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LIST OB¦AN¶ VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTEµIC
BĐh nestvoďil ženu z mužovy hlavy, aby mu porouĆela, ani z jeho nohou, aby byla jeho otrokyní, nýbrž z jeho
boku, aby byla blízká jeho srdci.

TALMUD, sbírka židovských, nábožensko-etických sentencí /6. století n. l./

T

ak nám opĈt zaĆaly Vánoce. Obchodní domy se pďedhánĈjí v nabídce zboží a nabízejí dárky, které jsou
zaruĆenĈ tĈmi nejlepšími a které udĈlají našim nejbližším tu nejvĈtší radost. Televize, tisk a ostatní
na nás chrlí reklamy, které nabízejí ten nejvýhodnĈjší nákup a nejvĈtší slevy. ZaĆal VánoĆní shon. Pro mnohé z nás tak paradoxnĈ jsou Vánoce velikým vypĈtím, které nám neumožČuje prožívat naplno kouzlo a atmosféru Vánoc, tak jak ji znali
naši pďedci. ñím dál více se tak stávají Vánoce spíše záležitostí konzumní. Pďitom se asi všichni shodneme na tom, že Vánoce jsou vnímány vĈtšinou lidí jako nejvĈtší svátky v roce. A to pďesto, že se ozývají ojedinĈlé hlasy, které ďíkají, že Vánoce
nemají rádi. I ti nejotrlejší z nás však nakonec podléhají jejich výjimeĆnému kouzlu a zvláštní tajemnosti.
Všichni pďitom víme, že Vánoce by nemĈly být pouze svátkem hojnosti, ale zejména by mĈly být chvílí zastavení,
chvílí pďemýšlení, chvílí, kdy se skloníme pďed tím, co bylo našimi pďedky a i námi mnohými, byè si to mnohdy nepďipouštíme, považováno za zázrak, tj. zrození Krista. Vánoce jsou pro ďadu z nás z uvedeného dĐvodu zejména zvláštním poselstvím, které nabádá ĆlovĈka, aby nĈco pozitivního vykonal, aby udĈlal pro nĈkoho nĈco dobrého, nĈco, co se vymyká bĈžnému chování, nĈco co nemĐže udĈlat nĈkdo jiný.
Pokud mají být Vánoce naplnĈny štĈstím a radostí, musíme být schopni pďedevším rozdat radost a štĈstí jinému.
Musíme být schopni zejména odpustit jinému nĈco, co se nám nelíbilo. Musíme být schopni pokory, které za normálních
okolností nejsme schopni. Je pďitom zďejmé, že radost a štĈstí mohou být nalezeny pouze v lidské pospolitosti. Nikdo se
proto necítí více osamĈlým, než když zĐstane sám právĈ v dobĈ Vánoc. Pďejeme Vám proto všem, abyste na Vánoce nikdo
z Vás nezažili pocit osamĈlosti. Pďejeme Vám, aby se Vám dostalo od Vašich bližních porozumĈní a odpuštĈní. Pďejeme
Vám, abyste prožili Svátky vánoĆní ve vĈtším klidu, který Vám umožní na chvíli se zastavit a zamyslet se nad poselstvím
Vánoc. Pďejeme Vám, abyste si své pocity štĈstí užili spoleĆnĈ s Vašimi blízkými a aby tento zážitek byl natolik pďíjemným,
že na nĈj budete pozdĈji s radostí vzpomínat.
Vám všem rovnĈž pďejeme dostatek zdraví a štĈstí v nadcházejícím Novém roce 2006.
Zastupitelstvo obce
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Zprávy z radnice
ZASTUPITELSTVO OBCE VÝPRACHTICE ZASEDALO DNE 14. PROSINCE 2005
Z jednání zastupitelstva vyjímáme:

* ZO bere na vĈdomí zprávu finanĆního výboru.
* ZO bere na vĈdomí zprávu kontrolního výboru.
* ZO schvaluje rozpoĆtové zmĈny a to v rozsahu pďedloženého návrhu rozpoĆtových zmĈn, který tvoďí pďílohu a nedílnou
souĆást zápisu ZO.

* ZO schvaluje rozpoĆtové provizorium na leden 2006 ve výši 1/12 rozpoĆtu roku 2005.
* ZO schvaluje OZV obce Výprachtice Ć. 4/2005, kterou se upravuje OZV Ć. 17/2004 o místním poplatku za provoz sys*
*
*

*
*

*
*

*
*
*
*
*

tému shromažĉování, sbĈru, pďepravy, tďídĈní, využívání a odstraČování komunálních odpadĐ pro rok 2006. Touto úpravou není dotĆena výše poplatkĐ pro obĆany a zĐstává stejná jako v roce 2005, tj, 350,-- KĆ/osoba.
ZO schvaluje provozní ďád vodovodu Výprachtice.
ZO schvaluje zadání veďejné zakázky na rekonstrukci veďejného osvĈtlení - 2. etapa v obci Výprachtice.
ZO mĈní Ćást svého usnesení Ć. 165, ze dne 1. listopadu 2005, která se týká pronájmu bytu Ć. 5 ve II. NP domu Ćp.
287. PďedmĈtným usnesením bylo m. j. schváleno, že byt se pronajímá zamĈstnanci AGROSOPLU. S ohledem na skuteĆnost, že v uvedeném pďípadĈ byla vzata žádost o pronájem bytu zpĈt, mĈní se pďedmĈtná Ćást usnesení ZO tak, že byt Ć.
5 ve II. NP domu Ćp. 287 se pronajímá sleĆnĈ Daniele Kubcové, bytem Dolní ñermná 224.
ZO schvaluje umístĈní znaku obce na propagaĆních materiálech Dobrovolného svazku obcí Lanškrounska.
ZO projednalo žádost manželĐ Holubcových, bytem Výprachtice Ćp. 287, o prodej pozemkové parcely Ć. 322/3
v katastrálním území Výprachtice s tím, že ZO zatím nesouhlasí se zámĈrem prodeje pozemku, neboè se jedná o pozemek, který bude tvoďit jednak komunikaci a jednak pďes pozemek prochází obecní vodovod. Uvedeným zámĈrem se
mĐže ZO zabývat až po dokonĆení akce Výstavba 6 b. j. v lokalitĈ „Pod VaníĆkem“.
ZO projednalo žádost SDH Výprachtice s následujícím závĈrem: bude nakoupen jen nutný materiál pro vybavení vozidel - bude zaďazeno do rozpoĆtu pro rok 2006.
ZO souhlasí s odkoupením restituĆních nárokĐ za nevydané pozemky vĐĆi PF ñR, od Lanškrounského rybáďství s. r. o. a
MO ñSR Lanškroun za Ćástku do 11.000,-- KĆ. ZO souĆasnĈ schvaluje uplatnĈní získaných restituĆních nárokĐ vĐĆi PF
ñR s tím, že za uvedené bude realizován pďevod pozemku parcelní Ć. 503/7 a pozemku parcelní Ć. 603/11
v katastrálním území Výprachtice do vlastnictví obce Výprachtice.
ZO opravuje své usnesení Ć. 158 ze dne 1. listopadu 2005 tak, že místo pozemkové parcely Ć. 386/2 se schvaluje bezúplatný pďevod Ćásti pozemku parcelní Ć. 3235/1 v katastrálním území a obci Výprachtice. V ostatním se usnesení ZO
nemĈní.
ZO souhlasí s umístĈním stavby - haly provozovny - pana Jindďich Berana, bytem Výprachtice 272, na pozemcích parcelních Ć. 1875 a 1876 v katastrálním území Výprachtice.
ZO jmenuje v souladu s ust. § 132 odst. 5, zák. Ć. 561/2004 Sb., v platném znĈní, tyto Ćleny školské rady:
Jana Langerová, Mgr. Jiďí Formánek, Mgr. Jana Pazderová, Jana Koubková, Pavlína Karnová, Iveta Vychytilová, Jan Moravec,
JUDr. Miroslav Stejskal, Marie Hanyšová.
ZO schvaluje sazebník, kterým se stanoví výše náhrady v souvislosti s poskytováním informací dle zákona Ć. 106/1999
Sb., v platném znĈní. Sazebník tvoďí nedílnou souĆást tohoto usnesení.
ZO souhlasí s ukonĆením nájmu bytu Ć. 4 manžely Holubcovými. ZO souhlasí aby tento byt byl pronajat:
a) MartinČ Stejskalové - schváleno 7-2-0
b) Mgr. Petru Fiebigerovi - schváleno 2-7-0.

SPOZ oznamuje
Po celý rok 2005 Vás na stránkách VN provázely informace
SPOZ a sdĈlovaly Vám zprávy radostné, ale i smutné, které však
nerozluĆnĈ patďí k životu. A tak Vám se Ćleny SPOZ pďeji, aby
v roce pďíštím tĈch radostných zpráv bylo co nejvíce.
Zdraví

Vítejte mezi námi
18. listopadu se narodila

Nikol KrejĆová

Výprachtice 91

28. listopadu se narodil

Saša Fišer

Koburk 14

RozlouĆili jsme se
V lednu budou oslavovat
Milada Schnebergerová
Marie Skalická
Božena Mrázková

Výprachtice 256 60 let
Výprachtice 11 85 let
Koburk 12
92 let

Jan Smejkal
Výprachtice 103
Zemďel 6. prosince 2005 ve vĈku 76 let.
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Informace, zprávy, sdÌlení

SDH KOBURK
po×ádá
v pátek 30. prosince 2005

UPOZORN«NÍ
MUDr. ñervinka má dovolenou od 27. do 31. prosince 2005.
Zastupovat bude MUDr. Pandulová takto:
BYSTŏEC
úterý 27. prosince
stŐeda 28. prosince
ÿtvrtek 29. prosince
pátek 30. prosince

(závody na saních)
na závodní sáÒka×ské dráze
„VOZNICE“
s umÌlým osvÌtlením.

VÝPRACHTICE

od 09.00 do 11.00 hodin
od 09.00 do 11.00 hodin

I. kvalifikaÈní jízda startuje
p×esnÌ o 5. hodinÌ veÈerní.
Závod je vyhlášen pro závodníky starší 18 let.

od 09.00 do 11.00 hodin
od 09.00 do 11.00 hodin

NávštĈvy k nemocným hlaste buĉ pďímo v ordinacích, ev. poliklinice Lanškroun na tel. Ćíslo 465 321 029.
MUDr. Karel ýervinka, praktický lékaĜ pro dospČlé

Vyhlášení vítÌzØ a tisková konference
po ukonÈení závodu
v hasiÈské zbrojnici.

ulturní

KOSTEL PROMóNóNÍ PÁNó VE VÝPRACHTICÍCH

Vánoêní koncert

ƒ

3

VÁNOñNÍ ZPÍVÁNÍ PúI SVÍñKÁCH
26. prosince 2005 v 17.00 hodin
VÝPRACHTICKÝ CHRÁMOVÝ SBOR
K poslechu Vás zvou P. Mgr. Ivo Kvapil,
SPOZ Výprachtice, Chrámový sbor kostela PromĈnĈní PánĈ.

TJ Sokol Výprachtice,
oddíl Dynamit Výprachtice
poĆádá

3. roêník otevĆeného turnaje v malé kopané
.

#

Výkop je ve 13.30 hodin 26. prosince 2005
v tølocviênø základní školy.
# poêet hráêĎ v družstvu 3 + 1
# pĆihlášky pĆijímají až do zahájení turnaje
Kamil Heger, David Hanyš, Lukáš KaĀka
# obêerstvení zajištøno

PoĆadatelé pĆejí všem êtenáĆĎm hezké vánoce
a tøší se s Vámi u kopané v roce 2006 nashledanou!

entrum

LANŠKROUN
26. prosince 2005 v 1500 hodin
sál lanškrounského zámku
VÁNOéNÍ KONCERT
BIG BANDU LANŠKROUN
lanškrounský orchestr hraje
k pĆíjemné vánoêní pohodø
PO

17. ledna 2006 v 1930 hodin
lanškrounský zámek
179. abonentní koncert KPH
VEéER POEZIE S HARFOU
Valerie Zawadská  recitace
Lydie Härtelová  harfa

ÚT

19. ledna 2006 v 0815 a 1000 hodin
lanškrounský zámek
HAM, HAM,
VELKÝ HLAD JÁ MÁM
pohádková komedie Divadla z pytlíêku
urêeno pro MŠ a ZŠ
éT

PO

23. ledna 2006 v 1930 hodin
lanškrounský zámek

Aldo Nikolaj
KOKTEJL
Komedie o dvou dámách, které trpí samotou.
hrají: JiĆina Jirásková
Jana Brejchová
JiĆí éapka (alt. JiĆí Ptáêník)
éT

26. ledna 2006 v 1730 hodin
lanškrounský zámek

GHANA
 êerná perla guinejského zálivu
beseda cestovatele Martina Stillera
doplnøno diapozitivy, domorodou hudbou a
zajímavou ochutnávkou
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OpÌt je tu Èas vánoÈní
Milí PĜátelé
i Všichni lidé dobré vĤle!
Již dlouho mi leží na srdci jedno malé vyznání, vyznání, které
vČnuji všem, kteĜí rok co rok
chtČjí s pomocí lidí i Boží zmČnit svĤj život a také všem pĜátelĤm i lidem dobré vĤle.
Skláním se stejnČ jako celý svČt nad jeslemi - branou, kterou
vstoupil BĤh na tuto zem, místem kde se stal þlovČkem, nocí
kdy na nás pohlédl, dítČtem nad kterým si vzájemnČ podáváme
ruce, abychom už nebyli sami.
Ptám se, co þeká nás a naše dČti, co þeká BĤh od nás? Každý
den se ptám sebe i Jeho. Nevím, snad že?
Snad, že Lidé dají rozum dohromady a srdce pĜizvou
na pomoc,
snad skonþí války, vraždy, drogy, snad radovat se
budem moct …
Snad najdem proti rakovinČ lék,
proti aids i proti stárnutí a zaþnem nový krásný vČk …
Tolik si pĜeji, aby láska znovu spojila celý svČt,
aĢ každý v srdci skromnost chová,
aĢ pĜestanem si závidČt …
AĢ lidé mají chléb a práci,
aĢ lidský život zbyteþnČ se neutrácí,
aĢ maminky chtČjí mít opČt dČti a pĜestanou je zabíjeti …
AĢ tatínkové a maminky si opČt z lásky dávají polibky…
AĢ dČdeþkové, babiþky, dožijí život s vnouþaty,
aĢ neþekají svoje drahé v domovech dĤchodcĤ
za vraty…
AĢ ptáci, voda, þlovČk, vzduch jsou spjaty
v jednom spĜežení…
Kéž už dnes zaþne krásný život na zemi…
Co na to Ĝíct?
Na prahu vánoþní doby Nám Všem pĜeji, abychom umČli vČci
moudĜe hodnotit a chápat, abychom v nich umČli rozpoznávat
znamení þasu, lidskosti, života a vČþnosti.
OpČt Vás Všechny zvu:
Abychom si navzájem podali ruce, navzdory rozdílnostem,
hranicím þasu i místa, pĜes rozdílnost názorĤ a postojĤ, radostem i bolestem…
Abychom si opČt upĜímnČ pohlédli do oþí a uvidČli v nich pokoj a radost ze smíĜení, ze setkání, ze vzájemné blízkosti.
Abychom si pravdivČ mohli Ĝíct:
„Je dobĜe, že jsi tu, že smím vedle Tebe žít.“
Pokojné a radostné setkání nad jeslemi ve kterých leží BĤh
Vám Všem pĜeje a vyprošuje
P. Ivo Kvapil

Vánoþní Bohoslužby v kostele PromČnČní PánČ
ve Výprachticích:
24. prosince 2005 - ŠtČdrý veþer ve 24.00 hodin
25. prosince 2005 - Narození Krista v 09.30 hodin.
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VÁNO§NÍ DÁRKY V B«HU §ASU
Vánoce bez dárkĎ by pro mnohé z nás nebyly tømi pravými Vá
nocemi. Vzájemné obdarovávání se drobnostmi pod rozsvíce
ným vánoêním stromeêkem však nepatĆí mezi starobylé vánoê
ní obyêeje. Dárky se staly nedílnou souêástí Vánoc až v 19. sto
letí. V dĆívøjších dobách dostávalo dárky služebnictvo a domácí
chasa v podobø ošacení, jídla a malých finanêních êástek jako
pĆilepšení k celoroêní mzdø. Dárky se dávaly také tulákĎm a
žebrákĎm bez domova, kteĆí o tomto kĆesČanském svátku pĆi
cházeli do bohatších domácností blahopĆát k narození Ježíše
Krista.
Do 16. století mívaly vánoêní dárky dokonce êasto charakter
úplatkĎ a obêas bývaly vymáhány i násilím. Státní úĆedníci také
dostávali dárky. Je samozĆejmé, že po bohaté nadílce byli
k prosbám êeských møst vstĆícnøjší. Halafance, jak hezky staĆí
éechové nazývali vánoêní úplatky vlivným úĆedníkĎm, naštøstí
nebyly jedinými dary, rozdávanými o Štødrém veêeru. Vánoêní
dárky dostávaly i døti. Zvyk obdarovávat o Štødrém veêeru døti
se však stal v êeských zemích nedílnou souêástí Vánoc až v 19.
století. Tou dobou se již i ti nejchudší z nejchudších snažili
svým døtem dát o Vánocích dárek, i kdyby to bylo jen êervené
jablíêko a hrst oĆechĎ. Vánoêní dárky nosil, stejnø jako v sou
sedním Nømecku, Ježíšek. Dárky bývaly skromné a vøtšinou
praktické. Tatínek pod stromeêkem našel nejêastøji tabatørku
na oblíbený šĀupací tabák nebo novou dýmku, šle a pantofle,
maminka látku na šaty, holêiêky kanafas a ubrusy do výbavy a
kluci nové kalhoty, perníkového konø nebo cínové vojáêky.
Knížky se nadølovaly stejnø vzácnø jako jižní ovoce, jež se obje
vovalo jen na štødroveêerní tabuli bohatých rodin. V pražských
domácnostech bylo ještø pĆed první svøtovou válkou zvykem
dávat pod stromeêek snubní prstýnky. Poprvé si tu pĆed svat
bou smøli snoubenci po anglosaském zpĎsobu dát veĆejnø
hubiêku.
Ve 20. století se nároky na vánoêní dárky neustále mønily. Po
êátek století pĆinesl hospodáĆskou prosperitu a pod stromeêky
se kromø potĆebných vøcí zaêaly êastøji objevovat drobnosti a
hraêky jen pro radost. Léta první svøtové války povýšila na ce
nøný vánoêní dárek pecen chleba, trochu pravé zrnkové kávy a
vlnønou látku na šaty. Po válce se všichni snažili vynahradit si
léta strádání a do éerného êtvrtku na newyorské burze (24. Ćí
jen 1929) se to vøtšinou daĆilo. Podstata vánoêního dárku jako
dárku z lásky pomalu mizela, a nahrazovala ji snaha ohromit
své blízké cenou, kvalitou a množstvím vánoêních darĎ. Oblí
beným luxusním dárkem byly napĆíklad gramofony, hodinky a
jízdní kola. Snad proto si lord Elton na stránkách populárního
World Digest v roce 1939 postøžoval:

... vánoêní dárky nakupuji pøtkrát. PĆedevším jsou to dárky k
Ježíšku, jež si døti pĆály v êervnu nebo dĆíve, potom jsou to
dárky, jež koupím døtem proto, že by se mi zdálo neotcovským,
dát jim jen vøci, jež jsem jim na úêet Vánoc koupil v êervnu.
Pak, zanedlouho, jsou to peníze, jež musím dát døtem, aby za
nø koupily dárky pro mne. Za êtvrté je to obecný seznam, se
kterým v pĆedveêer Štødrého dne divoce bøhám po obchodech
a kde stojí: teta Jane  kniha, strýc Wittiam  rukavice atd. A za
páté jsou to rĎzná atd. NapĆíklad naleznu dopis, jež mé dítø
psalo Ježíškovi. Nebo potkám ženinu pĆítelkyni, z jejíž Ćeêi se v
poslední chvíli dozvím, že manželka touží po nové pudĆence, a
já jí koupil patentní strojek na maso. Jak Ćíkám, vánoêní dárky
kupuji vždy nejménø po šest møsícĎ v roce.
Léta druhé svøtové války a vynucené skromnosti byla opøt na
hrazena snahou zajistit si o Vánocích co možná nejvøtší množ
ství jídla, pití a dárkĎ. Naše zemø nebyly výjimkou. Krásná my
šlenka vánoêního obdarovávání se promønila v povinnost uspo
kojit témøĆ za každou cenu neustále vzrĎstající nároky a sehnat
všechno z pĆedlouhých seznamĎ adresovaných Ježíškovi. Sku
teêná radost jakoby se vytratila a vystĆídala ji únava a smutek.
PĜevzato z knihy Valburgy VavĜincové
MALÁ ENCYKLOPEDIE VÁNOC - upraveno redakcí VN
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Jak bylo?
LISTOPAD 2005
NEJNIŽŠÍ TEPLOTA (24.11.)
NEJVYŠŠÍ TEPLOTA (02.11.)
PRûMóRNÁ TEPLOTA MóSÍCE
prĐmĈrná minimální teplota
prĐmĈrná maximální teplota
teplotní rozdíl min. - max.

0

-14,5 C
+11,4 0C
+2,4 0C
-0,5 0C
+5,3 0C
25,9 0C

MĈsíc listopad zaĆal dvĈma sluneĆnými
dny. První byl pďedznamenán pďízemním
mrazíkem a druhý se zapsal max. teplotou mĈsíce. Od 03. do 07.11. se pďihlásil
podzim, dny byly pďevážnĈ zatažené a
oblaĆné, s mrholením a deštĈm. Poslední tďi dny 1. dekády si byly velmi podobné - dopoledne zataženo, oblaĆno, odpoledne se ukázalo sluníĆko. Druhá dekáda byla témĈď celá zatažená až oblaĆná, mlhy, mrholení, déšè, sychravo. Teploty od poĆátku mĈsíce až do 15.11. se
držely v kladným hodnotách. Martin se
opozdil a první sníh se objevil až 16.11. a
pak snĈžilo každý den až do konce dekády. Od 18.11. až do konce mĈsíce byly
min. teploty pod nulou. Tďetí dekáda byla
pďevážnĈ oblaĆná s promĈnlivou oblaĆ-

0

LISTOPAD 2005

5

teplota
prĤmČrná teplota

C GRAF PRšBęHU DENNÍCH TEPLOT MIN., MAX.
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ností, snĈhovými pďeháČkami a nejnižší max. teplotou mĈsíce (-2,5 0C). Max. teploty
se pohybovaly kolem nuly, napadaný mokrý sníh neroztál a zĐstal ležet. Na konci
mĈsíce dosahovala vrstva snĈhu kolem 20 - 25 centimetrĐ.
Listopad nezĐstal nic dlužen své povĈsti sychravého mĈsíce s mlhami, deštĈm, mrholením a s prvním snĈhem nastávající zimy.

NEJEN ŠKOLA M«LA LETOS VÝRO§Í
Asi už to ví málokdo, ale nejen škola oslavila letos 100 let
své existence. Zprávu o tomto výroêí a nejen o nøm, pĆipo
míná ve svém pĆíspøvku paní Anna Besperátová.

trati Praha  Olomouc a pozdøji na stavbø železniêní odboêky
z Rudoltic do Lanškrouna. Nejvíce se jich uplatnilo pĆi budová
ní silnice z Lanškrouna do éenkovic, která vede pĆes Výprachtice.
PĆesto však zĎstávalo i nadále základním zdrojem obživy na
vesnici zemødølství. Postupnø se zaêaly prosazovat novøjší
zpĎsoby hospodaĆení. Provádøla se kultivace pĎdy s pomocí
umølých hnojiv. Ve Výprachticích zĎstává jednou z nejdĎleži
tøjších plodin len. Práce spojené s pøstováním lnu poskytovaly
obživu ženám malozemødølcĎ i podruhĎ. Proto bylo založeno
22. kvøtna 1904 LnáĆské družstvo ve Výprachticích, které bylo
zaêlenøno do ÚstĆední jednoty hospodáĆských družstev v Pra
ze. PrvoĆadým úkolem bylo vybudování tírny, jejíž stavba byla
provedena v režii družstva a byla dokonêena koncem Ćíjna
1905. V listopadu sem zaêali zemødølci svážet první len. Sedm
dølníkĎ a dvacet tĆi dølnic poprvé zaêali družstevnø zpracová
vat len 22. listopadu roku 1905.

Obrázek tírny z obecní kroniky zobrazuje stav v roce 1957.
Na konci devatenáctého a na zaêátku dvacátého století zasáhl
rozvoj prĎmyslu do života na vesnici. PĆedevším ti, kteĆí ne
vlastnili vøtší pozemky, si hledali jiný zpĎsob obživy, než je
obdølávání pĎdy. Možnost zamøstnávání dávala tabáková to
várna v Lanškrounø založená roku 1871. Z Výprachtic tu bylo
zamøstnáno až 300 dølnic, které v létø docházely pøšky a v zi
mø byly ubytovány v podnájmech v Lanškrounø. PĆestože byly
šikovnøjší než muži a dostávaly menší mzdu, dokázaly pĆi
velmi skromném zpĎsobu života uživit rodinu. V té dobø již za
êalo fungovat sociální zabezpeêení a tak pokud splnily tyto že
ny pĆedepsané podmínky, møly nárok na penzi, jejíž výše se
odvíjela od pracovního zaĆazení a délky odpracovaných let.
Mezi dølníky byly êasté pĆípady tuberkulózy, díky zdravotnø
nevyhovujícímu pracovnímu prostĆedí, pĆesto byl o zamøstnání
velký zájem. Pracovní pĆíležitost skýtal také rozvoj dopravy.
K budování železnic a silnic bylo potĆeba mnoho pracovních
sil. NøkteĆí muži z Výprachtic pracovali na stavbø železniêní

PRACOVNÍCI VÝPRACHTICKÉ TÍRNY
Snímek z 18. února 1943 zapĐjĆila paní RĐžena Mottlová.

Z veverÈina košíÈku

AHOJ DĈTI !
Ahoj dĈti, dnes mám pro vás jednu vánoĆní pohádku o kometĈ a vánoĆním stromku. Doufám, že spolu s ní pďijdou voČavé, klidné a
pohodové Vánoce.

KOMETA A VÁNOñNÍ STROMEK
Vesmírem si letí kometa a blíží se k Zemi. VlastnĈ to ani žádná poďádná
kometa není, spíš kometka, malá a nepatrná, s docela krátkým
ohonem. UĆenci na zemi zatím sedí u svých dalekohledĐ a dívají
se do všech koutĐ vesmíru. Pozorují hvĈzdy, planety i mĈsíce a
všelijaké kosmické kamení, všechno prohlížejí a mĈďí, jen o tu
kometku nemá nikdo zájem. To víte, je moc maliĆká, je vlastnĈ
docela nedĐležitá a nepatrná proti všem tĈm rudým obrĐm, a
dokonce i proti bílým trpaslíkĐm, co jich jen ve vesmíru je. Nikdo
o ni nestojí a kometku to mrzí.
Co bych za to dala, kdybych pro nĈkoho mohla být zajímavá, co
bych za to dala, kdybych se aspoČ chvíli nĈkomu líbila, myslí si
kometka a poďád se blíží k Zemi. Že by se tam opravdu nikdo nenašel? Tak si letí, obletí
celou zemĈkouli kolem dokola, pak ještĈ jednou, ale poďád to nevypadá, že by na ní nĈkdo spoĆinul okem. Už je z toho celá unavená, pďemýšlí, kde by si na chvíli odpoĆinula,
když tu pod sebou vidí zasnĈženou krajinu, pár domkĐ a v jednom z nich otevďené okno.
Zrovna tam vĈtrali pďed štĈdroveĆerní veĆeďí, protože maminka trochu pďipálila rybu. Byla
z toho taková malá mrzutost a to je o vánocích vždycky nepďíjemné. Tatínek se navíc pďi
kuchání ryby trochu ďízl do prstu, což byla nepďíjemnost druhá, a ještĈ k tomu malá
EviĆka pďi strojení stromku rozbila sklenĈnou vánoĆní hvĈzdu, zrovna tu, která má být
úplnĈ na špici a bez které stromeĆek nemĐže být dokonalý. Jsou to pďece samé
drobnosti, ďeknete si, vlastnĈ nic hrozného, jenže když se to seĆte, je to už vážnĈ k vzteku.
Tak v rodinĈ zavládla zrovna pďed veĆeďí taková divná, nevánoĆní nálada.
A v tu chvíli letí kolem naše malá, unavená kometka. Jak uvidĈla otevďené okno, mrskla
ocasem a byla vevnitď. Už netouží po obdivu ani po zájmu, chce si jen odpoĆinout. Sedne si na vrchol stromku, oddychuje a trochu se chvĈje. Snad mĈ odtud nevyženou, doufá, snad mĈ tu nechají aspoČ chvíli ohďát. A tďeba si mĈ ani nevšimnou.
Ale malá EviĆka najednou volá: „No ne, podívejte, kde se tam vzala?“ Maminka
s tatínkem se dívají a nestaĆí žasnout. „Ta je ale krásná!“ vzdychne maminka a tatínek povídá: „SmĐly dnes už bylo dost, tak nám sem shĐry pďiletĈl taky kousek štĈstí.“
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Veselé vánoce
NechČ se celá vaše rodina
sejde ve zdraví u vánoêního
stromeêku a pĆipomene si
dávné zrození Ježíška.
Veselé a provonøné Vánoce
Všem pĆeje
Markéta a Terka.

Snad se Vám, milí étenáąi, bude zdát tento obrázek

jako novoroéní pąání podivný. Na tuto dopravní
znaéku jsme narazili pąi toulkách po Kotoru o letošní
dovolené v èerné Hoąe a srdeén÷ jsme se zasmáli.
A tak i Vám pąejeme do roku 2006 hodn÷ pąíležitostí
ku zasmání, protože se smíchem a humorem jde
všechno rozhodn÷ lépe a lidé mají k sob÷ blíž.
Vám, kteąí jste pąisp÷li na stránky Výprachtických
novin d÷kujeme, dík posíláme také do tiskárny TG tisk
s.r.o. všem, kteąí m÷li co do éin÷ní s našimi novinami.
T÷šíme se s Vámi op÷t na setkání v roce 2006 nad
stránkami Výprachtických novin, které vstupují do
desátého roku svého papírového života.
Marie a Jan KaĀkovi
P.S. Tu ulici na obrázku jsme prošli celou tam i zp÷t,
ale o žádného policajta jsme nezakopli.
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NOVÉ BUDOVY MªŠANSKÉ ŠKOLY
VE VÝPRACHTICÍCH
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Konêí rok 2005 a také konêí pĆíloha VN o historii nové
výprachtické møšČanské školy, která se pĆed sto lety po
prvé otevĆela mnohým generacím, aby se i v podhorské
vesnici mohla naplnit slova uêitele národĎ J. A. Komen
ského: „Synu, uê se moudrým býti.“
Zbývá uvést fakta a êísla zobrazující stav k 31. 12. 2005:
Název:

Základní škola JindĆicha Praveêka, Výprachtice,
okres Ústí nad Orlicí

Sídlo: Výprachtice ê.p. 390, PSé 561 34
ZĆizovatel: Obec Výprachtice
Právní forma: pĆíspøvková organizace (od 1. ledna 2003)
ąeditel:

Mgr. Petr Fiebiger

Zástupce: Jana Langerová

Souêásti školy: základní škola (kapacita 245 žákĎ
školní družina (kapacita 27 žákĎ)
školní jídelna (kapacita 170 jídel)
*
*
*
*
*

plnø organizovaná základní škola malotĆídní (1.9. tĆída)
ve školním roce 2005/2006 udølena výjimka z poêtu žákĎ
poêet tĆíd 7, roêníkĎ 9 (2 spoje: 2.+4. a 3.+5. na I. stupni)
školní družina 1 oddølení (27 pĆihlášených døtí)
poêet žákĎ 110 (60  I. stupeĀ, 50  II. stupeĀ)

S úêinností od 1. ledna 2003 byla škola zaĆazena do sítø
škol, pĆedškolních zaĆízení a školských zaĆízení.

Pedagogický sbor:
Ing. Milena Bártová, Mgr. Eugenie Dajêová, Mgr. Petr Fiebiger,
Mgr. Žaneta Fiebigerová (t. ê. na mateĆské dovolené), Mgr. JiĆí
Formánek, Mgr. Hana Katzerová, Jana Langerová, Ing. Josef
Langer, Alena Nožková, Mgr. Jana Pazderová, Mgr. Daniela
Smejkalová, Mgr. Jarmila UhlíĆová, DiS. Stanislava Vaníêková.

Provozní zamøstnanci:
Ladislava Hegrová, Michaela Chládková, Vøra KĆenková, Vøra
Neradová, Aleš Purkert, Jaroslava Skalová (t. ê. na mateĆské
dovolené).

Školní rada: poêet êlenĎ 9
zástupci zĆizovatele: Marie Hanyšová
Jan Moravec
JUDr. Miroslav Stejskal
zástupci nezl. žákĎ: Pavlína Karnová
Jana Koubková
Iveta Vychytilová
pedag. pracovníci:
Mgr. JiĆí Formánek
Jana Langerová
Mgr. Jana Pazderová

élenové SRPDŠ:
Dagmar Dušková, Irena Faltová, Lenka Hejlová, Pavlína Chlád
ková, Vlasta Lochmanová, Marcela Marková, Eliška Pániková,
Ladislava Skalická, Lenka Stejskalová.
Údaje byly zpracovány na základČ
Výroþní zprávy o þinnosti školy za šk. rok 2004/2005
a doplĖujících údajĤ vedení školy.
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VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI

JAROSLAV TUŠLA

JINDąICH PRAVEéEK

 12. ledna 1912  éeské Libchavy
? 13. prosince 1997  Ústí nad Orlicí


?

Vystudoval reálku v éeské
TĆebové, kde maturoval
v roce 1929. Od roku
1931 uêil na školách
v rĎzných obcích lanš
krounského okresu a
od roku 1937 na møš
Čanské škole ve Vý
prachticích. Od roku
1943 zde pĎsobil ve
funkci Ćeditele.
V roce 1944 byl totálnø
nasazen na zákopové prá
ce v Horním Slezsku neda
leko Opavy, v blízkosti hranice s Polskem.
Konzervátorem státní péêe a ochrany pĆírody se stal
v roce 1960. V roce 1963 se stal êlenem éeskoslovenské
botanické spoleênosti pĆi éeskoslovenské akademii vød a
zaêal spolupracovat hlavnø s její východoêeskou poboê
kou. Zabýval se kvøtenou Lanškrounska, Žamberecka,
Ústeckoorlicka a Králického Snøžníku. éást svého
herbáĆe vønoval Východoêeskému muzeu v Pardubicích.
Ochranu pĆírody popularizoval v denním tisku, nejvíce
v JiskĆe Orlicka, publikoval ve Zpravodaji éSBS, v Listech
Orlického muzea a v éasopise êeskoslovenských houba
ĆĎ. Po založení éeského svazu ochráncĎ pĆírody vykoná
val dva roky tajemníka okresního výboru a v roce 1987
byl ocenøn éestným uznáním.
Ve funkci Ćeditele výprachtické školy pracoval až do roku
1973. Jeho práce byla naplnøna zejména starostí o kva
litní uêitelský sbor, o vyhovující materiální vybavení ško
ly, o to, aby výprachtická škola møla dobré jméno. Na
prvním místø však byla práce pedagogická, soustavná a
systematická práce s døtmi.
Výraznou vlastností „pana Ćeditele“ byla pĆesnost a do
chvilnost. Tu nejen vyžadoval od druhých, ale sám byl
v tomto vzorem. Veškeré vzkazy a záležitosti i nepĆíjem
né vyĆizoval osobnø, aČ se jednalo o êleny sboru uêitel
ského nebo o žáky (mnozí si jistø dobĆe pamatují). Neza
pomnøl ani na jedny narozeniny êi svátek nejen svých
kolegĎ, ale i narozeniny žákĎ byly pĆipomínány školním
rozhlasem. Rád si spolu s kolegy zazpíval pĆi oslavách,
ale byl i výborným a veselým spoleêníkem pĆi srazech
bývalých žákĎ. Znal spoustu lidových písní, které rád
zpíval. PĆestože byl autoritou a budil respekt, byl êlovø
kem velmi skromným.
Ve vesnici byl nepsanou vĎdêí osobností. Pracoval v di
vadelním kroužku, byl êlenem TJ Sokol a volejbalového
družstva, uznávaným Ćeêníkem pĆi slavnostních i smu
teêních obĆadech. Na jeho nádhernou êeštinu, jasné vy
jadĆování a êetná úsloví a slovní obraty si pamatuje
mnoho generací žákĎ. Ještø dlouho zĎstane mezi vý
prachtickými obêany „naším panem Ćeditelem“.
Je škoda, že výprachtická škola nenese jeho jméno. Bylo
by to dĎstojné ocenøní jeho dlouholeté práce pro Vý
prachtice a zavazující pro generace budoucích uêitelĎ a
žákĎ.

Hudební skladatel a dirigent JindĆich
Praveêek za svoje hudební nadání mo
hl podøkovat muzikantským rodĎm
PraveêkĎ a VackĎ z jižních éech, od
kud pocházel i jeho otec JindĆich
Praveêek st. Toho pĆivedlo uêi
telské povolání do východ
ních éech, nejprve do Osí
ku u Litomyšle a posléze
do Výprachtic. Tady se
oženil s Annou Chalupko
vou, dcerou poštmistra Vincence
Chaloupka. Praveêkovi bydleli v
budovø poštovního úĆadu (dnešní „staré poštø“) a tady se
také malý JindĆich narodil.
Do roku 1919 bydlela rodina Praveêkova ve Výprachti
cích, tady chodil malý JindĆich do školy a tady se mu ta
ké dostalo prvního hudebního vzdølání. Když v tomto ro
ce ukonêil JindĆich obecnou školu, celá rodina se pĆestø
hovala do éeské TĆebové.
V roce 1928 ukonêil JindĆich Praveêek ml. studium na
reálce i na hudební škole v éeské TĆebové. Na podzim
následujícího roku nastoupil vojenskou prezenêní službu
ve škole záložních dĎstojníkĎ v Josefovø. Na konci bĆez
na 1931 složil pĆedepsané zkoušky a byl jmenován vo
jenským kapelníkem, tehdy nejmladším v éeskosloven
sku. V záĆí 1932 se pĆihlásil ke studiu na Mistrovské ško
le Státní konzervatoĆe. Studoval housle, dirigování a
kompozici.
JindĆich Praveêek pĎsobil jako hostující dirigent u pĆed
ních dechových orchestrĎ, byl êlenem porot pĆi soutøžích
doma i v zahraniêí. Stál u zrodu mnoha festivalĎ decho
vých hudeb a pravidelnø se jich úêastnil. Od Kmochova
Kolína, pĆes Koletovu Rtyni až po svĎj nejmilejší Praveê
kĎv Lanškroun. Vážili si ho stovky prostých amatérských
muzikantĎ, pro které møl vždy mimoĆádné pochopení.
JindĆich Praveêek patĆí mezi významné osobnosti na poli
koncertní dechové hudby. Jeho osobitý skladatelský ru
kopis je nezamønitelný. Právø tak jeho cit pro národní in
tonaci, vroucí melodiênost a mistrovskou instrumentaci.
Byl dirigentem s neomylným absolutním sluchem, s pĆe
hledným gestem, pĆirozenou autoritou a vlídným humo
rem. Zkušeným pedagogem, pĆísným, ale vždy spravedli
vým porotcem. Je autorem rozsáhlých prací o dechových
orchestrech a instrumentaci, autorem 159 skladeb. S ne
zlomnou vírou ve vlastní síly, s pĆesvødêením o správnø
zvolené cestø životem.
Na svĎj rodný kraj nezapomínal ani v dalekém svøtø. Vy
povídají o tom i názvy jeho skladeb  Výprachtická polka,
Výprachtická lípa, Úsmøvy domova, Smør Lanškroun.
JindĆich Praveêek zemĆel ve vøku 90 let.
Smutné je, že dosud nebyla ve Výprachticích odhalena
pamøtní deska tohoto významného a nejen v hudebním
svøtø známého rodáka.

28. êervna 1909  Výprachtice
11. února 2000  Pardubice

PĜílohu podle rĤzných pramenĤ sestavill
Jan KaĖka

