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Zprávy z radnice
Vážení pĆátelé,
dovolte nám, abychom Vás opøt poinformovali o døní v naší obci
v møsíci záĆí.
Byla zahájena pĆístavba šaten a sociálního zaĆízení k tølocviênø
základní školy JindĆicha Praveêka ve Výprachtcích. PĆedpokládá
me, že do konce tohoto roku bude stavba dokonêena, dle zpraco
vaného projektu. PĆístavba Ćeší šatny pro muže a ženy, oddølené
sprchy a WC, úklidový kout apod.
PĆed dokonêením je êást fasády na kulturním domø ve Výprach
ticích. Z êásti se jedná o zateplenou fasádu. Jistø se mnozí z Vás
zeptají, proê nebyla provedena fasáda kolem celé hospody. DĎ
vodem je skuteênost, že ve štítových stønách hospody bude dle
projektu jiné uspoĆádaní vstupĎ a oken. Totéž se týká zadního
traktu hospody. Jelikož na rekonstrukci hospody se pracuje prĎ
bøžnø, pĆedpokládáme, že se v dalších letech fasáda dokonêí.
Snažíme se, aby materiál použitý na fasádu byl co nejkvalitnøjší.
Vrchní omítka bude proto silikonová probarvená. Návrh fasády
zpracovala paní Ing. Indrová a vøĆíme, že se Vám bude stejnø
líbit jako nám.
Pod hospodou se buduje potĆebné zázemí pro kuchyĀ. Pomáhají
nám i nøkteĆí lidé z vesnice a to je dobĆe. Ruku k dílu pĆiložil pan
Šilar z „Malé strany“, pan Šopík, pan Vaníêek, pan Mareš a další.
ąady našich pracovníkĎ posílil pan Klement, který se pĆistøhoval
z Lanškrouna a vøĆíme, že bude pro práci u obce pĆínosem.
Naší obci se podaĆilo získat dotaci ve výši cca 930.000, Kê.
Z uvedeného dĎvodu byla zahájena oprava êásti komunikace u
výprachtické pily a rekonstrukce mostu, který se nachází u vý
prachtické pily, smørem na Dolní HeĆmanice a na osadu PláĀava.

SVOZ OBJEMOVÉHO A NEBEZPE§NÉHO ODPADU
Vážení obĆané!
V sobotu 14. ďíjna 2006 provede v naší obci fa KOS s. r. o. Jablonné nad Orlicí svoz velkoobjemového a nebezpeĆného odpadu. Tím Vám vzniká možnost zajistit správným zpĐsobem likvidaci
nebezpeĆných odpadĐ, které se mohou vyskytovat v domácnosti. Dále mĐžete zlikvidovat odpad objemový, to je takový, který se bĈžnĈ do popelnice nevejde. Svážet se bude odpad vzniklý
pouze provozem domácností. To znamená, že napď. odpad
z opravy domu nebo drobné zemĈdĈlské Ćinnosti zde likvidovat
není možné. Likvidaci tohoto odpadu si lze smluvnĈ zajistit.
Sbírány budou tyto nebezpeĆné odpady:
U oleje, tuky, filtry, zneĆistĈné hadry
U barvy, lepidla, pryskyďice
U léky
U galvanické Ćlánky (suché i mokré), akumulátory
U záďivky, výbojky
U ledniĆky, televize, rádia.
Sbírány budou tyto objemové odpady:
S díly nábytku, matrace, kotle, pneumatiky, boilery apod.
Odpad v žádném pďípadĈ nemíchejte!.

éást získaných finanêních prostĆedkĎ využijeme na opravu po
škozené komunikace poblíž tohoto mostu. Uvedené je v souladu
s projektem, na základø kterého nám ministerstvo pro místní
rozvoj prostĆedky pĆidølilo.
Obec dále získala dotaci ve výši 100.000, Kê, kterou použije na
opravu místní komunikace vedoucí pĆes osadu PláĀava. Budeme
se snažit opravit do zimy i nøkteré další místní komunikace.
Konkrétnø se jedná o Malou stranu a ValteĆice.
Dokonêována je další etapa rekonstrukce veĆejného osvøtlení,
jejíž náklady pĆesáhly 400.000, Kê. VøĆíme, že po provedené re
konstrukci dojde ke zlepšení podmínek života na vesnici. Osvøtlení
Ćeší situaci na Haldø a v êásti úseku smørem na výprachtickou pilu.
Dotace ve výši 50.000, Kê se podaĆilo získat pro oba sbory
dobrovolných hasiêĎ. SDH Výprachtice dotaci využije na nákup
potĆebného vybavení a SDH Koburk pak dokonêí stavební úpravy
havarijního stavu schodištø a budou provedeny další potĆebné
práce související s dovedením stavby do stádia kolaudace.
Do zimy nám zbývá realizovat ještø celou Ćadu akcí. Namátkou
jmenujeme výmønu vodovodního potrubí u Faltových. Opravu
êásti místní komunikace „Ve bránø“ smørem na Haldu apod.
PĆejeme Vám ještø hodnø pøkných dnĎ, které jsou potĆebné
k provedení všech prací, které je nutné pĆed blížící se zimou udø
lat. PĆesto Vás prosíme, abyste si udølali êas a pomohli našemu
panu faráĆi Mgr. Ivo Kvapilovi pĆi opravø výprachtického kostela.
Vám všem, kteĆí jste si dokázali udølat êas a pravidelných brigád
u kostela jste se zúêastnili, srdeênø døkujeme. Podøkování patĆí
zejména tøm, kteĆí se tøchto brigád úêastní témøĆ každodennø.
Zastupitelstvo obce Výprachtice
V patďiĆných obalech od vás odpad osobnĈ pďevezmou pracovníci firmy KOS s. r. o. Jablonné nad Orlicí. Na OÚ je možné si vyzvednout plastový pytel, do kterého mĐžete nĈkteré druhy nebezpeĆného odpadu nashromáždit.
SVOZOVÁ TECHNIKA BUDE STÁT NA TóCHTO MÍSTECH:
sídlištĈ Mertov
07.00 hod.
vedle ďad. garáží za OÚ
07.30 hod.
Valteďice - zastávka
08.00 hod.
na Malé stranĈ u Skalických
08.30 hod.
toĆna „U Kovárny“
09.15 hod.
na HaldĈ u kravína
10.00 hod.
sídlištĈ Koburk
10.30 hod.
hasiĆská zbrojnice v Koburku
11.00 hod.
Chudoba u kravína
13.00 hod.
Pokud budete mít k likvidaci odpad, který nelze rukama zvládnout, provádĈcí firma bude mít k dispozici drobnou techniku, která mĐže na vaše požádání odpad naložit. Veškeré práce jsou
však limitovány Ćasem, který je pro každé stanovištĈ urĆen, proto
se mĐže stát, že se všem obĆanĐm nevyhoví.
Odpad pďedávejte pouze osobnĈ!
Obecní úĜad Výprachtice
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Zprávy, informace, sdÌlení

firma KUKASPOL

Místní skupina
¨ESKÉHO ¨ERVENÉHO K·ÍŽE
ve Výprachticích

zimní svoz komunálního odpadu
bude zahájen

uspoÕádá ve spolupráci s obÆanským sdružením

v pondÌlí
16. ×íjna 2006

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU

oznamuje:

DIAKONIE BROUMOV

) letního a zimního obleÆení (dámské, pánské, dÊtské)
) lÖžkovin, prostÊradel, záclon, látek

a dále každé pondÌlí v následujících
týdnech.

(i zbytky látek, vlny)

VÊci mohou být i poškozené, ale Æisté, zabalené do igelitových pytlÖ Æi krabic, aby se nepoškodily transportem
.

INZERÁT

Termín:

Hledáme brigádníka na vykopání
a zabetonování podezdívky plotu
v Dolních HeŐmanicích.
Jedná se o práci na cca 6 hodin.
Za provedenou práci odmĚna 500,-- Kÿ.
Volejte 731 512 935!

Zn.: SPęCHÁ

) v pátek 13. Õíjna 2006
od 17.00 hod. do 20.00 hod.
) v sobotu 14. Õíjna 2006
od 8.00 hod. do 10.00 hod.

Místo:

) hasiÆská zbrojnice Koburk
Za MS ¨¨K: Marie Hanyšová (tel.: 465391434)
Zdenka Chládková

CESTOPISNÁ PúEDNÁŠKA S DIAPOZITIVY

RUSKO aneb Z HORNÍ ¦ERMNÉ NA BAJKAL
(pďíroda, cesta, lidé)
V sobotu 11. listopadu 2006 o pĐl sedmé veĆer v hasiĆské zbrojnici SDH KOBURK pďednáší pan Václav Turek st.
SPOZ oznamuje

V ďíjnu budou oslavovat
Jaroslava VaníĆková
Jaroslava HanzlíĆková
Stanislav Skalický
Josef Hejl
Hana Kulhánková
Krystyna Kďenková
Jaroslav Klíma
Marie Moravcová

Vítej mezi námi
17. srpna 2006 se narodila

Výprachtice 218
Výprachtice 215
Výprachtice 39
Výprachtice 205
Výprachtice 191
Výprachtice 157
Výprachtice 292
Výprachtice 147

50 let
50 let
50 let
60 let
60 let
60 let
60 let
70 let

R

Daniela Patricie Kubcová Výprachtice 287

mmm

Život êlovøka êítá mnoho a mnoho všedních a také svá
teêních dní, nøkteré z nich jsou zvláštní tím, že jim dá

váme ještø oznaêení první nebo stalo se poprvé. Takovým dnem bylo ta
ké pondølí 4. záĆí 2006, kdy zaêal nový školní rok 2006/2007, byl to prv
ní školní den pro osm prvĀáêkĎ z Výprachtic. Do školy pĆišli ještø bez ak
tovky a v doprovodu rodiêĎ.
Ve školní lavici jako školáci poprvé usedli: Radek Hajzler, Kristýnka
Stejskalová, Alexandra Tosto, Terezka Jandejsková, Pepa Cink,
Kristýnka Langrová, Romanka Vaníêková a Toník Vaníêek. PĆivítání
døtí a rodiêĎ ve škole zahájila básniêkami døvêata z 5. tĆídy: Martina
Bártová, Lucka Cinková a Darina Karvaiová.
Po uvítání starosty obce JUDr. Miroslava Stejskala a Ćeditele školy Mgr.
Petra Fiebigera zaznamenaly døti do obecní kroniky svĎj podpis  obrá
zek. Každý do svého okénka namaloval êervenou, žlutou, modrou êi ze
lenou pastelkou domeêek, kytiêku, traktor, srdíêko.
Bøhem slavnostního zahájení l. tĆídy døti fotografoval pan Jan Skalický,
kterému tímto døkujeme, domĎ si døti odnesly malý balíêek s ovocem a
sladkostmi, které pĆipravil SPOZ.
První záĆijové pondølí byl hezký, sluneêný, podzimní den naplnøný
úsmøvem a pohodou a myslím že i pøkným zážitkem z prvního školního
dne. PĆejeme všem prvĀáêkĎm a školákĎm vĎbec, aby nový školní rok
byl úspøšný, bezproblémový, aby ho využili k získání nových vødomostí
a znalostí, stejnø jako ke sportovním a kulturním aktivitám.
Za SPOZ Marie Hanyšová
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Zprávy z Klubu dØchodcØ
P¶ÁTELSKÉ SETKÁNÍ „U JANA“
12. záĆí poĆádali výprachtiêtí dĎchodci „PĆátelské setkání“. Spolu
s nimi se tohoto setkání zúêastnili i pĆátelé dĎchodci z okolí. Sál
hostince „U Jana“ byl naplnøn do posledního místa.
Po úvodních slovech Josefa Besperáta vystoupily v programu žá
kynø pøveckého a taneêního souboru zdejší školy pod vedením
uêitelek Ing. Mileny Bártové, Mgr. Hany Katzerové, Mgr. Eugenie
Dajêové a klavírnímu doprovodu Jany Štefanové. Setkání dĎ
chodcĎ pĆišel pozdravit starosta obce JUDr. Miroslav Stejskal. Po
celé odpoledne pro dobrou náladu a k tanci vyhrávala hudba
Svatebêanka z Jamného nad Orlicí.
DobĆe bylo postaráno i o pohoštøní. Místní dĎchodkynø upekly
velké výprachtické koláêe a o to, aby nikdo netrpøl hladem a žíz
ní se postaral personál hostince „U Jana“. Hezké odpoledne a
dobrou náladu znásobily mnoha úêastníkĎm pøkné a hodnotné
ceny bohaté tomboly. DĎchodci z Klubu dĎchodcĎ ve Výprachti
cích a Koburku všem, kteĆí pĆispøli do jejich tomboly, moc døkují
za podporu a pĆízeĀ.
SponzoĆi akce:
AGROSPOL Výprachtice s.r.o., Firma ELIS s.r.o.  Ing. JiĆí Oliva,
OVAZ  zámeênictví Luboš Merta, OEZ s.r.o., provoz Výprachtice,
Stavební práce  Radek Hajzler, DĆevaĆská výroba  David Petr,
Obchod IVY  Marie Beranová, Zámeênictví  JindĆich Beran, ées
ká pojišČovna (Luboš Dušek), KJK  JiĆí Katzer, Hostinec „U Jana“
 Evženie Uhrová, TruhláĆství  Miroslav Falta, Výroba dĆevøných
hraêek  Ladislav Chládek, Prodejna potraviny  Magda Vaníêko
vá, JUDr. Miroslav Stejskal, Jarmila Smejkalová, Roman Bespe
rát, Irena Skalická, Josef Mikan, Ludmila Beranová, Božena Ler
chová.

MALÁ EXKURZE DO MINULOSTI
V letošním roce uplyne 25 let od úmrtí zasloužilého lanškroun
ského kronikáĆe, archiváĆe a muzejního pracovníka, výprachtic
kého obêana JindĆicha Chládka (PerníkáĆ). U nás ve Výprachti
cích bydlel v domø êp. 24, kde dnes bydlí JiĆí Pfeifer.
Pan Chládek se funkci kronikáĆe vønoval dvø desetiletí ve své ži
votní zralosti. Mnozí z nás si pamatujeme na jeho êlánky, ve kte
rých skvøle vyprávøl o historii a osudech našeho kraje. Ve stov
kách êlánkĎ vylíêil skoro všechna svøtlá i temná období lan
škrounské historie a okolí v 19. století.
HospodáĆský život zĎstal v tomto století pozadu oproti okolním
krajĎm. PrĎmyslu zde nebylo. Jen Ch. P. Erxleben zĆídil v roce
1802 v Sázavø tkalcovnu a bølidlo, kde našlo skromné zamøst
nání jen málo dølnictva. Lanškrounsko se v té dobø vylidĀovalo.
Desítky obêanĎ odcházeli do ciziny, zejména do Nømecka, aby
v Brémách, Hamburku a jinde uhájili své živobytí, kde se vždy
jako dobĆí pracovníci osvødêili.
Obchod a Ćemesla sloužily jen pro Lanškroun a okolí. Obchod byl
provozován po vøtšinø po domech. Podomní obchodníci navštø
vovali domácnosti a dĎm od domu nabízeli stĆižní zboží, hlinøné
a plechové nádobí, spotĆební zboží všeho druhu, ovoce, zeleninu,
cukroví a podobnø. Obchod se neomezoval jen na prodej zboží,
ale i výkup zemødølských plodin a výrobkĎ se døl také podomnø.
Z hospodáĆství bylo vykoupeno máslo, vejce, tvaroh, drĎbež, do
bytek jateêný i chovný. Dohazovaêi zprostĆedkovali koupi i prodej
nemovitostí, rĎzných vøcí, obêas zprostĆedkovali i sĀatky, jako
tomu bylo v Prodané nevøstø.
Tehdy nebyly ještø žádné silnice jen cesty a tak podomní obchod
níci užívali ke svým obchĎzkám pøšin a „stežníkĎ“, jeden takový
výraz se dochoval až do dneška v Horní éermné. Osada se tam
nazývá Stežník a kde dodnes vede pøšina spojující Horní éerm
nou a Haldu. Tyto pomøry nutily podomní obchodníky, aby se
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opatĆovali Ćádnou obuví, dobĆe pracovanými botami, opatĆenými
cvoky a podkĎvkami a êasto napuštønými zapáchajícím rybím
tukem „fištrónem“.
Do doby než byla zavedena pravidelnøjší poštovní služba, obsta
rávali tito obchodníci také rĎzné služby, vzkazy, objednávky
apod. Teprve v šedesátých letech, dnes už pĆedminulého století,
byla zavedena pravidelnøjší služba doruêovací a to obcházel tzv.
posel a ten obcházel více vesnic, vypomáhal si píšČalkou, nebo
trubkou a tak pĆivolával obêany z usedlostí a chalup k cestám a
tam jim pak zásilky pĆedal.
I po zavedení pravidelné poštovní služby doruêovací zĎstali ve
vesnicích obecní sluhové, kteĆí jednou nebo dvakrát týdnø do
cházeli do Lanškrouna a vyĆizovali obêanĎm rĎzné posílky, ná
kupy, které pak do obcí na trakaêích rozváželi. Posledními tako
vými zprostĆedkovateli byli Stejskal z Výprachtic a Langhamer
z Orliêek, které nøkteĆí ze starší generace ještø pamatovali. Vždy
v sobotu za odmønu nøkolika krejcarĎ na trakaĆi pĆeváželi rĎzné
nákupy a vždy se pĆímo prohýbali pod nákladem. Pod Nepomuky
jim vždycky chodil naproti jeden z pĆíslušníkĎ rodiny a pomáhal
táhnout provazem náklad na trakaĆi.
Také nøkteĆí podomní obchodníci se stĆižním zbožím mívali nosi
êe zboží opatĆeného sukovicí, která mu sloužila hlavnø k nošení
rance na rameni.
Podomní Židé byli svým zevnøjškem a výrazem obliêeje všude
známí. Ti nakupovali kĎžky z králíkĎ, zajícĎ, koêek a psĎ.
ąezníci nákupêí byli výrazní svými êernobíle kostkovanými ka
bátci a byli sledováni tažnými psy, kteĆí obstarávali svým štøko
tem a dorážením službu pohánøêe dobytka.
SklenáĆi nosili na zádech dĆevøné „krosny“. V nich møli zásobu
skla na zasklívání, náêiní, zrcadla a obrazy. Stejnø takzvaní
„sklínkaĆi“ nabízeli spousty užitkového skla.
Pravidelnými obchodníky byli odbøratelé drĎbeže, másla, vajec a
tvarohu. Ti nosili na zádech putny nebo nĎše, aby pak jednou
týdnø odnesli vše do Lanškrouna. Nakupovaêi dobytka a koní se
vyznaêovali zelenými vestami a stĆíbrnými Ćetízky u kapesních
hodinek.
Po roce 1848 byly zrušeny vrchnostenské úĆady. Podle zákona
z roku 1849 møla být obec svobodná a møla být spravována za
stupitelstvem voleným obêany. První volby ve Výprachticích byly
roku 1850.
V tomto roce je zĆízen poštovní úĆad v Lanškrounø. Do Výprachtic
chodí posel dvakrát týdnø. Vlastní pošta je zĆízena ve Výprachti
cích roku 1894 a je pĆipojena na poštu v Jablonném nad Orlicí.
Má denní potahovou dopravu a jsou ji pĆidøleny obce ValteĆice,
Koburk, HeĆmanice, Rýdrovice.
V roce 1850 je zĆízen v Lanškrounø êetnický sbor a od roku 1857
je êetnická stanice ve Výprachticích a spadají pod ní obce Koburk,
ValteĆice, HeĆmanice, Rýdrovice, éenkovice a Orliêky.
V Lanškrounø byla v roce 1871 postavena továrna na tabákové
výrobky a o 14 let pozdøji byla vybudována železniêní traČ Rudol
tice  Lanškroun.
V roce 1832 se zaêalo jezdit po nové silnici z Litomyšle do Lanš
krouna. Z éenkovic do Výprachtic byla postavena silnice v roce
1869 a v roce 1870 se pokraêovalo do Nepomuku a o rok pozdøji
do Lanškrouna.
Ke konci 19. století vznikají ve vøtších obcích hospodáĆské insti
tuce. Roku 1896 byl u nás založen svépomocný penøžní ústav
tzv. spoĆitelní a záložní spolek. HospodáĆský spolek nevyvíjel
êinnost a brzy zanikl.
V roce 1870 byla postavena tírna lnu v éenkovicích a v roce 1904
založeno ve Výprachticích lnáĆské družstvo a tírna byla postave
na v roce 1905.
Elektrický proud byl zaveden do Výprachtic až v roce 1936.
Zprávy z Klubu pĜipravila
Anna Besperátová
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Zprávy z DÌtského domova
ŽIJÍ VEDLE NÁS
Je toho mnoho, co o dĈtech z DĈtského domova nevíme. NĈkdy
možná ani vĈdĈt nechceme, protože odedávna pďežívá v podvĈdomí obĆanĐ názor, že tyto dĈti patďí tak nĈjak na okraj spoleĆnosti. Pravdou by mĈl být opak.
Nebude tedy na škodu, když si o nich nĈco povíme. Nejbližší
dĈtský domov je v Horní ñermné. Celá ďada výprachtických obĆanĐ už pro dĈti zde žijící mnoho dobrého udĈlala. Pro ty ostatní
zatím nĈkolik informací.

hradu, Vojenské posádky Kerhartice, výprachtického starostu
JUDr. Stejskala a další.

V pďíštím roce opustí dĈtský domov celkem 6 dĈtí. Odejdou - ale
kam?
Je jim jen 18 a nemají rodinu ani pďíbuzné, kteďí by o nĈ stáli. UrĆitým ďešením jsou Domy na pĐli cesty. Tam mohou najít útoĆištĈ
zhruba na 2 roky. Mají zde bydlení, pomoc pďi hledání zamĈstnání a nezbytné rady pro orientaci v životĈ, který je pďece jen
úplnĈ jiný než se jim jevil z bezpeĆí dĈtského domova. Jenže bohužel - DomĐ na pĐli cesty je zoufale málo.

V DD Horní ñermná je umístĈno 24 dĈtí z toho 7 dívek. VĈk dĈtí
se pohybuje zpravidla mezi tďemi a osmnácti roky. Velká vĈtšina
dĈtí zde prožívá celý úsek života a jejich rodiĆe o nĈ projevují
buĉ zcela nepatrný nebo vĐbec žádný zájem. Není ovšem pravdou, že jsou zde dĈti opuštĈné a žijí bez lásky. OpuštĈné jsou
vlastní rodinou, ale všichni zamĈstnanci domova mají dĈti rády.
Ono ani není možné, aby k nim ĆlovĈk nepďilnul, když je s nimi
dnes a dennĈ. Vedení domova i vychovatelé se starají, aby dĈti
mĈly kromĈ povinnosti i dostatek pestré zábavy. Pro ilustraci poďádá se zimní PekaĆíáda, úĆastní se karnevalu ve Výprachticích
(také brigády), Lanškrounské kopy, Pohádkového lesa v Pardubicích, parkurových závodĐ v Litomyšli atd.

KaždoroĆní hlavní akcí je letní prázdninový tábor, který organizuje
vedení domova s týmem stálých spolupracovníkĐ a za úĆinné
podpory sponzorĐ, kterým touto cestou vyslovuji upďímné podĈkování. Jedná se zejména o ing. Olivu, manželé Michnovi z Leto-

VĈtšinou se naráží na nedostatek financí, ale i kupodivu na nesouhlas mnoha obĆanĐ, kterým se vĐbec nelíbí, že by právĈ v té,
nebo jiné obci, mĈlo podobné zaďízení vzniknout. Ale proĆ? Z Ćeho by mĈli mít lidé obavy? Tyto dĈti nejsou žádní potencionální
kriminálníci. ChtĈjí žít normálnĈ, založit obyĆejnou rodinu, kterou
samy nepoznaly. Potďebují jen trošku Ćasu, aby poznaly život „na
vlastní kĐži“, ne jen z vyprávĈní. Mohly by být Ćasem pro vesnici
pďínosem - najít si bydlení, práci, mít dĈti. Pravda i v DD jsou dĈti,
které o tyto hodnoty nestojí. Ale ty nebudou stát ani o Domy na
pĐli cesty, už proto, že jako v každém podobném zaďízení, zde
existuje urĆitý ďád, který se musí dodržovat. Nebojme se podat
tĈm, kteďí touží po spoďádaném životĈ normálního ĆlovĈka pomocnou ruku. Podpoďme také všechny, kterým na budoucnosti
tĈchto dĈtí záleží a pomozme tak dĈtem najít pevné a solidní
místo v životĈ. Zaslouží si to.
Marie Ingrová
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Zprávy o vÌtru
K ZAMYŠLENÍ
Vážení êtenáĆi Výprachtických novin,
témøĆ pĎl roku se obyvatelé Vaší obce pĆiklánøjí k pĆíznivcĎm êi od
pĎrcĎm výstavby vøtrné elektrárny v katastru obce, a to již jak z
osobních, tak i z jiných dĎvodĎ. éást obyvatel však zĎstává k tomuto
problému lhostejná nebo pĆinejhorším má obavy vyslovit svĎj názor.
A právø ty, a je Vás vøtšina, chci oslovit a zeptat se, zda opravdu
chcete to vøtrné monstrum mít na dosah anebo na dohled.
O úêinnosti vøtrných elektráren bylo napsáno velmi mnoho studií a
proto každý máte nøjaká êísla a pĆedstavy, co to dovede, v hlavø. Já
jsem se s touto problematikou seznámila již v devadesátých letech
pĆi svých cestách po Nømecku a Dánsku. Již tehdy jsem si Ćíkala to je
príma nápad, ale doma bych je mít nechtøla. Pravda je, že tzv. vøtrné
farmy byly vždycky situovány do kulturní a do pravých úhlĎ rozpar
celované krajiny, která nemá s pĆírodou již nic spoleêného kromø ze
lené barvy pøstovaných porostĎ. Katastrofální pohled poskytuje na
pĆíklad i krajina v Rakousku, kterou se projíždí do Vídnø. Nikdy elek
trárny nebyly situovány, a to podtrhuji, do pĆírody, která je souêástí
chránøných území, jak je to navrhováno u nás.
Víte, byČ nejsem vøĆící êlovøk, obdivuji krásu našich kostelĎ a pout
ních míst. Vždycky stojí v obci na významném místø a dominují kra
jinø jako síla ducha a ne pýcha a síla êlovøka. Výprachtický kostel je
takovouto duší krajiny, která by se vøtrným monstrem ztratila. Kdo z
Vás ví, že pĆed kostelem je kĆíž vønovaný obci v roce 1794 panem
BednáĆem a jeho paní. Takováto místa mají svou trvalou hodnotu a
pĆinášejí morální sílu, kterou zejména v dnešní dravé dobø potĆebujeme.
Máte to štøstí, že žijete v krajinø a pĆímo v pĆírodø, kterou zatím ne
postihla nerozumná a devastující ruka êlovøka. élovøk 20. a 21. sto
letí ještø nic pĆírodø nevrátil. Tato Vaše, ale i naše pĆíroda je nejvøtší
devizou tohoto kraje. Ne vøtrné elektrárny. Asi se zapomnølo, že již
nežijeme za železnou oponou a takovéto divy lidského umu a vyna
lézavosti máme možnost shlédnout jinde, tam, kam patĆí. Za pĆíro
dou sem budou lidé jezdit ale poĆád, pokud si ji zachováme.

V«TRNÁ ELEKTRÁRNA
- EU PODPOROVANÝ ZDROJ ENERGIE
élánek v Orlických novinách  nazvaný „Chtøjí zachovat hodnoty
pĆírody“, ze dne 4. záĆí 2006, prezentuje jednostranný názor Obêan
ského sdružení „Naše Výprachtice“. Sdružení vzniklo, mimo jiné,
proto, aby zabránilo výstavbø vøtrné elektrárny ve Výprachticích.
Podle odpĎrcĎ dojde k nenávratné devastaci pĆírody.
Existují nezvratné dĎkazy o tom, že vliv vøtrných elektráren na život
ní prostĆedí má úêinky právø opaêné. Navíc platí závazek naší repub
liky k EU, že do roku 2010 budeme vyrábøt 8 procent energie z ob
novitelných zdrojĎ. Jisté je, že i nadále budou ve výrobø dominovat
tepelné a jaderné elektrárny. Další skuteêností je, že témøĆ celý vy
spølý svøt se zajímá o výrobu elektrické energie z obnovitelných zdro
jĎ, kde se v souêasnosti využívá pĆedevším energie vodní, vøtrné,
v malé míĆe pak spalování biomasy a sluneêní energie. Vodní elek
trárny, a to pĆedevším velké, se v naší zemi snad už nestavøjí. Jediná
nadøje je ve výstavbø malých vodních elektráren. Po roce 1989 jich
bylo i v naší oblasti nøkolik postaveno, ale bohužel neznám jejich vý
kony ani rentabilitu.
Stát výrobu z OZE podporuje jednak proto, aby peníze zĎstávaly
alespoĀ z êásti doma a aby se jich opøt êást vrátila do státního roz
poêtu v podobø daní. Hlavním dĎvodem je však to, že se jedná o tzv.
„êistou“ výrobu elektrické energie. Tisíce tun zplodin z komínĎ elek
tráren si málo kdo dokáže pĆedstavit, pĆesto se nøkteĆí brání vøtrným
elektrárnám. Musíme si uvødomit, že bøhem nøkolika let zaêneme
platit za každou koupenou tunu uhlí ekologickou daĀ. Tu budou
platit samozĆejmø i provozovatelé tepelných elektráren. Uvedené vy
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Jistø víte, že na území naší republiky je jen velmi málo míst, která
odpovídají parametrĎm vøtru potĆebného k trvalejšímu a dostateê
nému pohonu vrtulí, aby elektrárna na sebe elektĆinou vĎbec vydøla
la (viz na internetu vøtrná mapa republiky zpracovaná odborníky AV
éR, kteĆí nemají žádný zájem, a ani by to neudølali, na zkreslování
údajĎ). Odborný a vše vypovídající êlánek prof. RNDr. Františka Ja
noucha, CSc. byl uveĆejnøn v Právu 11. záĆí 2006. Vyplývá z nøj, ci
tuji: „ …, že zatím postavené a provozované vøtrné elektrárny v ées
ké republice se pĆíliš chlubit nemohou, pracují totiž s výkonem 7  8
procent …" a že vĎbec není pravda, že budeme bez vøtrných elektrá
ren o svíêkách a bez tepla a že nám tento typ elektráren zaruêí do
budoucna, že se tak nestane. Takovéto hororové scénáĆe, v dobø
rychlého technického vývoje jak dobrých, tak špatných vøcí, jsou pĆi
nejmenším nezdĎvodnøné.
Chce to hodnø obêanské stateênosti pĆiznat jiný názor, než má
znaêná êást obce, z jakýchkoliv dĎvodĎ. Ale stalo se. Ve Vaší obci,
jako reakce na návrh výstavby vøtrné elektrárny, bylo tømito lidmi za
loženo Obêanské sdružení Naše Výprachtice. Nejde jim o žádné ma
teriální výhody, ty mohou spíše ztratit, ale o zachování êistoty pĆíro
dy a s tím související, podle slov geologa, klimatologa a spisovatele
Václava Cílka, i jejího odrazu v nás (Václav Cílek: Krajiny vnitrní a
vnøjší, nakladatelství DokoĆán, 2. doplnøné vydání, 2005).
Nic ještø není ztraceno, protože není rozhodnuto. Obêanské sdruže
ní oslovilo pĆíslušné úĆady jak z ochrany pĆírody, tak stavební úĆady,
kde upozornilo na neopominutelnost sdružení pĆi indikovaných jed
náních. RozrĎstá se o další êleny, kterým není devastace pĆírody v
okolí Výprachtic lhostejná. Prosím, respektujte jejich êinnost a pokud
budete mít dost síly a budete o tom pĆesvødêeni, pomozte nám chrá
nit Vaši pĆírodu.
Kontaktní adresa: Obêanské sdružení NAŠE VÝPRACHTICE
Výprachtice 58, PSé 561 34  tel.: 465 391 116 nebo 604 573 226
RNDr. Jarmila Schlegelová,
pĜedsedkynČ obþanského sdružení
Obþanské sdružení NAŠE VÝPRACHTICE
volá tlak na zdražování elektrické energie. Snad by bylo lepší, tyto
státem vybrané danø investovat do podpory výroby êisté energie.
Mohu souhlasit s tømi, kdo tvrdí, že se mu vøtrná elektrárna nelíbí,
protože z hlediska krajinotvorby se jedná o prvek, který mĎže kraji
nu narušovat a zasahovat do ní. Rozhodnø však nejde o nevratnou
devastaci krajiny. Stavba vøtrné elektrárny je navíc stavbou doêas
nou, což vyluêuje nevratnost zásahu do krajiny. V okolí Výprachtic
existuje Ćada staveb, které pĆírodu doslova hyzdí. Jednou z nich je
vedení vysokého napøtí, které necitlivø prochází právø místy, na kte
rých by mohlo s radostí spoêinout oko turisty. Máme zde také rĎzné
vøže mobilních operátorĎ, stožáry pro pĆenos televizního signálu apod.
Podle stanov sdružení „Naše Výprachtice“ jsou základními cíli sdru
žení zejména ochrana pĆírody a krajiny a prosazování širší úêasti ve
Ćejnosti v oblasti životního prostĆedí. Domnívám se, že obnovitelné
zdroje energie do této koncepce sdružení urêitø zapadají.
V êlánku se dále hovoĆí o tom, že uvažovaná vøtrná elektrárna bude
ležet v trase tahĎ nøkterých tažných ptákĎ. Zkušenosti z Rakouska a
jinde ukazují, že vøtrná elektrárna ohrožuje chránøné druhy ptákĎ
v daleko menší míĆe než bøžná automobilová doprava, elektrická ve
dení a další civilizaêní vymoženosti.
Vím, že každý z obêanĎ mĎže mít na existenci vøtrné elektrárny rĎz
ný názor. Pokud autor êlánku hovoĆí o snaze zachovat hodnoty pĆí
rody, pak vøzte, že zájem zastáncĎ vøtrné energie není s tímto v žád
ném pĆípadø v rozporu.
Zbývá podotknout, že se obêané ve Výprachticích vyjádĆili pro stav
bu vøtrné elektrárny s tím, že vøtrnou elektrárnu podpoĆilo 79,18 %
obêanĎ, pĆiêemž hlasovalo 87,09 % obêanĎ.
Miroslav Stejskal, starosta obce Výprachtice
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Zpráva o lidech
OB§ANSKÉ SDRUŽENÍ ZELENÁ LOUKA
Milí êtenáĆi a pĆíznivci dobrých zpráv. Chtøli bychom se s Vámi po
dølit o událost, která se jednoho letního dne zrodila v Dolních HeĆ
manicích. Právø zde vzniklo obêanské sdružení, které svou pĎsob
nost zamøĆí na region Lanškrounska. Z lásky k pĆírodø jsme tomuto
sdružení dali jméno Zelená louka.
Chtøli bychom Vám na úvod Ćíci pár slov o tom, co nás vedlo k za
ložení našeho sdružení. V naší spoleênosti nežijí pouze lidé, kteĆí
jsou šČastní a materiálnø zabezpeêení. Nachází se v ní mnohdy i lidé,
které nøco trápí, jsou staĆí êi nemocní, êasto i s pocitem zbyteênosti.
Vøtšina z nás již nøkdy pocítila chuČ takovýmto lidem pomoci ale
êasto nevødøla jak, neboČ finanêní pomoc není vždy to, co takový
êlovøk v danou chvíli potĆebuje. éasto tak zĎstává pouze u toho, že
êlovøk je otevĆený poskytnout pomoc, když je k tomu vhodná pĆíleži
tost. Zelená louka nabízí široké pole této pĎsobnosti, kde svojí touhu
pomáhat druhým mĎže uplatĀovat každý. éistá nesobecká pomoc je
pomoc oboustranná a prospøje i spoleênosti.
Pro mø a mého muže Michala je pomoc k êlovøku a všem živým by
tostem denním chlebem a vodou. Bez toho by byl náš život pouhou
prázdnotou. Taková služba je pro náš život palivem. Radost z ní je
motor, který nás žene dál a êiní nás šČastnými. PĆíroda jsou pro nás
nejen zelené louky, les a potoky ale i vnitĆní princip života uvnitĆ nás
samých, uvnitĆ každé živé bytosti. Já jsem se na svých cestách živo
tem setkávala hlavnø s lidmi, kteĆí se vønují lidem, zejména jednáli
se o péêi o chudé a nemocné. Už od narození jsem si byla vødoma
sociálního cítøní a kde byla možnost, tam jsem ho uplatĀovala. Moje
sociální cítøní však vzrostlo když jsem se s rodiêi pĆestøhovala do Af
riky, kde moje maminka pracovala v nemocnici, kde se každý den se
tkávala s obøČmi nelidskosti.
Každý nemá to štøstí žít v zemi kde nelidskost a násilí nejsou denním
rituálem, též mnohdy není bohatý, nehledø na to, že právø v tomhle
opravdové štøstí nespoêívá. K êemu je bohatství, když lidské tølo klá
tí nemoc? Též právø nemoc si êlovøka nevybírá, mĎže postihnout
chudáka i milionáĆe. Trvalé štøstí je výsledkem vzájemného soucítø
ní, radosti z poskytnuté pomoci a má veliký význam pro lidské zdra
ví. Znovu a znovu jsem pociČovala tuto hlubokou pravdu, když jsem i
já jako dobrovolník pracovala v nemocnici.
éinnost našeho sdružení se v užším kontextu zabývá vzájemným
propojováním lidí. V praxi to znamená realizování aktivit vedoucích
k vytváĆení pozitivních mezilidských vztahĎ v obêanské spoleênosti.
Tyto aktivity budou dosahovány s pomocí dobrovolníkĎ a spoluprací
s podobnø zamøĆenými organizacemi, prostĆednictvím kulturních ak
tivit, studijních kruhĎ a publikaêní êinností. Za tímto úêelem obêan
ské sdružení iniciuje a podporuje vznik nových dobrovolnických akti
vit, organizuje výbør a školení dobrovolníkĎ, bude též spolupracovat
s obecním úĆadem møsta Lanškroun a dalších vybraných obcí, se
státními institucemi, poskytovateli služeb a dalšími organizacemi za
pojených do dobrovolnických programĎ.
V souêasné dobø chceme naší êinnost zamøĆit hlavnø na Domov
s peêovatelskou službou a novø vystavøný Domov dĎchodcĎ v Lan
škrounø, kam bychom zpoêátku smøĆovali dobrovolníky ponejvíce.
Dobrovolníci se budou vønovat starým lidem, kteĆí jsou hendikepo
váni a kteĆí napĆíklad nenacházejí v životø radost na samém jeho
sklonku. Vønovat se v tomto smøru znamená být spoleêníky pro
dlouhé chvíle, které dobrovolník mĎže naplnit povídáním, êetbou,
vyprávøním a nebo êímkoliv, na êem se s klientem shodnou a co jim
bude pĆínosem i radostí. Cílem této êinnosti je zpestĆení dlouhých
dní, které bývají pro hendikepované lidi opravdu dlouhé.
Ale protože jsme ze vsi, a máme rádi zdejší lidi a záleží nám na spo
leêném soužití a kultuĆe, chtøli bychom v HeĆmanicích a Výprachti
cích zapustit koĆínek pravidelných kulturních setkání, veêerních ví
kendových programĎ. K tomu potĆebujeme nejen prostory ale i vás,
neboČ právø pro vás budeme rádi tento program pĆipravovat.
Pozdøji, pokud k tomu budeme mít podmínky, bychom do našeho

programu chtøli zaĆadit projekt podpory samostatného bydlení se
zamøĆením na oblasti, ve kterých je to opravdu potĆeba. Jedná se o
podporu pĆi chodu domácnosti zejména starých špatnø pohybujících
se lidí, kterým napĆíklad dlouhá zima znepĆíjemĀuje život. Jednalo
by se o práci ku pĆíkladu naštípat a nanosit dĆíví, zatopit. Práce jako
je osobní asistence bychom chtøli nechat na peêovatelské službø.
Ráda bych Ćekla nøco o tom, co je to „dobrovolník“ a co pĆinese kli
entovi. Dobrovolník je êlovøk, který zadarmo vønuje svĎj volný êas
tam, kde je to potĆeba. Jedním slovem lze Ćíci, že dobrovolník pĆinese
klientovi spoleênost. Záleží na tom, co klient žádá, o co si Ćekne a co
si bude pĆát. Dobrovolník je pĆedevším spoleêník. MĎže vyplnit
prázdnotu dne, pomoci s adaptací v novém domovø a êásteênø mĎže
nahradit pĆátelé nebo pĆíbuzné. MĎže se vytvoĆit i jistý druh pĆátel
ství, kdy se jeden na druhého tøší a hned mají oba pĆíjemnøjší ži
vot. Z mnohých zkušeností, ani dobrovolník neodchází s prázdnou.
Vøtšinou prožívá naplnøní a radost z toho, že je v dnešní dobø jeden
z tøch, kteĆí jsou schopni otevĆít svá srdce a vydat z nich nøco navíc.
Pomoc blízkému êi vzdálenému, poskytnutí sebe a svého êasu tam,
kam je opravdu tĆeba, pĆináší štøstí trvalého charakteru. Právø toto
dølá z êlovøka opravdového êlovøka. Co tedy tato služba pĆinese dob
rovolníkovi? MĎže to být nejen radost z již zmínøného, ale též mu
mĎže ukázat smør osobního êi profesního rĎstu. Tedy pomáhat li
dem. Možná to mĎže znít v této dobø otĆepanø, ale je to právø to, co
jakéhokoliv êlovøka, v jakémkoliv vøku êi dobø, potøší do podstaty.
élovøk který dává, zároveĀ dostává. Pomoc êlovøku, upevĀuje cha
rakter a dobrý charakter posiluje zdraví êlovøka a též zdraví spoleê
nosti. Zdraví êlovøka je nejdĎležitøjším pĆedpokladem pro zdravý a
naplnøný život. Takový êlovøk se uêí být lepším êlovøkem. Uêí se
sám v sobø rozvíjet vlastnosti, které má od narození ve své výbavø,
ale mnohdy si jich není ani vødom. Rozvíjí se v nøm sociální cítøní,
které je pro zachování lidské spoleênosti nejdĎležitøjší. Dobrovolní
kem se mĎže stát každý. Student, pracující, dĎchodce i nezamøstna
ný. Aneb být dobrovolníkem je pĆirozený projev êlovøka. PĆesto je
dĎležité, aby tato pomoc vycházela z êistého srdce a byla vykonává
na bez oêekávání. Zde je vyznání jednoho dobrovolníka, který se ve
svém volném êase vønuje døtem:
Jsem dobrovolníkem už pátým rokem a naprosto otevĆenø mohu napsat,
že je to TO nejvøtší co mø v životø potkalo. Za dobu co jsem dobrovolní
kem jsem poznal desítky døtí, které potĆebovali nøêí pomoc. A êasto
vlastnø staêilo jen tak „málo“ jako pohladit, usmát se nebo „jen tak“ být
s nimi. éasto pĆemýšlím o tom, co je to vlastnø za sílu, která pohání
mne i moje kamarády kolegy dobrovolníky. Kde se bere po tolika letech
motivace a nadšení, které sice upĆímnø asi už není tak hurónské a buja
ré jako na zaêátku, ale zase nám dovoluje více si své prožitky užívat a
vnímat je beze zbytkĎ. Zatím nenacházím lepší odpovøó než tu, že všich
ni cítíme, že naše práce má smysl, že v ní nacházíme uspokojení a že
nás vnitĆnø velmi obohacuje a posiluje. Asi tak jako všechny ostatní dob
rovolníky, kteĆí nøkde smysluplnø pĎsobí již delší dobu. Dobrovolnictví je
skuteênø lidskou ctností, protože êiní lidi lepšími. A to nemyslím v porov
nání k ostatním nebo nedej Bože ke spoleênosti. éiní je lepšími pĆed se
bou samými. Kdo nevøĆí, aČ to zkusí.
Honza
Pohled z oken naší chaloupky je pohledem na spásané zelené louky.
Je to pohled, který už sám od sebe êlovøku dodává duševní obnovu.
PĆejeme si, aby též naše Zelená louka byla místem duševní obnovy a
to nejen pro cílové skupiny, ale i pro dobrovolníky a koordinátory a
souêasnø pro všechny, kteĆí s námi chtøjí spolupracovat. PĆejeme si
navzájem propojovat naše aktivity aby se spojily v trvalé štøstí a lidskost.
V pĆípadø Vašeho zájmu o dobrovolnictví v Zelené louce êi jakouko
liv další spolupráci nás prosím kontaktujte na telefonním êísle
731 512 940. Budeme moc rádi. PĆipravujeme vlastní webové strán
ky www.zelenalouka.org, které budete moci již brzo navštívit. Møjte
s námi strpení. I my si troufáme doufat, že do møsíce budou plnø
funkêní.
S láskou k lidem,
TáĖa Mikušová a Michal Koudelka

záÓí 2006
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Zprávy z mate×ské školky
ZA§ÍNÁME T¶ETÍ ROK V NOVÉM
Nestaêíme ani sledovat, jak ten êas rychle plyne.
PĆed dvøma lety jsme se støhovali do krásného nového objektu,
do stĆedu vesnice, do budovy Základní školy. Od roku 2003 jsme
samostatný právní subjekt. Nøkteré mateĆské školy se slouêily se
ZŠ, ale my v tom nevidíme žádný pĆínos.
V letošním školním roce máme za
psaných 46 døtí, dojíždí k nám 5
døtí z éenkovic, kde mateĆskou
školu nemají.
Døti jsou rozdølené do dvou tĆíd
podle vøku, pracují u nich tĆi uêi
telky, jedna kuchaĆka, školnice.
Co si ve školce uvaĆíme, to si také
sníme. Ale pĆece jen s nøêím Vás
ráda seznámím.
Víte, jak probíhá jeden z mnoha
dnĎ v naší školce? Veškerá êinnost
je formou hry. Døti získávají vødo
mosti z urêitých oblastí nenápad
nou a nenásilnou formou. A to na
še uêitelky stojí nemalý êas na pĆí
pravu, aby døti møly celý den napl
V TóLOCVIñNó
nøný zajímavými êinnostmi.
Máme dobré vztahy s vedením ZŠ, p. Ćeditelem. Protože má veli
ké pochopení pro sportovní êinnosti døtí mĎžeme bez problémĎ
využívat jak tølocviênu tak i hĆištø.
Paní uêitelky z I. stupnø navštøvují divadelní pĆedstavení u nás
ve školce.
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Aby se døti nebály vody zaêínáme s pĆedškoláky jezdit v dubnu
plavat do krytého bazénu do Lanškrouna. Je to i dobrá pĆíprava
na vstup do ZŠ, kde též posléze jezdí plavat.

HODINA PLAVÁNÍ ZAñÍNÁ

SKOKY DO VODY JISTÍ PANÍ UñITELKA
Poslední dobou se zavádí v ZOO koutek s domácí zvíĆenou, ale
naše døti se vĎbec nemusí bát, že domácí zvíĆata uvidí a poznají
pouze v zoologické zahradø. Do našich vycházek patĆí návštøvy
kravína, salaše, kde døti vidí, že kráva není fialová (Milka), že
oveêky jsou pøknø kudrnaté a na co se používá vlna…

NA FARMó U OVEñEK
Koncem školního roku se prvĀáêci pĆicházejí pochlubit svým mladším
kamarádĎm co už všechno umí,
jací jsou z nich êtenáĆi.
Další hezkou akcí je vánoêní
besídka, na kterou pozveme ro
diêe a pĆátele døtí.
Po vánocích se už døti tøší na
døtský karneval, který se u nás
koná pravidelnø v únoru. Zde
patĆí velký dík maminkám,
které svým ratolestem vždy
pĆipraví krásné karnevalové
masky.
A vøĆte nebo ne, ale i paní uêi
telky se ustrojí na karnevalový
rej.
HRY NA ŠKOLNÍM HúIŠTI

NA VYCHÁZCE U KRAVÍNA
(Pokraþování na stranČ 8.)

Zprávy z mate×ské školky
(Pokraþování ze strany 7.)

ODJÍŽDÍME NA VÝLET
Mezi nezapomenutelné zážitky patĆil letošní výlet do indiánské
vesniêky, kde se døti seznámily s životem indiánĎ. Kdo se nebál
mohl stĆílet z luku nebo jezdit na koni.
Ani pĆi oslavách „100 let školy“ jsme nezĎstali pozadu. Døti pod
vedením p. uêitelek vystoupily se svým kulturním programem.

V SEDLE INDIÁNSKÝCH KONÍ
Na závør školního „školkového“ roku oslavujeme den døtí spo
leênou hrou na šipkovanou s milým závørem  což døti milují
 opékáním párkĎ v êervené skále.

OPÉKÁNÍ PÁRKû U ñERVENÉ SKÁLY

STúÍLÍME LUKEM

A ještø nás êeká sportování na školním hĆišti, kde závodíme jako
velcí sportovci.
S pĆedškoláky se louêíme spoleênø s rodiêi vycházkou do lesa,
kde na nø êekají závøreêné úkoly a malá památka na léta strá
vená v MŠ, obvykle kniha.
Marie Hejlová, Ĝeditelka MŠ
foto: archív MŠ

Zprávy z TJ Sokol
VÝSLEDKY 19. RO§NÍKU B«HU DO VRCHU
VÝPRACHTICE - BUKOVÁ HORA
Kategorie junioŐi: 1. Pavel Hrdina - ABK Bravo Jablonné n. O., 2. JiŐí Klíma - AK
ASICS KromĚŐíž, 3. Stanislav Krejÿí - ABK Bravo Jablonné nad Orlicí
Kategorie muži A: 1. Pavel Brýdl - X-AIR Ostrava, 2. Aleš Dedek - AK ASICS
KromĚŐíž, 3. Michal Horáÿek - ISCAREX þ. TŐebová
Kategorie muži B: 1. Josef Poduška - AC TEPO Kladno, 2. Aleš Stránský ISCAREX þ. TŐebová, 3. Petr Holub - PeTeAdr team
Kategorie muži C: 1. Miroslav Krupiÿka - Jiskra Ústí n. O., 2. František Mach Jablonec n. N., 3. Jaroslav Krsek - SMC Fort Ústí n. O.
Kategorie muži D: 1. František Krátký - Viking Králíky, 2. Petr Leszkow - MK
Hlinsko, 3. Ota Sadílek - Atletika Albrechtice
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Kategorie muži E: 1. Jaroslav Merta - Fenix Ski TEAM Jeseník, 2. Otakar Svatoš
- ISCAREX þ. TŐebová

Kategorie juniorky: 1. Iva Klímová - BATT Nové MĚsto na MoravĚ, 2. Lucie
Portyšová - ISCAREX þ. TŐebová, 3. Adéla Stránská - ISCAREX þ. TŐebová
Kategorie ženy A: 1. Lucie Navrátilová - TJ Lokomotiva Trutnov, 2. Jana
Mannlová - ISCAREX þ. TŐebová, 3. Lenka Dušková - ISCAREX þ. TŐebová
Kategorie ženy B: 1. Lenka JanÿaŐíková - AAC Brno, 2. Renáta OuŐecká Atletika Albrechtice, 3. Eva Jirásková - ISCAREX þ. TŐebová
Kategorie ženy C: 1. Miloslava Keprtová - ISCAREX þ. TŐebová, 2. Lenka Rossi
- MK Seitl Ostrava, 3. Miloslava Vraštilová - Jilemnice

Úÿast: celkem 72 závodníkŢ, z toho 53 mužŢ a 19 žen.
LyžaŐský oddíl dĚkuje všem, kteŐí pŐispĚli finanÿními i vĚcnými dary a všem,
kteŐí dobrovolnĚ a nezištnĚ obĚtovali svŢj volný ÿas pro zdárný prŢbĚh závodu.
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