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LIST OB¦AN¶ VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTEµIC
Zprávy z radnice
Vážení pĆátelé,
dovolte nám, abychom Vás opøt poinformovali o døní v naší obci
v møsíci êervenci.
Zamøstnanci obce provádøli úklid v obci, Ćezali palivové dĆevo a
odstraĀovali škody na obecním majetku. Došlo k poškození hou
paêky a lávky na døtském hĆišti v místø „U Drtiêe“ (Sázavské
údolí).
Nejvøtším problémem v souêasné dobø je velký nárĎst objemu
komunálního odpadu. Za uplynulý møsíc se jednalo nejménø o
15 t komunálního odpadu, který se svážel z míst, které se
nacházejí poblíž autobusových zastávek (fara, kĆižovatka u Ko
várny, Koburk). Je jasné, že každý z Vás, obêanĎ Výprachtic, kte
rý má popelnici, nemá potĆebu vozit komunální odpad jinam. Ná
rĎst množství komunálního odpadu nás mrzí. Uvedené se projeví
zvýšením poplatku za komunální odpad. Pro zajímavost za jarní
svoz objemového a nebezpeêného odpadu zaplatila obec Výprach
tice pĆes 70 tis. Kê. Z výše uvedeného vyplývá, že obec vynaloží
v tomto roce na likvidaci komunálního odpadu podstatnø vyšší
êástku, než tomu bylo v roce uplynulém. Pokud máme všichni
zájem na tom, abychom nemuseli ze svého platit za komunální
odpad více než je nezbytnø potĆebné, møli bychom se více zajímat
o to, proê dochází k výraznému nárĎstu objemu komunálního
odpadu.
Domníváme se, že bychom se møli více zamøĆit na osoby, které
projíždøjí naší obcí ve smøru z éenkovic, od Lanškrouna i odjinud
a svĎj komunální odpad ukládají ve Výprachticích, aniž by za
jeho likvidaci zaplatili. Bude nutné tyto, zĆejmø chalupáĆe z okol
ních vesnic, dĎraznø upozornit, aby si svĎj odpad odvezli a ulo
žili tam, kde za jeho likvidaci platí poplatky. Vás všechny ostatní
bychom chtøli poprosit, abyste komunální odpad lépe tĆídili. Ne
mĎžeme si totiž dovolit, aby do svozu komunálního odpadu byl
zaĆazován odpad, který se musí tĆídit (papír, železo, plasty,
smøsné plasty, barevné kovy, sklo apod.). Totéž se týká odpadu,

Kosmetika a masáže

který lze likvidovat jinak (starou skĆíĀ je možné poĆezat a spálit
v kotli). Musíme si totiž uvødomit, že za likvidaci tuny komu
nálního odpadu platíme 1.800, Kê a více. Tato êástka se každo
roênø zvyšuje, neboČ provozovatelé skládek musí provádøt další
opatĆení k jejich modernizaci, což s sebou nese další náklady.
Nemusíme Vám vysvøtlovat, že náklady na rozšíĆení skládek ko
munálního odpadu, pĆípadnø na jejich modernizaci, nejsou za
nedbatelné. Rovnøž v dĎsledku rostoucích cen pohonných hmot
se zvyšují náklady na dopravu.
Abychom se nezabývali pouze komunálním odpadem a jeho uklá
dáním, møli bychom ještø zmínit, že obec pĆipravuje podĆezání
zdiva a opravu kapliêky na „Haldø“ a podĆezání zdiva kulturního
domu „U Jána“. Smørem od silnice voda zatéká do zdiva a na
vnitĆních omítkách sálu jsou viditelné stopy vlhkosti, která vzlí
ná až k radiátorĎm. Je rovnøž potĆebné opravit stĆechy na obec
ních budovách a další majetek, který obec vlastní a který opravu
potĆebuje. O všech opravách a dalších akcích Vás budeme prĎ
bøžnø informovat. Obec získala urêité prostĆedky od pojišČovny,
za které se budeme snažit poškozené stĆechy opravit.
Na závør nám dovolte, abychom se zmínili o velkém úsilí našeho
pana faráĆe Mgr. Ivo Kvapila. Vidøt tohoto knøze naší farnosti
témøĆ každodennø v montérkách není v jeho pĆípadø žádná vzá
cnost. To, že se mu jeho práce daĆí, je již nyní na opravovaném
farním kostele „Promønøní pánø“ vidøt. Prosíme proto Vás
všechny, kdo mĎžete, abyste našemu panu faráĆi v jeho úsilí po
mohli. Když jsme se panu faráĆi snažili vyjádĆit podøkování,
odvøtil skromnø: „VždyČ já vlastnø nic nedølám“. Víme ze zkuše
ností, že ne vždy a každý z nás se takto staví ke svým zásluhám.
Urêitø je to však pro nás všechny urêitá inspirace. Pane faráĆi
víme, že si podøkování zasloužíte.
Podøkování si rovnøž zaslouží každý, kdo pĆi opravø našeho kos
tela pĆiložil ruku k dílu.
Zastupitelstvo obce Výprachtice

LETNÍ AKCE - NOVINKY

Jitka MatÉjková
Výprachtice 175


605 765 016

KOSMETIKA

SKOúICOVÉ ZÁBALY

- ošetďení pleti pďírodní kosmetikou
- regeneraĆní kosmetické masáže
- trvalá na ďasy
- barvení ďas a oboĆí,
slavnostní líĆení, poradenství,
epilace chloupkĐ

- podporují tok lymfy v kĐži a tím
napomáhají odstranit tzv. pomĈr
kĐž. celulitidy, navíc díky prohďátí
odbourávají tukové polštáďky
v podkoží

MASÁŽE

- relaxaĆní a nenásilná metoda
ĆištĈní ušních kanálkĐ, pomoc pďi
migrénách, Ćastém nachlazení

- sportovní a rekondiĆní masáže
s použitím aromaterapie

UŠNÍ SVÍCE
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SPOZ oznamuje

Zprávy, informace, sdÌlení

V srpnu budou oslavovat

OZNÁMENÍ
si dovoluje oznámit, že s platností od
1. Ćervence 2006 došlo k úpravČ hodin
pro veďejnost na provozovnĈ pošty
ve Výprachticích následovnČ:

PONDęLÍ
ÚTERÝ
STŏEDA
þTVRTEK
PÁTEK

08.00 - 11.00
08.00 - 11.00
08.00 - 11.00
08.00 - 11.00
08.00 - 11.00

13.00 - 15.30
zavŐeno
13.00 - 15.30
13.00 - 15.30
13.00 - 15.30

16.00 - 16.30

Vítejte mezi námi
20. Ćervna 2006 se narodila

Lucie Krobotová

potďebou dalšího zrychlení dob dopravy poštovních zásilek všechny zásilky pďijaté do 15.30 hodin budou tentýž den vypraveny k poštovní dopravĈ
nutností na minimální míru omezit pďípady uzavírání pošty
z dĐvodĐ školení a návštĈv lékaďĐ našimi zamĈstnanci k tĈmto úĆelĐm bude využíváno úterního odpoledního uzavďení pošty.

 kino
3. srpna - Ćtvrtek v 1930 hod.
SCARY MOVIE 4
film USA - mládeži pďístupný
10. srpna - Ćtvrtek v 1930 hod.
LEMRA LÍNÁ
film USA - pďístupný od 12 let
17. srpna - Ćtvrtek v 1930 hod.
VŠECHNO NEJLEPŠÍ
film ñR - mládeži pďístupný
21. srpna - pondĈlí v 1930 hod.
AUTA
film USA - mládeži pďístupný

Výprachtice 261

28. Ćervna 2006 se narodil
Radim Kašpar
Výprachtice 287

RozlouĆili jsme se

Pďi stanovení výše uvedeného rozsahu hodin pro veďejnost jsme
vycházeli v maximální míďe ze znalostí místních podmínek - poptávce po poštovních službách v konkrétních hodinách a dopravním spojení. Ve stďedu pak zachováváme delší provozní dobu pro pďípad, že by si nĈkterý z klientĐ nemohl vyďídit své poštovní záležitosti v novĈ stanovených hodinách. Uvedené pďerušení této doby je však nutné proto, aby, jak uvedeno výše, veškeré zásilky pďijaté do 15.30 hod. mohly být vypraveny.
VĈďíme, že tuto zmĈnu pďijmete a se službami ñeské pošty, s. p.
budete nadále spokojeni.

v jablonném nad orlicí

60 let
60 let
70 let
75 let

n[

Tato zmĈna je vyvolána následujícími dĐvody:

Kulturní akce

Výprachtice 205
Výprachtice 5
Koburk 10
Výprachtice 238

Jana Hejlová
Josef Krátký
Stanislav Lerch
AlžbĈta Krátká

ñESKÁ POŠTA, s. p.

Marie Moravcová
Výprachtice 110
Zemďela 9. kvĈtna 2006 ve vĈku 76 let.

Antonín Katzer
Výprachtice 265
Zemďel 14. kvĈtna 2006 ve vĈku 79 let.

24. srpna - Ćtvrtek v 1930 hod.
ÚñASTNÍCI ZÁJEZDU
film ñR - mládeži pďístupný

 hudba

28. srpna - pondĈlí v 1930 hod.
X-MEN - POSLEDNÍ VZDOR
film USA - mládeži pďístupný

8. srpna - úterý v 1900 hod.
SOLIDEO
koncert vokální hudby
v kostele sv. BartolomĈje

31. srpna - Ćtvrtek v 1930 hod.
SATAN PúICHÁZÍ
film USA - pďístupný od 15 let

‡ﬂ

‡ﬂ

 SPORT

T pouĐ
25. srpna - pátek ve 2000 hod.
POUáOVÁ ZÁBAVA
stadion fotbalového oddílu

5. srpna - sobota od 1300 hod.
TURNAJ STARÝCH PÁNû
na stadionu poďádá fotbalový oddíl

25. až 27. srpna - pátek až nedĈle
JABLONSKÁ POUá

‡ﬂ

ﬁﬂ
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Pohádkový les

Výsledky ankety - zaĆátek vyuĆování 2006/2007

Trasu vytyĆili a úkoly pro své mladší spolužáky pďipravili žáci 9. tďídy. PoĆasí také vyšlo, naštĈstí nezapršelo, i když ráno to vypadalo,
že zaĆne pršet každou chvilku.
Naše podĈkování patďí firmám, které pďispĈli finanĆní Ćástkou
nebo „naturáliemi“ ke zdaru dĈtského dne - tradiĆního „Pohádkového lesa“, který se uskuteĆnil dne 29. 6. 2006.
DĈkujeme následujícím sponzorĐm:
OEZ, s. r. o., provoz Výprachtice
Dďevaďská výroba, David Petr, Výprachtice
Agrospol, s. r. o., Výprachtice
ZámeĆnictví OVAZ Merta, Výprachtice
Potraviny Magda VaníĆková, Výprachtice

V posledním týdnu minulého školního roku dostali rodiĆe žákĐ
naší školy a rodiĆe budoucích prvČáĆkĐ anketní lístky, ve kterých
se mĈli vyjádďit k zaĆátku vyuĆování. Podle psychologických výzkumĐ je doporuĆováno dĈtem zaĆít s aktivní Ćinností po osmé
hodinĈ. Vzhledem k tomu, že škola není závislá na autobusových
spojích, navrhli jsme rodiĆĐm tďi možnosti.
1. ponechat zaĆátek na 7.30 hodin,
2. posun na 7.45 hodin,
3. posun na 8.00 hodin,
s tím, že o stejnou dobu se samozďejmĈ posune i konec vyuĆování.
Ze 106 vydaných anketních lístkĐ se vrátilo 62. U tĈch, co se nevyjádďili pďedpokládáme, že jim je zaĆátek vyuĆování lhostejný.
Z vrácených lístkĐ:
1. 55 hlasĐ 7.30 hodin
2. 3 hlasy 7.45 hodin
3. 4 hlasy 8.00 hodin.
ZaĆátek vyuĆování tedy zĐstává ve školním roce 2006/2007 v 7.30
hodin. Prvním vyuĆovacím dnem je pondĈlí 4. záďí 2006.

PEDAGOGICKÝ SBOR ŠKOLNÍHO ROKU 2005/2006
Zadní ďada zleva: Mgr. Petr Fiebiger (ďeditel), Ing. Milena Bártová,
Mgr. Jiďí Formánek, Jana Langerová, Alena Nožková.
Pďední ďada zleva: Stanislava VaníĆková DiS., Mgr. Jana Pazderová,
Mgr. Hana Katzerová, Mgr. Eugenie DajĆová,
Mgr. Daniela Smejkalová

PROVOZNÍ ZAMóSTNANCI ŠKOLY
Zleva: VĈra Neradová, Ladislava Hegrová, Jaroslava Skalová,
Aleš Purkert, VĈra Kďenková, Michaela Chládková,
Mgr. Petr Fiebiger (ďeditel)
PEDAGOGICKÝ SBOR
A ŽÁCI 9. TúÍDY
Žáci 9. tďídy zleva:
Jakub JureĆko
Ladislav Kaplan
Šárka Houdková
ZdeČka Katzerová
Tereza Kubínová
Lucie Holubáďová
Simona Hálová
Romana Pavlíková
Martin Chládek
Filip Hajzler
ležící:
Jan Dušek
Stránku pĜipravil:
Mgr. Petr Fiebiger
Foto: archív školy
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Zprávy ze sportu
TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
- 5. RO§NÍK MEMORIÁLU ZDE±KA FAJTA

HRÁLO SE NAPLNO A ZE VŠECH SIL
Ze zápasu ñenkovice vers. Horní Heďmanice.

1:4
2:2

3:1

0:3
0:6
2:2
1:3

POŏADÍ

2:2
2:0
4:1

BYSTŏEC

1:1
1:4

BODY

4:1
0:2
6:0

JAMNÉ N. O.

1:0
0:1
1:1
2:2
3:0

þENKOVICE

VÝPRACHTICE
H. HEŏMANICE
þENKOVICE
JAMNÉ N. O.
BYSTŏEC

H. HEŏMANICE

5. ROþNÍK
MEMORIÁLU
ZDEŀKA
FAJTA

VÝPRACHTICE

Jako každoroĆnĈ i letos se na hďišti pod kostelem sešlo z okolních vesnic pod Bukovou horou pĈt družstev, aby zmĈďila své síly
v malé kopané. Výkop letošního roĆníku se uskuteĆnil v sobotu
22. Ćervence v 11 hodin dopoledne. ÚĆastníky turnaje byla družstva Bystďece, ñenkovic, Horních Heďmanic, Jamného nad Orlicí a
domácí Dynamit Výprachtice.
Domácí družstvo bylo znaĆnĈ oslabeno neúĆastí hráĆĐ základního kádru, kteďí se museli vĈnovat jiné, neménĈ významné události rodinného charakteru. Ze stejných dĐvodĐ nepodpoďil domácí hráĆe radou a povzbuzením ani kouĆ družstva. Dres Dynamitu oblékl i starosta TJ Sokol Výprachtic, Jirka Kulhánek, aby fyzicky a morálnĈ podpoďil domácí. Pďesto se nepodaďilo udržet putovní pohár turnaje doma a na celý rok si ho odvezli borci
z Bystďece. KoneĆné poďadí a výsledky zápasĐ dokládá tabulka.
Atmosféru turnajovou i poturnajovou pďibližují fotografické momentky.

5
3
7
1
10

3.
4.
2.
5.
1.

VEDRO A VYSOKÉ SPORTOVNÍ NASAZENÍ
VYKONALY SVÉ

O BODY SE BOJOVALO TVRDó
Ze zápasu Bystďec vers. Jamné nad Orlicí.

PODTRŽENO A SEñTENO: LETOS TO VYHRÁLA BYSTúEC
A VYPILO SE TOHO TAKY DOST …
… A TAHLE TU
NAKONEC ZBYLA
NEDOPITÁ

LETOŠNÍ SESTAVA DYNAMITU VÝPRACHTICE

TJ Sokol Výprachtice,
oddíl malé kopané
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Zpráva o valte×ických zajímavostech
POZDRAV Z VALTE¶IC - V §ECHÁCH
GRUSS AUS NEUDORF - IN BÖHMEN

Pohlednice jsou zrcadlem spoleênosti, a proto i svødectvím o
nich. Slavná historie pohlednic zaêala prý tím, že 16. êervence
roku 1870 poslal oldenburský knihkupec a tiskaĆ Schwartz své
tchýni a tchánovi  bylo to v dobø pruskofrancouzské války  po
hlednici s obrázkem vojáka u kanónu.
Na starých pohledech našich vesnic se snažili jejich tvĎrci, foto
grafové, hlavnø profesionálové a amatéĆi, zachytit denní život
v obci. Vedle snímkĎ konstantních, jimiž bývá zpravidla historic
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ká dominanta obce kostel, škola, fara, hospoda, zachycovali
tvĎrci také co se poslední rok v obci vytvoĆilo a prostý život ves
niêanĎ, êímž nám zanechávali spoustu snímkĎ, jež mají dnes
dokumentární cenu.

Na pøti pohlednicích Gruss aus Neudorf zachytili obec ValteĆice
z pĆelomu let 1900  1903 ze tĆí rĎzných stran pĆi pohledu na
kostel „Povýšení sv. KĆíže“ v okolí známí fotografové F. Salfický
aus Schildberg (ze ŠtítĎ), Brix and Krobot aus Schildberg, J. Wal
ter aus Grulich (z Králík).

OTISK PEñETó SAMOSTATNÉ VSI
NEUDORF (VALTEúICE)
Popis otisku peĆetĈ: Ve štítĈ zdobeném po stranách rokaji, uprostďed strom, vpravo od nĈj postava obrácená ke stromu, která drží v rukou sekeru. Vlevo vedle stromu budova s vĈžiĆkou.

(Pokraþování na stranČ 6.)

Zpráva o valte×ických zajímavostech
(Pokraþování ze strany 5.)
Šestá pohlednice s motivem hospody majitele Jos.
Moravce je zhotovena v Nømecku. PĆedtím v tomto
domø byla êeská škola. Na pohlednicích není za
chycena jedna êást obce ValteĆic, kdy tuto nazývá
me „U ŠmajerĎ“. Jedná se o êást obce podél potoka
ve smøru k Výprachticím. Pouze z ústního vyprávø
ní vím, že má ještø existovat jedna pohlednice, ma
lovaná barevná litografie.
V souêasnosti samostatná pohlednice neexistuje.
Pouze na jedné pohlednici Výprachtic je vyobrazen
valteĆický kostel a êást obce. VøĆím, že pohled na
ValteĆice pĆed sto lety je stejnø tak pøkný jako na
ValteĆice souêasné.
Text a snímky
starých pohlednic pĜipravil
Bc. JiĜí Vogel

Pďípravný výbor ObĆanského sdružení NAŠE VÝPRACHTICE
si dovoluje pozvat obĆany na ustavující schĐzi, která se bude konat

v pátek 18. srpna 2006 v 19.00 hodin v hostinci „U mostu“.
ZájemcĐm o Ćlenství budou k dispozici pďihlášky. ñlenem sdružení se mĐže stát fyzická osoba starší 15 let, bydlištĈ v obci Výprachtice není podmínkou. Znamená to, že Ćlenem mĐže být kterýkoliv obĆan ñR (napď. obĆané okolních vesnic a
mĈst, majitelé rekreaĆních objektĐ v obci a okolí, rodáci … ).
ObĆanské sdružení NAŠE VÝPRACHTICE bylo zaregistrováno dne 9. 6. 2006 pod Ćj. VS/1-1/64448/06-R Ministerstvem vnitra
ñR. Sdružení bylo založeno obĆany Výprachtic jako reakce na zámĈr postavit v blízkosti obce vĈtrnou elektrárnu. Jsme
pďesvĈdĆeni, že tato stavba nebude pro obec pďínosem nejen z hlediska ochrany krajiny a pďírody. Cílem obĆanského
sdružení však není jen vést polemiku o výhodnosti Ći nedostatcích vĈtrných elektráren obecnĈ. Chceme svou Ćinností
chránit zdejší krajinu a pďírodu zejména pďed takovými projekty, jejichž budoucí využití nebude pro obec a její obĆany
reálným pďínosem.
Bližší informace o ObĆanském sdružení NAŠE VÝPRACHTICE je možné získat na tel. Ćíslech 465 391 116 nebo 604 573 226.

Pďípravný výbor
ObĆanského sdružení NAŠE VÝPRACHTICE
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