když jsem v kvĈtnovém vydání VN vznesl požadavek o vysvĈtlení a doplnĈní nĈkterých bodĐ v zápise z veďejného zasedání
zastupitelstva obce (dále VZZO) z l5. bďezna t. r., Ćinil jsem proto, že tyto byly neúplné, nebo nesrozumitelné. V krátkosti se
proto vrátím k souĆasným odpovĈdím ZO na tyto moje dotazy.
1) SmIouva o smlouvĈ budoucí na prodej pozemku ve Valteďicích, který není ve vIastnictví obce, uzavďená již s konkrétní
osobou. Není mi znám stále dĐvod. Sice jsem se dozvĈdĈl,
jak se tento zpĐsob smlouvy ďekne latinsky, ale to je vše.
Pokud obec tento pozemek získá a rozhodne se k prodeji,
musí (pokud dodrží pďíslušný zákon) pro veďejnost vyvĈsit
na úďední desce OÚ zámĈr obce o prodeji. MĐže se proto
pochopitelnĈ pďihlásit libovolný poĆet zájemcĐ. Až poté ZO
vybere kupce.
2) Uzavďení smlouvy na vypracování studie na vytápĈní ZŠ obnovitelnými zdroji. TĈchto možností je samozďejmĈ velké
množství. StaĆilo jednou vĈtou uvést o který zpĐsob se
jedná.
3) Dotaz ohlednĈ opĈtovného Ćlenství v Dobrovolném svazku
obcí pod Bukovou horou. StaĆilo uvést datum, nebo zmĈnu
rozhodnutí z VZZO. Což se opĈt nestalo.
4) Rozhodnuti ZO nezveďejČovat v plném znĈní zápisy z
VZZO. Rozhodnuti souĆasného ZO skuteĆnĈ neodporuje
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znĈní pďíslušného zákona Ć. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zďízení), tj. povinnost zveďejČovat tyto zápisy na úďední desce OÚ, nebo dále publikovat napď. ve VN. Pouze musí být
pro obĆany na požádáni k nahlédnuti na OÚ.
Všechna minulá zastupitelstva toto vĈdĈla. Pďesto byly tyto
zápisy z VZZO vždy v plném, neupravovaném znĈní vyvĈšeny na úďední desce OÚ, dále na dalších místech v obci,
napď. u Konzumu, v OEZ, Agrospolu, Koburku, chodbĈ OÚ.
Vždy však ve VN. ñlenové ZO považovali tento zpĐsob informovanosti za nepsanou povinnost a slušnost vĐĆi obĆanĐm, kteďí je zvolili. To bylo i zakotveno v usnesení z VZZO
(datum lze dohledat). Dalším dĐvodem bylo tímto co nejvíce pďedcházet šíďení rĐzných fám, spekulací apod. ohlednĈ
Ćinnosti ZO a života v obci. Pro pďevážnou Ćást obĆanĐ byl
však tento zpĐsob, hlavnĈ zveďejnĈní ve VN, jediným zdrojem informací. Vždyè hodnĈ obĆanĐ napď. z Ćasových dĐvodĐ, nemoci, zamĈstnání mimo obec apod. nemají možnost
se jednak zúĆastnit veďejných zasedání, nebo navštívit budovu OÚ. Když jsem nahlédl do neupravených (necenzurovaných) zápisĐ z VZZO, tak jsem samozďejmĈ okamžitĈ pochopil dĐvod tohoto, podle mne neuváženého rozhodnutí
ZO. Ono totiž napďíklad každé rozhodnutí, i Ćasto to správné, nemusí být totiž vždy a hlavnĈ okamžitĈ u všech obĆanĐ pďijato kladnĈ!
JeštĈ si dovolím ďíci vlastní názor k poslednímu odstavci, tj., že
každý obĆan má možnost a právo do neupraveného originálu
zápisu z VZZO nahlédnout na OÚ, nebo po dobu vyvĈšení na
chodbĈ OÚ. Toto rozhodnutí, nebo lépe doporuĆení, je velice
alibistické. ñást obĆanĐ nemĐže totiž napď. z výše uvedených
dĐvodĐ dost dobďe využít tuto možnost. Také však proto, že tyto prostory jsou napďíklad mimo pracovní dny a hodiny pro veďejnost nepďístupné.
Práce ĆlenĐ zastupitelstva obce je skuteĆnĈ nároĆná, nejen
pouze ĆasovĈ. Bohužel, mnohdy nedocenĈná. Pďesto si musí
zastupitelé uvĈdomit, že zde jsou pro obĆany, nikoliv opaĆnĈ.
Ladislav Chládek
Výprachtice 58

Suchý vrch dva roky poté …

V NOCI 16. ñERVENCE 2003 VYHOúELA
CHATA NA SUCHÉM VRCHU.
O POŽÁRU JSME INFORMOVALI VE VN
ñÍSLO 7 A 8, ROñNÍK 7/2003.
SNÍMKY UKAZUJÍ STAV V úÍJNU 2005.
foto: Jan KaČka
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OpÌt je tu Èas vánoÈní
BLAHOP¶ÁNÍ - VÁNO§NÍ POHLEDNICE
Již více než sto padesát let si lidé vzájemnø pĆejí krásné a šČastné
svátky vánoêní prostĆednictvím papírových kartiêek, kterým se
Ćíká vánoêní pohlednice. Vznik tohoto oblíbeného vánoêního
zvyku zĎstává dodnes zahalen tajemstvím. První blahopĆejné
lístky byly údajnø vydány ve Skotsku. Zdobil je nápis Compli
ments of the Season (PĆíjemné svátky). Vytiskla je v roce 1841
tiskárna Charlese Drummonda v Edinburku. Posílaly se v zalepe
ných obálkách ofrankovaných známkou One Penny v místø a ve
Skotsku, a známkou Two Pence pĆi odesílání do Anglie a zahra
niêí. Za vynálezce anglických vánoêních pohlednic je považován
londýnský obchodník (nebo podle jiných pramenĎ Ćeditel muzea)
znavený každoroêním vypisováním blahopĆejných vánoêních do
pisĎ desítkám známých, obchodním partnerĎm a zákazníkĎm.
Henry Cole, jak se dotyêný Angliêan jmenoval, znal svøt a etiketu
a vødøl, že když všem nepopĆeje poklidné Vánoce, dopustí se spo
leêenského faux pas a poškodí svou reputaci gentlemana. NechuČ
k psaní mu vnukla geniální nápad. V roce 1843 navštívil popu
lárního malíĆe Johna Caiicota Horsleye. Dnes již neznámý umølec
vešel díky poêinu Henryho Colea do historie jako autor první vá
noêní pohlednice. Jeho obrázek natištøný na papíĆe a ruênø kolo
rovaný se stal hitem anglických Vánoc roku 1843 a námøtem ne
jednoho rozhovoru v salonech šlechty i buržoazie. Sir Henry Cole
nebyl žádný troškaĆ a pohlednic si nechal pro zaêátek natisknut
rovnou tisícovku. Rozeslal jich na êtyĆi sta a zbytek úspøšnø pro
dal v krámku na Bond Street za neuvøĆitelnou cenu jednoho ši
linku za kus. Také první anglické vánoêní pohlednice se posílaly
v obálkách.

WEIHNACHTSMANN NA VÁNOñNÍ POHLEDNICI
(OKOLO ROKU 1910)
Podle jiného podání nestojí za vynálezem vánoêní pohlednice vø
ta ctihodného Henryho Colea: „Zapomnøl jsem poslat pĆátelĎm
blahopĆání,“ ale Angliêan Raphael Tuck, pĎvodnø snad krachující
knihtiskaĆ, pyšnící se titulem barona. Vznik vánoêních pohlednic
by se však podle této verze znaênø opozdil. První vánoêní pĆání
by pĆišlo na svøt až v roce 1866 (v nøkterých pramenech je uvá
døn dokonce až rok 1884). Raphael Tuck prý nejen pĆišel na myš
lenku tisknout vánoêní dopisnice opatĆené líbivým obrázkem
krajiny nebo møsta, ale díky novátorskému poêinu se stal již po
nøkolika letech majitelem velkého podniku vyrábøjícího pohled
nice. AČ už je otcem první vánoêní pohlednice tiskaĆ Charles
Drummond, ctihodný Henry Cole nebo baron Raphael Tuck, obo
hatila viktoriánská Anglie lidstvo nejen o kriket a ragby, ale i o
novou tradici rozesílání vánoêních pohlednic.

První anglické veĆejnø pro
dávané vánoêní pohled
nice zdobil obrázek krá
lovské rodiny sedící u
štødroveêerního stolu. Krá
lovna Viktorie se usmíva
la na manžela, který jí
podával toast. Na rubové
stranø pohlednice byla
natištøna vøta: „Poskytuj
te šatstvo chudým a po
dávejte stravu hladovøjí
cím!“ Pozdøji ji vystĆídalo
pĆání klidu a míru, dobro
êinnost byla odsunuta do
pozadí stejnø jako zvyk
vønovat êást výtøžku z
prodeje vánoêních po
hlednic na charitativní
úêely. Postupem êasu se
námøty na pohlednicích
zaêaly mønit. MalíĆi se
ŠTóDROVEñERNÍ KOLEDA
inspirovali zvyky a obyêe
NA POHLEDNICI
ji zemø, kde byla pohled
(OKOLO ROKU 1910)
nice vydávána.
PĆíkladu Anglie následovalo zanedlouho carské Rusko. V Moskvø
se objevilo v prodeji tištøné vánoêní pĆání s námøtem ruského
vánoêního trhu. Obrázek se stal natolik populární, že ho pĆejali
paĆížští výtvarníci. Protože tisk zaêal být pĆíliš fádní a neuspoko
joval rostoucí nároênost zákazníkĎ, zaêaly se pohlednice zdobit
korálky, látkou, hedvábnými a sametovými stužkami, barevnými
sklenønými stĆípky, vykrajováním a vymaêkáváním, umølým
jíním, peĆím, perliêkami apod. Populární nadále zĎstala technika
kolorování. Po polovinø 19. století se vánoêní pohlednice staly
malými umøleckými dílky a vyhledávaným pĆedmøtem sbø
ratelského zájmu. Objev fotografické reprodukêní techniky vý
robu pohlednic zjednodušil, ale také ochudil o kouzlo a
vynalézavost rukodølné práce.
V êeských zemích se ještø kolem roku 1900 prodávaly pĆevážnø
pohlednice s nømecky psanými nápisy. PĆestože si vánoêní pĆání
opatĆená êeskými nápisy získávala stále vøtší oblibu, nømecký
jazyk vytlaêila blahopĆání až v roce 1918. Na êeských vánoêních
pohlednicích se objevovaly motivy vánoêního stromeêku, jesliêek,
zasnøžených krajinek s malebnými chaloupkami a andølíêky
vznášejícími se na noêní obloze. Nøkteré pohlednice byly pocuk
rované a Jezulátko, andølé a TĆi králové møli pĆilepené opravdové
vlásky. Kouzlo starých vánoêních blahopĆání pĆipomínají tema
tické výstavy poĆádané tradiênø StĆedoêeským muzeem v Rozto
kách u Prahy, které disponuje unikátní sbírkou pohlednic z po
zĎstalosti malíĆe Miloše Maliny. Ojedinølé muzeum pohlednic je
od roku 1993 ve Svitavách. Na rozdíl od roztockého je provozo
váno soukromou majitelkou a souêasnø i vášnivou sbøratelkou
paní Kvøtuší Veselou. Její sbírka obsahuje 175.000 pohlednic. Ta
to bývalá zdravotní sestra je souêasnø i první êeskou soudní
znalkyní v oboru filokartie (sbøratelství pohlednic). Stejnø jako
lidé v 19. století, i my se stále êastøji snažíme v pĆedvánoêním
chvatu vyhnout psaní vánoêních gratulací. Pohlednice však dnes
zaêíná nahrazovat telefon, fax a elektronické „mailování“.
PĜevzato z knihy Valburgy VavĜincové
MALÁ ENCYKLOPEDIE VÁNOC
NezapomeĖte vþas poslat vánoþní blahopĜání!
redakce VN
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Jak bylo?
¶ÍJEN 2005
NEJNIŽŠÍ TEPLOTA (19.10.)
NEJVYŠŠÍ TEPLOTA (05.10.)
PRûMóRNÁ TEPLOTA MóSÍCE
prĐmĈrná minimální teplota
prĐmĈrná maximální teplota
teplotní rozdíl min. - max.

ŏÍJEN 2005
-2,4 0C
+20,0 0C
+9,4 0C
+5,0 0C
+13,8 0C
22,4 0C

úíjen zaĆal pďízemním mrazíkem, 1. dekáda však byla teplá s max. teplotou
mĈsíce (05.10.) a se sluneĆným poĆasím,
jen 02.10. bylo zataženo s deštĈm a s
mrholením a 03.10. bylo zataženo už jen
dopoledne s mrholením - zbytek dekády
byl ve znamení sluníĆka; 03.10. ĆásteĆné
zatmĈní slunce v poledních hodinách.
2. dekáda opĈt témĈď celá ve znamení
babího léta, 18.10. oblaĆno až zataženo
beze srážek; postupný pokles teplot, pďízemní mrazíky, 18. a 19.10. min. teploty
pod nulou, 19.10. min. teplota mĈsíce.
Poslední dekáda ponČkud teplejší než
druhá, do 27.10. dny se znaþnČ promČnlivou, pĜevážnČ nízkou oblaþností, s obþasným mrholením a slabými dešĢovými

0
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teplota
prĤmČrná teplota
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pĜeháĖkami a s pozvolným vzestupem teplot. Poslední Ćtyďi dny mĈsíce sluneĆné,
postupné ochlazování, 31.10. pďízemní mrazík a pokles max. teploty pod 10 stupČĐ
pana Celsia.
Letošní ďíjen tďeba pochválit - nádherný mĈsíc plný babího nebo chcete-li indiánského léta - 16 jasných Ći polojasných dnĐ a pouze 3 dny, kdy se sluníĆko vĐbec neukázalo; jen ten vítr letos stále zlobí.

JAK SE OPRAVOVALA SILNICE PO VÁLCE
V souvislosti se souĆasnými opravami komunikace
v obci zapĐjĆila paní Motllová pro vzpomínku staré
fotografie snad z roku 1948 nebo 1949 z opravy silnice, která se údajnĈ provádĈla nĈkdy v bďeznu.
Fotografie byly znaĆnĈ poznamenány zubem Ćasu
a kvalita odpovídala tehdejšímu stavu amatérské
fotografie. Snažil jsem se dostupnými možnostmi
PC techniky je upravit, jaký bude výsledek ve vlastním výtisku VN, uvidíme.
Kdo je autorem fotografií nevím, kdo na nich je
zobrazen, to ponechám pamĈtníkĐm. Pokud nĈkoho poznáte, nebo poznáte sebe, sdĈlte to laskavĈ
buĉ na Obecním úďadĈ nebo pďímo redakci VN,
zamĈstnanci OEZ paní Marii KaČkové. Pokud nĈkdo
zná pďesnĈjší dobu snímku nebo události s tím
související, jistĈ si to nenechá jen pro sebe. Pokud
se podaďí další informace získat, v nĈkterém
z pďíštích Ćísel VN se ke snímkĐm vrátíme.
Zatím bylo zjištĈno, že pravdĈpodobnĈ na horním
snímku jsou:
dĈti vpďedu zleva
- Jindďich Macek, Jiďí Tušla, Jaroslav Kďivohlávek
chlapec s placatou Ćepicí na uši za nimi
- Miloš Beran („z rychty“, dnes v úeži u Prahy).
Za malým Jindrou Mackem - ten pán v „rádiovce“ by snad mĈl být Jindďich Stejskal, nĈkdejší pďedseda
MNV. Pán v placaté Ćepici za Milošem Beranem, držící se na horním snímku vozíku a stojící vlevo u
voje dvoukoláku na snímku dolním, je pan Josef
Skalický, tehdy bydlící na Ćp. 188 na Malé stranĈ.
redakce VN

Z veverÈina košíÈku

AHOJ DĈTI !
POHÁDKA Z TERñINA KOŠÍKU

BETLÉM
úezbáď vyďezával betlém, který chtĈl dát o ŠtĈdrém veĆeru k vánoĆnímu stromeĆku. Nejdďív
vyďezal jesliĆky s malým Ježíškem, potom jeho maminku Pannu Marii, pĈstouna svatého
Josefa, oslíka i volka, andĈla s andĈlskou hlásnou troubou, tďi mudrce z Východu, betlémskou hvĈzdu a zástupy lidí, kteďí pďicházejí Ježíškovi pďinést své
dary - ďemeslníky, rolníky, obchodníky, dospĈlé i dĈti, a samozďejmĈ také pastýďe s oveĆkami. OveĆek chtĈl udĈlat tďiatďicet,
všechny s velkýma vykuleným oĆima s pootevďenými tlamiĆkami, jakoby udivené zázrakem narození dĈèátka. Byl už skoro hotový, vyďezával poslední oveĆku, když tu se mu sesmeknul nĐž a
ďezbáď nechtĈ uďízl oveĆce jednu nožku, zrovna levou zadní. Trochu se zamraĆil, ale pak si ďekl, že to nevadí, že prostĈ bude u
Betléma o jednu oveĆku ménĈ. Tďiatďicet nebo dvaatďicet, to není tak velký rozdíl, pomyslel si, hodil nepodaďenou oveĆku do
truhlíku ke kamnĐm a šel si umýt ruce.
Betlém byl hotov, obĈd na stole.

Tďínohá oveĆka ležela v truhlíku mezi dďívím na zátop a byla smutná. Tolik se tĈšila, že bude s ostatními u betléma, a teĉ tohle.
Možná se ani ŠtĈdrého veĆera nedoĆká a skonĆí
v kamnech, jako obyĆejný kus dďeva. Pďemýšlela, co
si poĆít, ale nic ji nenapadalo. Ani oveĆka se Ćtyďma nohama by se z truhlíku na dďíví sama nedostala, natož ona. Nezbývalo, než se modlit,
ale copak vĈdĈla jak? Vždyè byla na svĈtĈ sotva chvilku. Tak jen upírala své velké, vykulené oĆi k Ježíškovi, který už ležel v jesliĆkách a vesele mával ruĆiĆkami.
Tu vešel do pokoje malý ďezbáďĐv syn. RodiĆe ho poslali, aby pďiložil do ohnĈ. Otevďel kamna, ze kterých to ĆervenĈ zasvítilo a
zavanulo horkým dechem. OveĆka se pďikrĆila, ale nebylo jí to
nic platné, chlapec ji zvedl a už to vypadalo, že ji rovnou hodí
do té žhavé výhnĈ, jenže najednou se zarazil.
„Kam ses to zatoulala?“ zeptal se oveĆky. Zkusil ji postavit k betlému k ostatním a když vidĈl, že sama stát nemĐže, podepďel ji
kostkou ze hry ñlovĈĆe, nezlob se.
úezbáď si toho, co jeho synek udĈlal, všiml až o ŠtĈdrém veĆeru.
Zasmál se tomu a povídá: „Tak pďece je jich tďiatďicet!“

TERñINY HÁDANKY A HLAVOLAMY

KRUHOVÝ KÓD

HÁDANKY

Které Ćíslo doplníte do prázdné výseĆe
kruhu?

1. Za kapku krve slíbí ti
tďeba i modré z nebe dodat.
Až si tĈ ale pak odchytí,
bude tĈ vidlemi bodat.
2. Podobný chmýĜí pampelišek
na tyþky plotĤ sedá z výšek.
Vítr z nČho bílé šály souká koupí si je zimomĜivá louka.
3. Chaloupku v þerném lese
ukrývá hustý keĜ.
Chodívá do ní zvČĜ,
která se zimou tĜese.
4. Na zahrádce stojí
bílý vČtroplach,
sluníþka se bojí,
z mrazu nemá strach.
Z koule hlava, nohy, trup,
hlídá vrátka u chalup.
5. Hlećme –
dČdy mrazíky!
ZapomnČli nosíky
u nás pod okapem.
Teć z nich poĜád kape.

Výprachtické noviny

Vánoîní
Martina Drijverová

HvĈzdiĆka stďíbrná
dopadla na Zem
a všechno kolem nás
mĈní se rázem.
HvĈzdiĆka stďíbrná
na okno zaèuká,
jaké má tajemství
pro holku, pro kluka?
HvĈzdiĆka stďíbrná
jehliĆím zavoní,
v zavďeném pokoji
zvoneĆek zazvoní.
HvĈzdiĆka stďíbrná
nám zase po roce
pďináší stromeĆek,
pďináší Vánoce.
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100. VÝRO¦Í OTEVµENÍ
NOVÉ BUDOVY MªŠANSKÉ ŠKOLY
VE VÝPRACHTICÍCH
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VÝPRACHTICKÁ M«ŠANSKÁ ŠKOLA
V ZRCADLE D«JIN

STRUéNÁ FAKTA Z LET 1949  2005
Po nøkolikaletém sporu došlo v roce 1949 ke zmønø
újezdu školy. BystĆec byl pĆeĆazen k Jablonnému nad Or
licí, ale k výprachtické škole byly pĆiĆazeny Horní HeĆ
manice, které dosud patĆily ke ŠtítĎm. Do výprachtické
školy docházely døti z obce samotné, dále z Horních a
Dolních HeĆmanic, z éenkovic, z Koburku a pozdøji i
z Chudoby. Jejich poêet se mønil. Po roce 1948 je za
znamenán pokles na 126, okolo roku 1956 stoupl poêet
na 170 a v roce 1988 to bylo již 195 žákĎ.
Na podzim roku 1982 se podaĆilo zajistit pĆístavbu nové
KOLIK D«TÍ CHODÍVALO DO ŠKOLY D¶ÍVE
V obecní kronice jsou vedeny poêty døtí školou povin
ných od roku 1834 až do roku 1945. Ne všechny døti
však školu navštøvovaly.
První záznam o poêtu dítek školou povinných je z roku
1799 a Ćíká nám, že z Výprachtic a pĆiškolené obce Ko
burk navštøvovalo školu 193 žákĎ. Døti byly ve stáĆí od 7
do 12 rokĎ. Starší mládež do 18 rokĎ chodila jen v nedøli
na opakovací hodiny.
V roce 1834 mølo navštøvovat školu 304 dítek, ve sku
teênosti jich docházelo jen 284. Až do roku 1856 kolísal
poêet døtí školou povinných mezi 350 a 400. V roce 1857
byla pĆekroêena hranice 400 døtí ve výprachtické škole.
Poêty žákĎ se postupnø zvyšovaly a v roce 1876 získávalo
školní vzdølání neuvøĆitelných 595 døtí.
Z let 1877  83 nejsou o poêtech døtí uvedeny záznamy.
V následujících letech zaêaly poêty žákĎ postupnø klesat.
Jistø to souviselo s tím, že klesal i poêet obyvatel obce, kteĆí
odcházeli za prací do novø vznikajících továren ve møstech.
Na pĆelomu století v roce 1900 navštøvovalo školu 387
døtí, z toho 3 nømecké národnosti a úêast na vyuêování
vyjádĆená v procentech êinila 92,73. Po otevĆení nové
møšČanské školy se stavy žákĎ zvýšily, v roce 1909 do
cházelo do školy 462 a v roce 1921 dokonce 479 døtí. Ale
už v roce 1924 klesly poêty žákĎ tøsnø pod 400, v roce
1928 pak již pod 300, kdy do školy docházelo 285 døtí.
V tĆicátých letech minulého století se stavy døtí v naší
škole pohybovaly lehce nad êíslem 300, ve váleêných le
tech byl zaznamenán další pokles a v posledním roce vál
ky  v roce 1945  navštøvovalo školu už jen 192 døtí.
Takové populaêní exploze, abychom dosáhly v naší škole
stavu z roku 1876, tedy 595 žákĎ, se obávat zĆejmø ne
musíme. V nejbližší dobø bude snahou udržet stávající
stav. Ale to už záleží na našich mladých …
Podle obecní kroniky pĜipravil Jan KaĖka

ho pavilonu pro 1.  4. roêník a tølocviêny. Náklad na tu
to stavbu êinil 5 mil. Kês a provádøl ji Okresní stavební
podnik se sídlem v Ústí nad Orlicí. Stavba byla dokonêe
na za dva roky a škola se svou vybaveností zaĆadila mezi
nejlepší v okrese.
Významné zmøny znamenal pro školu rok 2003 – škola
pĆešla do tzv. právní subjektivity, kdy zĆizovatelem školy
se stala Obec Výprachtice a škola tak získala významné
pravomoce, došlo ke zmønø v názvu školy – od 1. ledna
2003 je vedena výprachtická škola v registru pod názvem
Základní škola JindĆicha Praveêka, Výprachtice a v êerv
nu 2003 byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci
školy první etapou v nákladu 7 mil. Kê (tyto práce by mø
ly v následujících letech pokraêovat).
Z materiálĤ Obecního úĜadu

VZPOMÍNKY JSOU ZÁVAŽÍ …

STúED OBCE SE ŠKOLOU A KOSTELEM
Výďez z pohlednice vydané pďed rokem 1945

Výnosem Zemské školní rady 21. Ćíjna LP 1900, bylo roz
hodnuto první êeskou møšČanskou školu ve Výprachticích
na Lanškrounsku vystavøt. KvĎli umístøní budovy se
prudké spory obce Ćešily až u soudu v Chrudimi. Vyhrál
názor umístit novou školu v blízkosti staré školy a koste
la, což byla volba rozumná. Roku 1904 byl slavnostnø po
ložen základní kámen a i pĆes vzniklé technické potíže a
zmønu v projektu byl kolaudaêním dnem hned za rok
v záĆí 12. den. Slavnostní posvøcení a odevzdání školní
budovy svému úêelu se konalo 17. záĆí 1905 a to zname
ná, že naší „školiêce“ je už celých 100 let.
Mnoho rĎzných zmøn za dlouhá léta tato dominanta obce
už prodølala a díky schopným lidem, kteĆí ji rekonstruují
a opeêovávají je stále pøkná a mladá. Hrdø tu stojí upro
stĆed obce a my jí pĆejeme ze srdce aby byla plná zdra
vých, šČastných a chytrých døtí a kantorĎ, kteĆí jim ro
zumí a rádi je uêí.
My, senioĆi, vzpomínáme na léta strávená ve škole rádi,
protože to bylo naše šČastné døtství, naše pohádka mládí.
Anna a Josef Besperátovi
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CO TO JE, KDYŽ SE ¶EKNE POLÉVKOVÝ ÚSTAV
Toto zvláštní slovní spojení jsem o prázdninách u Jan
dejskĎ slýchal v souvislosti s výprachtickou školou. Vy
svøtlení jsem našel pozdøji v kronice obce. Je to záleži
tost velmi stará, sahající na samý poêátek 20. století.
Myslím, že mnoho pamøtníkĎ této akce již není mezi
námi. Snad bude dobré si pĆipomenout poêátky, êinnost a
také trampoty této instituce, která neodmyslitelnø patĆí
k historii výprachtické školy. V kronice obce se o tom
zmiĀují následující Ćádky.

Uêitelé êasto vidøli, jak døti ze vzdálených míst, které o
polední pĆestávce nemohly domĎ, pojídaly ve škole
k obødu jen krajíc suchého, mnohdy témøĆ êtyĆi týdny
starého a doma peêeného chleba. Po ranním spánku pĆed
odchodem do školy døti málo snídají. Jídlo ve škole, se
stávající pĆevážnø z chleba, není všechno. Teplého obøda
bylo by tolik potĆeba a ten byl teprve po návratu ze školy
zase až doma. Hledal se zpĎsob, jak tomu odpomoci a
stravování døtí zlepšit.
Na podzim roku 1903 pĆiêinøním správce školy Fr. V.
éernohouze zĆízen byl ve škole „Polévkový ústav“. Úko
lem jeho bylo poskytovati chudé mládeži zdarma a vzdá
leným døtem za mírný poplatek ve dnech vyuêování
chutnou a výživnou polévku. Ve Výprachticích však ne
bylo možno sehnat ženu  kuchaĆku, která by polévky za
mírný poplatek chtøla vaĆit. Po bezvýsledném jednání a
pro pĆílišnou drahotu nabídl Ćídicí František V. éerno
houz, že k vaĆení propĎjêí místnost svého bytu a jeho
manželka bude polévky vaĆit a to porci 1/3 litru za 4 haléĆe.
Tak se stalo. Po 14 denní zkušenosti se ukázalo, že po
lévku možno êítati po 3 haléĆích, což vzhledem k platícím
døtem ihned zavedeno. Každý den od 14. prosince 1903
když se vyuêovalo, obešel školník jednotlivé tĆídy, uêitel
spoêítal chudé žáky a rozdal jim kulaté plíšky  poukazy
na polévku zdarma. Spoêítal také ty, kteĆí si polévku pĆi
odbøru budou platit. Bývalo to po 9. hodinø ranní a dle
poêtu uchazeêĎ, uvaĆilo se množství polévky. Uêitelé dle
možnosti stĆídavø také vypomáhali, aby pĆíjem plíškĎ i
penøz a vydávání polévek dálo se spoĆádanø a organiso
vanø. Døtem to obyêejnø staêilo, ale kdo snad møl málo a
chutnala mu, mohl pĆijít a dostal ještø pĆidáno do hrnéê
ka. Každý, kdo chodil na obød, møl svĎj hrnéêek a lžíci.
Po obødø musel je pøknø a êistø umýt a uložit na svoje
místo do skĆínø, pĆipravit na pĆíští obød. Každá tĆída mø
la své místo na nádobí ve skĆíni.
O pĆíjmu a vydání „Polévkového ústavu“ vedly se zvlášt
ní úêty. Bøhem školního roku 1903  1904 docílilo se zis
ku 0,81 haléĆe z 1 porce a do školního roku 1904  1905
vcházel ústav s majetkem 155 korun a 53 haléĆĎ. Zdar
ma bylo podølováno asi 65 døtí a podobnø tolik jich po
lévku kupovalo. VaĆilo se od 14. prosince 1903 do 19.
bĆezna 1904.
Také roku 1904  1905 uvolila se vaĆiti polévky pro ústav
manželka Ćídicího za obêasné výpomoci sl. Anny Cha
loupkové z ê. p. 120. UvaĆeno bylo celkem 8700 porcí
chutné polévky, z nichž nad polovinu bylo rozdáno zdar
ma, ostatní poêítána po 3 haléĆích. PĆi schĎzi místní
školní rady navrhnul Jan Kobza, aby pĆíštø za 1 porci po
lévky platily døti místo dosavadních 3 haléĆĎ 6 haléĆĎ.
Bylo to v dobø stavby nové školy a penøz za polévky tak
to získané mĎže prý se upotĆebit tam, jak místní školní
rada pozdøji ustanoví. Jistø si byl vødom toho, že jeho
døti domĎ do ê. 6 mají blízko, na polévky chodit nebu

dou, jeho se to finanênø nedotkne. A ti vzdálení z Hor
ního konce, z Haldy, Dolního konce a z PláĀav, ti platit
mohou? ąíkal též, že dĆíve se šetĆilo, peníze se ušetĆily a
okresní hejtmanství proto pĆíštø nic nepĆidá. Obce které
nešetĆily, dostaly podporu zase.
Nevdøk svøtem vládne. To poznal i Ćídicí uêitel Fr. V.
éernohouz. Mnohé ještø jiné Ćeêi vedly ho k tomu, že dne
22. êervna 1905 odvedl o schĎzi místní školní radø spoĆi
telní knížku na 254,82 K s podotknutím, že peníze ty
ušetĆil tím, že obstarával vaĆení polévky sám se svou
manželkou a co pĆebylo z obødĎ placených, vrátil do po
kladny. Za obødy poskytované zdarma úêtoval jen sku
teêné výlohy za potĆeby vydané.
Na poêátku školního roku 1905  1906 vzdal se Ćídicí uêi
tel Fr. V. éernohouz i s paní jakékoliv êinnosti pĆi polév
kovém ústavø, pĎvodnø jím založeného, jak sám do pa
møtní knihy napsal „pro hrubé k nim se zachování nøkte
rých êlenĎ školní rady“. Do konce roku 1905 se více po
lévka nevaĆila. Polévkový ústav v êinnosti zaniknul. Za
niklo i vaĆení polévek ve staré škole.
Novø ustanovený Ćeditel školy Karel O. HĆbílek dobĆe
znal poslání Polévkového ústavu a proto ihned po svém
pĆíchodu do Výprachtic snažil se êinnost tohoto zaniklého
ústavu znovu oživit  obnovit. ZdaĆilo se mu to. Sám vedl
hlavní jeho správu a od 2. ledna 1907 vaĆila jeho man
želka Miloslava Hubálková, nyní již v budovø nové školy.
V roce 1907 od 2. ledna do 19. bĆezna rozdøleno chudým
4621 porcí polévky a ostatním døtem po 3 haléĆích pro
dáno 2025 porcí polévky.
Ve školním roce 1906  1907 otevĆen byl Polévkový ú
stav pĆi obecné a møšČanské škole od 3. prosince 1906
do 19. bĆezna 1907. VaĆeny byly polévky: bramborová,
hrachová, êoêková, rýžová, kroupová, drcená z vajec a
svíteêková. Za celou dobu vaĆeno 69krát a uvaĆeno 8 456
porcí po 1/3 litru. PrĎmørnø 123 porcí dennø. Ústav vydr
žován byl z milodarĎ na penøzích i na vaĆivu. PĆi tom
pamatováno rozmnožovati dle možnosti též základní fond
ústavu.
Tak a podobnø vyvíjel svou êinnost Polévkový ústav i
v letech následujících.

V posledních létech I. svøtové války utichla u nás ve ško
le i êinnost Polévkového ústavu. I pĆes snahy vedoucích
ve škole nebylo možno ji po válce znovu obnovit. Drahota
neustávala. Vyživování bylo spojeno s obtížemi. Nøjaká
pomoc pĆišla od americké mise. ZaĆídilo se ve škole vyva
Ćování polévky a kakaa. élenové uêitelského sboru po
máhali, vykonávali dozor. éinnost polévkového ústavu
znovu oživila.
Jak lze v kronice vyêíst, již v roce 1920 se ve škole opøt
vaĆilo. V listopadu 1931 se konala ustavující schĎze rodi
êovského sdružení pĆi zdejší obecné a møšČanské škole,
které pĆevzalo mimo jiné i péêi o stravování žactva. Po
lévky se tak vaĆily pro døti v zimním období i v následu
jících letech. Chudým døtem vydávaly se polévky zdar
ma, ostatním za cenu 20 haléĆĎ, pozdøji za 25 a 30 halé
ĆĎ za 1/4 l porci polévky. V pátek vydávalo se svaĆené
mléko. VaĆívalo se od poêátku ledna do zhruba poloviny
bĆezna.
Rokem 1938 záznamy o êinnosti Polévkového ústavu ve
výprachtické škole konêí. Po roce 1945 se život v osvobo
zené republice ubíral zcela jiným smørem a stravování
døtí ve školních jídelnách se stalo samozĆejmostí.
Z kroniky obce vybral a upravil
Jan KaĖka

