ZPRÁVY Z OBCE
Vážení přátelé,
dovolte nám, abychom Vás na sklonku léta opět pozdravili a seznámili Vás s děním v naší obci v měsíci
srpnu 2007.
Jak jsme Vás již informovali, v červenci byla zahájena
další, v pořadí již pátá, etapa rekonstrukce Základní školy
Jindřicha Pravečka Výprachtice.
Firma Seven s.r.o. Lanškroun pokračuje ve výměně
systému ústředního vytápění v Základní škole Jindřicha
Pravečka Výprachtice. V rámci této etapy rekonstrukce
školy budou vyměněny rozvody a radiátory ve třídách,
nové budou některé hlavní rozvody, systém bude opatřen
regulací, bude instalován nový kotel a s tím související
technika.
Prostupy ve zdech pro rozvody topení a další vzniklé
nerovnosti zdiva bylo nutné opravit maltou, natáhnout
štukem a zahladit. Veškeré takto opravené plochy omítek
se musí vymalovat. Tyto práce provádí p. Bašek, p. Šponiar a p. Purkert. Se zednickými pracemi pomohl p. Vaníček a p. Grus.
Současně probíhají nátěry rozvodů topení a dalších
konstrukcí, tohoto úkolu se zhostil pan Fabiánek. S nepořádkem ve třídách, na chodbách i jinde si musí poradit
p. Karvaiová a p. Cinková.
Malování se nevyhnulo ani naší mateřské školce. Paní
ředitelka Marie Hejlová se rozhodla, že se děti musí vrátit
do vymalovaných tříd. Malování školky se ujala a tento
úkol dobře zvládla paní Ivana Skalická za asistence a pomoci paní Věry Marešové a učitelek MŠ. Zaměstnanci
naší obce pomáhají rovněž s úklidem ve škole a vykonávají i další práce, které jsou důležité pro zdárné a včasné
ukončení rekonstrukce školy. Jelikož je nutné současně
posekat trávu, připravit dostatek paliva na zimu, opravit
oplocení, cesty a provést další práce, patří jim za vše veliké poděkování.
V obci probíhají rovněž další akce, které zabezpečují
různé firmy.
Opravu střechy garáže hasičské zbrojnice Výprachtice provedla firma Alois Pecha. V rámci této opravy byly
vyměněny některé tesařské prvky, bylo zhotoveno nové
bednění a položena nová střešní krytina.
Novotou září rovněž fasáda našeho kostela Proměnění
Páně. Přestože se jedná o akci římskokatolické farnosti

Výprachtice, obec na akci finančně přispěla. Kostelní věže
a plechové prvky kostela byly opatřeny novým nátěrem.
Práce provedla firma INTEGRITY stavební a obchodní
společnost s.r.o. Pardubice. Nevíme, jak Vám, ale nám
se nový kabát našeho kostelíčka líbí, myslíme si, že firma
odvedla velmi dobrou práci.
V dané souvislosti je potřebné poděkovat celé řadě
dobrovolníků, kteří pomáhají při dokončovacích pracích
v okolí kostela. Poděkování si zaslouží Anička Smejkalová, Standa Skalický, Blanka Stejskalová, Lída Chaloupková, Lída Mertová, Miroslav Mareš, Jan Langer, Blanka
a Jiří Chládkovi, Věra Havránková, Josef Smejkal z Haldy
a řada dalších.
V srpnu se konala rovněž řada kulturních a sportovních akcí. Jednak proběhla tradiční Výprachtická pouť,
která i přes nepřízeň počasí přilákala hodně návštěvníků.
Koburští hasiči uspořádali na hřišti TJ Sokol Výprachtice
pouťovou zábavu, na kterou přišlo více než 400 mladých
a zástupců střední generace. Škoda jen, že na základě
stížnosti občana došlo k předčasnému ukončení akce,
která byla zdařilá a lidem se líbila. Rovněž místní hospoda
uspořádala grilování s country hudbou, které organizovala paní Eva Uhrová. O tuto akci byl rovněž velký zájem.
Děkujeme všem, kteří pomáhají organizovat různé
akce v naší obci. Svojí účastí na těchto akcích pak všichni
dáváte najevo, že Vám Výprachtice nejsou lhostejné.
V srpnu rovněž proběhlo výběrové řízení, které se týkalo rekonstrukce hospody U Jana. Ve výběrovém řízení
uspěla firma Atole s.r.o. Vysoké Mýto. O postupu prací
Vás budeme informovat v dalším čísle Výprachtických
novin.
Na závěr si Vás dovolíme informovat o tom, že se v naší obci množí krádeže různého materiálu a věcí. Jedná se
zejména o měděné svody, žlaby, železný šrot, autorádia
apod.
Prosíme Vás, abyste si všímali, kdo se v naší obci pohybuje. Nezájem rozhodně není na místě, příště může být
objektem krádeže právě Váš majetek. Pokud se nám podaří zloděje chytit nebo alespoň odradit, určitě to přinese
zlepšení tohoto neutěšeného stavu.
Přejeme Vám všem pěkný zbytek léta a našim dětem,
aby se jim ve škole po prázdninách líbilo.
S pozdravem zastupitelstvo obce Výprachtice.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne
25. 7. 2007 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
131/ ZO schvaluje změnu územního plánu navrženou
panem R. K., bytem. ÚO, a to o změnu současného využití pozemku KN stpč. 17 v k.ú. Valteřice u Výprachtic na
možnost zastavění pozemku stavbou pro rekreaci. Náklady spojené se změnou územního plánu uhradí pan R. K.
Schváleno: 6 – 0 – 0
132/ ZO Výprachtice schvaluje pronájem pozemků dle
stavu KN evidovaných jako stpč. 15 a ppč. 85 a pozemek
evidovaný dle stavu PK jako ppč. 84, vše v k.ú. Valteřice
u Výprachtic za smluvní cenu 0,50 Kč 1 m2/rok panu R.
K., bytem ÚO. Pozemky se pronajímají za účelem uložení
materiálu. Jmenovaný je povinen pozemky udržovat na svůj
náklad a uvést tyto po ukončení nájmu do původního stavu.
Schváleno: 6 – 0 – 0
133/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou
SEVEN Lanškroun s.r.o., se sídlem Nádražní 339, 563 01
Lanškroun, IČ: 25931865 a dodatku číslo 1 ke smlouvě
o dílo, za nabídkovou cenu 4.077 758,- Kč včetně DPH
ve výši 19 %.
Uzavření smlouvy o dílo a dodatku číslo1 ke smlouvě
o dílo se schvalují v textu dle předložených návrhů.
Schváleno: 6 – 0 – 0
134/ ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na opravu
havarijního stavu střech garáže u hasičské zbrojnice Výprachtice s firmou Adolf Pech – APS, se sídlem Dvořákova
478, 563 01 Lanškroun, IČ 60147768. Cena díla činí cca
188.500,- Kč bez DPH. Termín zhotovení do 31. 10. 2007.
Schváleno: 6 – 0 – 0
135/ ZO souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt
č. 3 v domě čp. 7 ve Výprachticích (po slečně F.) se slečnou D. K., bytem Výprachtice ode dne 1. 8. 2007 do 31. 7.
2008, a zároveň schvaluje pronájem bytu č. 5 v I. nadzemním podlaží v domě čp. 287 po slečně K. panu F. H. bytem
Výprachtice ode dne 1. 8. 2007 do 31. 7. 2008.
Schváleno: 6 – 0 – 0
136/ ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zhotovení veřejného osvětlení v horní části obce Výprachtice
(Valentovi, Kubínovi, Nožkovi) s firmou VČE – montáže a.s.,
Lidická 934, Litomyšl za nabídkovou cenu 113.240,- Kč
včetně 19% DPH. Akce bude realizována v termínu, který
bude vycházet z finančních možností obce Výprachtice.
Schváleno: 6 – 0 – 0
137/ ZO souhlasí se zalesněním pozemku ppč. 1758
v k.ú. Koburk. Souhlas se vydává na žádost paní J. K.,
Výprachtice.
Schváleno: 6 – 0 – 0
138/ ZO souhlasí s uzavřením darovací smlouvy na
částku 30.000,- Kč, na základě které bude poskytnut
dar Římskokatolické farnosti Výprachtice se sídlem Výprachtice čp. 180. Dar je určený na opravu (nátěr) fasády
kostela.
Schváleno: 6 – 0 – 0

Přítomni: Ing. Jiří Falta, Marie Hejlová, Libor Chaloupek,
Věra Jandejsková, Luboš Merta, JUDr. Miroslav Stejskal
Omluveni: Jindřich Beran, Marie Hanyšová, Marie Ingrová, Marcela Pfitznerová
Hosté: p. Beran, p. Kopecký, p. Krupička
Program:
1. Zahájení
2. Volba členů mandátové a návrhové komise
3. Schválení závěrečného účtu DSO Lanškrounsko
na r. 2006
4. Prodej pozemků
5. Schválení smlouvy o dílo na realizaci akce
„Rekonstrukce objektů ZŠ ve Výprachticích“.
6. Schválení smlouvy o dílo na opravu střechy garáže
hasičské zbrojnice ve Výprachticích
7. Ostatní
8. Diskuse
9. Návrh usnesení
10. Závěr
Veřejné zasedání zahájil starosta obce JUDr. M. Stejskal, který přivítal zastupitele a seznámil je s programem
jednání.
Předložený program jednání byl schválen.
Schváleno: 6 – 0 – 0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: Luboš Merta, Libor Chaloupek
Schváleno: 6 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: Ing. Jiří Falta, Věra Jandejsková
Schváleno: 6 – 0 – 0
127/ ZO schvaluje závěrečný účet DSO Lanškrounsko.
Schváleno: 6 – 0 – 0
128/ ZO schvaluje dodatečně zveřejnění záměru prodeje pozemku PK č. 88/1 v k.ú. Valteřice u Výprachtic
a současně schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej
pozemků KN stpč. 13, ppč. 59/2, stpč. 96, ppč. 88/2 a PK
č. 88/1 vše v k.ú. Valteřice u Výprachtic panu R. K., bytem
ÚO. Prodejní cena pozemků činí 1,8 násobek ceny stanovené znalcem. Náklady spojené s převodem pozemků
zaplatí kupující pan K.
Schváleno: 6 – 0 – 0
129/ ZO schvaluje záměr prodeje pozemků KN stpč.
17, zbořeniště a stpč. 18 zbořeniště, ppč. 93 a pozemek
dle stavu PK evidovaný jako ppč. 91 v k.ú. Valteřice u Výprachtic.
Schváleno: 6 – 0 – 0
130/ ZO schvaluje záměr prodeje pozemku ppč. 10/1
v k.ú. Valteřice u Výprachtic.
Schváleno: 6 – 0 – 0
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139/ ZO souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou Jindřich Schlesinger – GASTROkomplet, M. R. Štefánika 71,
562 01 Ústí nad Orlicí, za účelem nákupu elektrického
sporáku pro ZŠ Výprachtice, za cenu 65.275,- Kč. Stávající sporák se vyřazuje z účetní evidence, a to na základě
stanoviska odborné firmy s ohledem na jeho špatný stav,
přičemž firma nedoporučuje vzhledem k vysokým nákladům jeho opravu. Sporák bude bezúplatně převeden na
náhradní díly firmě Agrospol s.r.o. Výprachtice, se sídlem
Výprachtice č.p. 288, IČO: 2529701.
Schváleno: 6 – 0 – 0
140/ ZO souhlasí se změnou v územním plánu v rozsahu pozemků ppč. 2385/1, ppč. 2385/2, ppč. 2386/1 v k.ú.
Výprachtice na bytovou výstavbu. Souhlas se vydává na
žádost pana J. K., bytem L. Náklady spojené se změnou
ÚP hradí pan K.
Schváleno: 6 – 0 – 0
141/ ZO souhlasí se zadáním zakázky na zpracování
podkladů žádosti o dotaci z prostředků EU firmě OHGS
Ústí nad Orlicí, se sídlem: 17. listopadu 1020, za cenu
250.000,- Kč. Předmětem žádosti bude kulturní dům, hřiště, parkoviště a další úpravy ve středu obce Výprachtice.
Schváleno: 6 – 0 – 0
142/ ZO vzalo na vědomí protokol sepsaný Českou
školní inspekcí č.j.: ČŠI 405/07-10 ze dne 1. června 2007
o provedení kontroly efektivního využívání finančních
prostředků ze státního rozpočtu ZŠ Jindřicha Pravečka
Výprachtice.

148/ ZO pověřuje starostu obce, aby po provedeném
výběrovém řízení na akci Výprachtice – kulturní dům – rekonstrukce, objekt čp. 216, uzavřít smlouvu s vybraným
uchazečem, a to za částku do 3,1 mil. Kč.
Schváleno: 6 – 0 – 0
149/ ZO schvaluje poskytnutí dotace od Pardubického
kraje ve výši 22.000,- Kč na nákup počítačové techniky.
Schváleno: 6 – 0 – 0
150/ ZO souhlasí se zveřejněním záměru prodeje
pozemků ppč. 2385/1, 2385/2 a 2386/1 v k.ú. a obci
Výprachtice.
Schváleno: 6 – 0 – 0
151/ ZO vzalo na vědomí obsah a návrhy vyplývající
z materiálů přiložených k dopisu sdružení „Naše Výprachtice“, ze dne 15. 7. 2007.
152/ ZO Výprachtice souhlasí s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí kupní s panem J. K., bytem: L. Předmětem budoucího prodeje budou (smlouva bude uzavřena až po zveřejnění záměru prodeje) pozemky ppč. 2385/
1, 2385/2 a 2386/1 v k.ú. a obci Výprachtice. Kupní cena
bude odpovídat ceně úřední stanovené znalcem ke dni
prodeje. ZO Výprachtice si vyhrazuje právo od této ceny
případně odečíst náklady spojené se změnou ÚP. Náklady
spojené s převodem hradí nabyvatel.
Schváleno: 6 – 0 – 0
153/ ZO ukládá starostovi obce zahájit úkony ke zpracování projektové dokumentace na akci kanalizace „Malá
Strana“. V dané souvislosti mu ZO ukládá, aby podal
žádost o dotaci v rámci POV na rok 2008 do konce září
2007.
Schváleno: 6 – 0 – 0
154/ ZO projednalo žádost pana Ing. J. K., Šumperk,
týkající se větrných elektráren s tím, že se k žádosti vyjádří na příštím zasedání zastupitelstva, po prostudování
žádosti.

143/ ZO souhlasí s připojením domu čp. 381 ve vlastnictví manželů J. a Z. Ch., bytem V., na obecní kanalizaci.
Schváleno: 6 – 0 – 0
144/ ZO souhlasí s připojením domu čp. 5 ve vlastnictví manželů J. a M. K., bytem: V., na obecní kanalizaci.
Schváleno: 6 – 0 – 0
145/ ZO souhlasí s připojením domu čp. 39 ve vlastnictví S. S., bytem: V., na obecní kanalizaci.
Schváleno: 6 – 0 – 0
146/ ZO schvaluje v souladu s ust. § 178 odst. 2 písm.
b) zák. číslo 561/2004 Sb. v platném znění, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007, kterou se stanoví školský
obvod pro ZŠ Výprachtice.
Schváleno: 6 – 0 – 0
147/ ZO Výprachtice schvaluje dohodu o vytvoření společného školského obvodu mezi obcemi Čenkovice a Horní Heřmanice, která se uzavírá se v souladu s ust. § 178
odst. 2 písm. b) zák. číslo 561/2004 Sb. v platném znění.
Schváleno: 6 – 0 – 0

Diskuse:
Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 6 zastupitelů, zasedání je usnášeníschopné
Zpráva návrhové komise: jednotlivé body zasedání byly
projednány a jednotlivě schváleny
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast
a zasedání ukončil
Zapsala: Věra Jandejsková

ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGIE (SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK 8 – 11 HODIN)
pro oblast Letohrad, Žamberk, Lanškroun, Jablonné n. Orl.
8. 9. - 9. 9. 2007
MUDr. Kobzová Zdeňka, Lanškroun, 5. května 2, tel.: 465 322 897
15. 9. - 16. 9. 2007
MUDr. Krčálová Helena, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, tel.: 465 676 824
22. 9. - 23. 9. 2007
MUDr. Mareš Miroslav, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, tel.: 465 613 103
28. 9. 2007
MUDr. Milota Karel, Lanškroun, Svobody 356, tel.: 465 322 787
29. 9. - 30. 9. 2007
MUDr. Nováková Gabriela, Lanškroun, Svobody 356, tel.: 465 322 787
6. 10. - 7. 10. 2007
MUDr. Strnadová Marie, Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622, tel.: 465 642 765
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
Přestože začal nový školní rok 2007/2008, vracím se
alespoň stručně k závěru toho předchozího:

moderování (s redaktorkou Vlaďkou Hajnovou), mix
zvuku, příprava zpravodajství apod. a vidět, jak se dělá
„mediální novinařina“ na profesionální úrovni.

Exkurze do HITRÁDIA MAGIC v Náchodě
(94,7 FM, www.hitradiomagic.cz)

Sportovní den
Ve středu 27. června přijali naše pozvání ke sportovnímu zápolení žáci a učitelé ze Základní školy v Horní
Čermné. Celkovou organizaci a hladký průběh soutěží

V pondělí 25. června vyrazily redaktorky školního časopisu „Vejprdy“ s paní učitelkou Pazderovou na exkurzi
do Hitradia Magic (dříve Metuje), které má sídlo a studio
na Masarykově náměstí v Náchodě.
Rádio svým signálem pokrývá velkou část Královéhradeckého i Pardubického kraje. Momentálně je signál
nového rádia pro východní Čechy – Hitrádia Magic
– možné ladit od Prahy částečně přes okres Mladá Boleslav do okresů Jičín, Semily, Trutnov, Náchod, Rychnov
nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí a částečně Svitavy. Nechybí
okresy Hradec Králové a částečně Pardubice, Nymburk

zajistil pan učitel Grossmann ve spolupráci s ostatními
učiteli II. stupně. Všechny atletické disciplíny probíhaly
průběžně na hřišti u školy a všichni sportovci se po celé
dopoledne snažili podávat co nejlepší výkony.

a Kolín. Start Hitrádia Magic 7. 5. 2007 s sebou přinesl zásadní programové změny. Ve vysílání se objevil upravený
hudební formát, změnila se programová struktura a posluchači se dočkali nové ranní show. Hudební formát tvoří
největší hity od 70. let do současnosti, hlavním kritériem
pro obsah zpravodajství je regionalita.
Exkurzi domluvil pan ředitel s generálním ředitelem
rádia Mgr. Markem Remešem a umožnil ji programový
ředitel rádia Zdeněk Koudelka. Děvčata tak měla možnost
nahlédnout do „kuchyně“ rozhlasového vysílání – live
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Pohádkový les
Jako každý rok i ten loňský jsme ukončili tradiční
akcí – „Pohádkový les“. Deváťáci si i tentokrát připravili
pro své mladší spolužáky různé úkoly na trase od školy
k „Bílé skále“. Zde se také, jako vždy na závěr školního
roku, opékaly párky a vyhodnocovalo se pořadí jednotlivých soutěžících. Každý žák byl odměněn nějakou
maličkostí, které nám poskytují naši sponzoři, za což
jim děkujeme.
„Štafeta“
Při jedné neformální debatě o spolupráci školky
a školy navrhla ředitelka MŠ paní Hejlová, že by se
mohla obnovit akce, při které se loučí odcházející žáci
9. třídy ze školy a „předškoláci“ ze školky. Protože se
tak poprvé a naposledy potkávají končící „mazáci“
s nadcházejícími „prvňáčky“ školy, říká se tomuto setkání „Štafeta“.

ani na žáky školy. Za obecní úřad a SPOZ popřáli štěstí
a úspěchy dětem pan starosta, paní Hanyšová a paní
Bašková.

Tato společenská událost proběhla v obřadní síni
Obecního úřadu ve Výprachticích ve čtvrtek 28. června. Nejdříve se představili deváťáci, kteří odcházejí na
střední školy a učiliště (a Martina Bártová nastupující
do primy lanškrounského gymnázia). Před ně pak nastoupili předškoláci, kteří z rukou třídní učitelky Daniely Smejkalové a ředitele školy dostali šerpy s nápisem
„Prvňáček 2007/2008“. Knížku a drobné dárečky jim
na památku daly také učitelky MŠ, které nezapomněly

Změna v pedagogickém sboru
Ze školy odešla Ing. Milena Bártová učit na Střední zemědělskou školu do Lanškrouna, novou třídní učitelkou
6. třídy je slečna Lucie Bartůňková (aprobace český jazyk,
dějepis).
Mgr. Petr Fiebiger

Pedagogický sbor
2006 - 2007
zprava:
Ing. Milena Bártová
Jana Langerová
Mgr. Hana Katzerová
Alena Nožková
Mgr. Jana Pazderová
Mgr. Jiří Formánek
Bc. Petr Grossmann
Mgr. Eugenie Dajčová
Mgr. Daniela Smejkalová
Mgr. Jarmila Uhlířová
Mgr. Petr Fiebiger
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TJ SOKOL VÝPRACHTICE
VOLEJBALOVÝ TURNAJ ČTYŘEK 2007 - 2. ROČNÍK
Dne 4. 8. 2007 proběhl očekávaný 2. ročník volejbalového turnaje čtyřek (2 ženy + 2 muži) v nově rekonstruovaném
areálu TJ Sokola Výprachtice. Termín byl dlouho vybírán
s ohledem na okolní turnaje a nakonec bylo rozhodnuto
o sobotě 4. 8. 2007. Zpočátku jsme měli z tohoto termínu
strach, aby někdo přijel, a navíc předpověď počasí zněla „oblačno, až polojasno, místy srážky, teplota max. 15°C“. Naneštěstí se předpověď nevyplnila tak, jako ve většině případů.
Sluníčko nám svítilo celý den, sem tam se objevil nějaký ten
mráček a teploměr ukazoval příjemných cca 20°C ve stínu.
Bylo rozesláno cca 80 pozvánek prostřednictvím emailu, přičemž do internetové registrace se nahlásilo pouze
8 družstev, což je o jedno víc než v ročníku předchozím.
Doufejme, že příští ročník to bude zas o něco lepší.
Turnaj začal v 8 hodin příjezdem týmů, pokračoval
zmapováním nově rekonstruovaného terénu včetně prohlídky klubovny s barem a přihlášením do turnaje. Toto
probíhalo do 8:45. Poté nastalo rozlosování, nástup a sdělení herního systému.
Rozlosování proběhlo do tří základních skupin po 3-4
družstvech, přičemž jedna skupina byla pro začátečníky
a neregistrované s tím, že ve finálových skupinách se toto
zohlední. Herní systém jsme po dlouhém rozmýšlení zvolili každý s každým ve skupině na dva vítězné.
Skupinu A si vylosovaly týmy POKROČILÍ, KULŠUL,
ORLOVÉ Z ORLICE a RYCHLÍ ŠÍPI. Skupinu B si vylosovaly týmy KOHINOR, LIPI-TÝM, NADĚJE. Do třetí skupiny C
pro začátečníky a pokročilé se přihlásily týmy ZTRACENI,
DODOLET, SUPERMIX a HEJSCI.
Vše bylo připraveno, a tak se mohlo začít v usilovných
bojích o postup do finálové skupiny. Boje v základních
skupinách probíhaly cca do 14 hodin, potom následovalo
rozepsání týmů do dvou finálových skupin, první skupina
o 1-6 místo a ta druhá o 7-11 místo. První skupinu tvořila
první 3 družstva ze základní skupiny A, první 2 družstva
ze základní skupiny B a 1 družstvo ze skupiny C. Zbytek
hrál ve druhé skupině. Systém byl stejný jako v základní
skupině s tím, že se vzájemné zápasy ze základní skupiny
započítávaly.

Finálové skupiny jsme dohrály v cca 19:30 a nezbývalo
nic jiného než vyhlásit vítěze 2. ročníku. V turnaji zvítězil
domácí tým s názvem KOHINOR ve složení Marcela Hřebíčková, Petra Novotná, Ota Hřebíček a Petr Macháček. Na
druhém místě se umístilo družstvo s názvem POKROČILÍ
a na třetím místě LIPI-TÝM. Gratulujeme. Cenou pro prvních
šest týmů byly obložené mísy, tak jako v roce předchozím.
Na závěr následovalo vyhlášení nejlepšího kořena
a nejhezčí květinky. Titul nejlepší kořen si odnesl za-

Druhé místo - družstvo POKROČILÍ.

slouženě PETR STANÍK z Rychnova nad Kněžnou, tým
LIPI-TÝM, a titul nejhezčí květinka domácí STANISLAVA
VANÍČKOVÁ z týmu NADĚJE.
Vše vyšlo dle našich představ, a tak se mohlo už jen
oslavovat a oslavovat. Většina týmů odjela již po vyhlášení, avšak někteří místní vytrvalci spolu s týmem květinek
ze Žamberka oslavovali až do rána tak, jak se po vydařeném turnaji sluší a patří. Podle některých vytrvalců to byla
oslava hodně zdařilá :-).
Doufáme, že příští ročník bude zas o něco lepší než ten
letošní a všichni zúčastnění zavítají na tento turnaj znovu,
třeba i pod stan již od pátku.
Na konec bych chtěl poděkovat všem pořadatelům a těm,
kteří pomáhali v průběhu turnaje. Hlavně pak Vildovi Chládkovi, který obsluhoval celý den a možná i večer za barem
v naší nové klubovně. Dále Otovi Hřebíčkovi, jenž se ujal
ředitelství turnaje a všem, kteří přijeli buď hrát nebo se jen
podívat a dát si nějaké to výborně vychlazené pivečko.
TJ Sokol Výprachtice - Oddíl volejbalu

Vítězné družstvo KOHINOR.

Třetí místo - družstvo LIPI-TÝM.
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SPOZ OZNAMUJE

TJ Sokol Výprachtice oddíl ASPV
pořádá

22. září 2007 od 9.00 hodin

V září oslaví své jubileum

OKRESNÍ ZÁVOD ŽACTVA
V PĚTIBOJI
v areálu TJ Sokol Výprachtice

Zveme děti všech věkových kategorií,
aby si přišly zasoutěžit.
Sladká odměna čeká na každého.
Současně se odehraje zápas volejbalistů
Sokol Výprachtice – VK Vysoké Mýto

Rozpis soutěže volejbalistů
8. 9. 2007
15. 9. 2007
22. 9. 2007
29. 9. 2007
6. 10. 2007

Sokol Výprachtice - VK Litomyšl „B”
VO Lanškroun - Sokol Výprachtice
Sokol Výprachtice - VK Vysoké Mýto „A”
Sokol Rybník - Sokol Výprachtice
Sokol Žamberk - Sokol Výprachtice

A NTUKOVÉ
KURTY
S OBČ E R S T V E N Í M
ve sportovním areálu TJ Sokol Výprachtice
jsou v provozu každou
středu a pátek od 18.00 hodin
a neděli od 13.00 hod.
Mimo tyto hodiny je možné propůjčení
po telefonické domluvě.
Tel.: 736 104 166, 465 391 432
Cena: 50,- Kč/hod./kurt
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Zdeněk Bělovský
Naděžda Pfeiferová

Výprachtice 273
Výprachtice 24

50 let
50 let

Josef Tomiška
Ludmila Mertová
Anna Reslerová

Výprachtice 378
Výprachtice 155
Výprachtice 135

60 let
60 let
60 let

Marie Jungová
Vlasta Chládková
Antonie Jandejsková

Výprachtice 49
Výprachtice 98
Koburk 7

75 let
75 let
75 let

Marie Reslerová

Výprachtice 202

80 let

NAMĚŘENÉ TEPLOTY VE VÝPRACHTICÍCH V MĚSÍCI SRPNU
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JAK JE TO S KONÁNÍM RŮZNÝCH SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V OBCI.
V poslední době vyvstaly některé problémy s konáním
společenských akcí v obci, jejich povolováním a zakazováním těchto akcí. Máme na mysli zábavy, plesy a další
společenské akce.

k nepřiměřenému rušení nočního klidu. Úřad může
shromáždění zakázat v případě, že oznámený účel jednání by směřoval k výzvě popírat nebo omezovat osobní, politická a jiná práva občanů, nebo k dopouštění se
násilí nebo hrubé neslušnosti či jinak porušovat Ústavu
a zákony. Dále může úřad zakázat shromáždění i v případě, pokud by se mělo konat na nebezpečném místě,
nebo by se konala na stejném místě a ve stejnou dobu
dvě shromáždění, nebo pokud by bylo nutné omezení
dopravy a zásobování, které by bylo ve vážném rozporu
se zájmem obyvatelstva; v těchto případech je možné se
dohodnout na jiném místě, či termínu konání shromáždění. V případě konání dvou akcí najednou ve stejný čas
i na stejném místě, rozhoduje čí oznámení bylo doručeno dříve, pokud toto nelze určit, rozhodne se mezi nimi
losováním.

Povolování těchto akcí se řídí zákonem č. 84/1990 Sb.
Podle tohoto zákona mají občané právo se pokojně shromažďovat. Tato shromáždění musí být oznámena obecnímu úřadu v místě konání. Organizátor akce je povinen
shromáždění písemně oznámit úřadu nejméně 5 dnů a ne
dříve než 6 měsíců před konáním akce. Pokud jde o akci,
která se koná mimo veřejná prostranství pod širým nebem,
je nutno doložit i souhlas vlastníka dotčených pozemků.
Povolení není nutno jen a pouze u těchto shromáždění:
- shromáždění svolaných právnickou osobou, přístupných
jen jejím členům či pracovníkům a jmenovitě pozvaným
hostům,
- shromáždění pořádaných církvemi nebo náboženskými
společnostmi v kostele nebo jiné modlitebně, procesí,
poutí a jiných náboženských průvodů,
- shromáždění konaných v obydlí občanů,
- shromáždění jmenovitě pozvaných osob v uzavřených
prostorách

Další věcí, kterou tento zákon upravuje, je i stanovení
přestupků proti právu shromažďovacímu a výše pokut,
a to následovně.
Pod pokutou do 5.000,- Kč tomu, kdo svolává nebo
pořádá shromáždění, aniž splnil oznamovací povinnost,
nebo pořádá zakázané shromáždění či poruší povinnost
klidného
průběhu.
Neuposlechne-li pořádkových opatření
určených pořadateli,
nebo těmto osobám
brání v plnění jejich
povinností,
nebo
neoprávněně ztěžuje
účastníkům
přístup
na shromáždění nebo
jim v tom brání.
Pod pokutou do
10.000,- Kč pokud
má jako účastník
shromáždění u sebe
střelné zbraně nebo
výbušniny nebo jiné předměty, jimiž lze ublížit na zdraví
anebo v případě zásahu Police má zakrytý obličej způsobem znemožňujícím jeho identifikaci.
Pod pokutou do 7.000,- Kč tomu, kdo neoprávněně
vnikne do shromáždění, nepřístojným chováním brání
v konání shromáždění nebo brání účastníkům, aby se
pokojně rozešli.

Z tohoto zákona vyplývají i další
práva a povinnosti
jak organizátorů, tak
účastníků shromáždění i obecního úřadu.
Organizátor má právo
zvát osobně, písemně či jinou formou
k účasti na shromáždění, má právo i na
vyhlášení
místním
rozhlasem a podle
možností a okolností
i na pomoc úřadu. Pokud ovšem byla platně splněna
oznamovací povinnost, pokud ne, toto právo organizátorovi zaniká. Dále je organizátor povinen zajistit klidný
průběh shromáždění a to za pomoci pořadatelů, v případě narušení pokojného průběhu může požádat o pomoc
úřad nebo Policii ČR. V neposlední řadě má i povinnost
shromáždění ukončit.
Účastníci shromáždění jsou povinni dbát pokynů pořadatelů akce a po ukončení se pokojně rozejít. Účastníci
shromáždění nesmějí mít rovněž u sebe střelné zbraně
nebo výbušniny ani jiné předměty, jimiž lze ublížit na
zdraví.
V případě, že by konání některé akce narušilo veřejný pořádek, může Úřad s ohledem na místní podmínky
navrhnout svolavateli, aby se shromáždění konalo jindy
nebo jinde. Úřad může též uložit organizátorovi ukončení akce konané ve večerních hodinách tak, aby nedošlo

Z výše uvedeného vyplývá, že obecní úřad může povolit shromáždění až poté, co obdržel písemnou žádost
o konání takovéhoto shromáždění.
Pokud tedy z jakékoliv strany jsou připomínky k tomu,
že se akce nemohla konat, je nutné si současně položit
otázku, zda konání či nekonání akce bylo v důsledku
nevydání povolení obecního úřadu, případně zda jsou
příčiny, proč se akce neuskutečnila, jiné.
Obecní úřad

9

DOTACE Z EVROPSKÉHO PROGRAMU LEADER
Proto, aby níže zmíněné území mělo možnost dosáhnout na dotace EU z programu LEADER, je třeba založit
právní subjekt.

a jejich výběr. MAS Karel si vytkla cíle a rozdělila je do
čtyř oblastí, v nichž by se dané projekty měly realizovat:
1.
Inovativní technologie a využití obnovitelných
zdrojů energie pro moderní a rozvinutý venkov
2.
Ze starého nové, funkční a lepší
3.
Infrastruktura pro venkov a aktivní turistiku
4.
Aktivní venkov otevřený všem spoluobčanům
Abychom se pokusili získat peníze právě na to, co v našem regionu chceme a potřebujeme, vyzýváme celou veřejnost k předkládání nápadů a projektů
pracovnímu týmu.
Za tímto účelem
je zřízen kontejner
projektů, do kterého
lze vkládat Vaše projektové záměry přes
poradce MAS viz.
kontakt níže. Vyhlášení programu LEADER je očekáváno
koncem roku 2007
a v případě úspěchu
naší MAS je reálné
uvažovat s dotacemi
od roku 2008.

Svazky obcí (DSO Lanškrounsko a Region Orlicko-Třebovsko) se shodly na společném postupu a podpořily
vznik občanského sdružení. MAS (místní akční skupina)
Karel byla založena 2. 6. 2006. Toto sdružení se intenzivně připravuje na podání žádosti o dotaci z Programu

Více
informací
můžete získat také
návštěvou
webu
www.orlicko-trebovsko.cz , kde
je přímý odkaz na
rubriku MAS, obdobný obsah je i na
stránkách DSO Lanškrounska.
Pokud Vás tato
výzva oslovila, neváhejte a obraťte se prosím na poradce MAS nebo další
členy MAS.

rozvoje venkova v ose LEADER. Dotace z EU fondů je
možno využít pro obce, soukromé subjekty a neziskové
organizace, které se nachází na níže zobrazeném území.
LEADER je speciální dotační program, který má za cíl
podpořit spolupráci mezi lidmi žijícími na venkově, zejména mezi podnikatelskou sférou, obcemi a neziskovými
organizacemi navzájem. Smyslem programu je podpora
menších projektů (cca od 50 tis. do 2 mil. Kč), které budou
realizovány v daném regionu a přispějí tak ke zlepšení života na venkově.
Zvláštností tohoto programu je způsob rozdělování
finančních podpor. Na rozdíl od jiných dotačních nástrojů je rozhodování ponecháno přímo na lidech žijících
v daném regionu, čímž jsou motivováni ke vzájemnému
dialogu a spolupráci. Pro tyto účely bylo vytvořeno výše
zmíněné občanské sdružení, které zajišťuje přípravu podkladových materiálů, hodnocení předložených projektů

Ing. Vlastimil Vyhnálek
předseda výběrové komise MAS Karel
tel.: 465 393 126, e-mail: obec@dolni-cermna.cz
Ing. Vladimír Hofrichter
poradce MAS Karel
tel.: 739 447 995, e-mail: hofrichter@ohgs.cz
Více informací můžete dále získat na www.orlicko-trebovsko.cz, kde je přímý odkaz na rubriku MAS KAREL
občanské sdružení, LEADER - peníze z EU na Vaše projekty.
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LANŠKROUNSKÁ KOPA

KULTURNÍ CENTRUM LANŠKROUN

Město Lanškroun, Klub českých turistů, Kulturní centrum a Sleepy Hollow Vás zvou na městské slavnosti při
příležitosti 39. ročníku Lanškrounské kopy.
Program:
pátek 7. září - Náměstí J. M. Marků
15:00 - 21:00 - prezentace účastníků dálkového pochodu
15:00 - 22:00 - Hudební festiválek Sleepy Hollow,
Michael (Lanškroun), Dragon (Lanškroun), Tonic (Lanškroun), CHE.cz (Lanškroun), Narvan (Brno), Michal
Hrůza (Praha)

10. 9. 2007 v 19.00 hodin, lanškrounský zámek
JERUZALÉM V POHYBU
aneb videoprocházka po svatém městě
S nejkrásnějšími místy Jeruzaléma a se svými zážitky
z pracovního pobytu v Izraeli se s Vámi hledáčkem kamery podělí Tomáš Černohous. Vstupné: 40,-Kč
19. 9. 2007 v 19.30 hodin, lanškrounský zámek
Divadlo MALÉhRY
VEPŘO, KNEDLO, ZELO aneb Tři sestry a Pepan
Komedie o touze uniknout z „malého“ moravského venkova symbolizovaného vepřovou se zelím, do velkého
světa. Ola zklamaná životem, Irča plná nadějí, mírně
opožděná Maruška a podivín Pepan vám odkryjí své touhy, radosti i strasti na pozadí bučících krav...
Hrají: Nikola a Daniela Zbytovské, Barbora Seidlová a Josef Polášek. Vstupné:180,- Kč; 200,-Kč

sobota 8. září - Náměstí J. M. Marků
7:30 - koncert dechového orchestruLanškroun
8:30 - slavnostní start pochodu
od 13:00 - kulturní program:
Big Band Lanškroun (swing, jazz, Lanškroun), TRAP
(country, Lanškroun), Barbekjů (dětská rocková skupina), Shanon (keltská skupina), L.B.P. (pop), Elvis Presley
Revival (r‘n‘roll), Turbo (rock, Praha), taneční soubory,
soutěže, ohňostroj
Společenský dům - diskotéka „Sdělování dojmů“
Zámek - Kulturní centrum, výstava květin a ovoce
Pivovarské náměstí - Lanškrounský jarmark
Náměstí A. Jiráska - 100 let skautingu
Pěší trasy:
5 km (vhodné pro
vozíčkáře),
10,
15,
25, 35, 60 a 100 km.

23. 9. v 15.00 hodin, lanškrounský zámek
nedělní divadelní představení pro děti a rodiče
Divadlo GENUS
O KRTEČKOVI
Všem dětem důvěrně známá postavička ožívá na jevišti
a prožívá spolu se svou kamarádkou myškou nejedno
dobrodružství. Písničky Leoše Kuby zaujmou dětského
diváka a v závěru si mohou děti i dospělí společně s Krtečkem zazpívat své oblíbené písničky. Vstupné: 40,- Kč

Cyklo trasy:
20, 30, 45, 55, 70, 110
km po silnicích a 60 km
terénem po pěší trase.
Prezentace:
V pátek 7. září 2007 od
15:00 hod. do 21:00 hod.
na radnici na nám. J. M.
Marků.
V sobotu 8. září od 6:30 do 8:30 hod. na radnici na
nám. J. M. Marků.
Pěší trasa 100 km v pátek 7. září v Dělnickém domě od
17:00 do 24:00 hod.

24. 9. v 8.15 a 10.00 hodin, lanškrounský zámek
Divadelní agentura Gordia Praha
ZÁZRAČNÝ PRAMÍNEK
Pohádka s klasickou zápletkou je doplněna tanečně zpracovanými písničkami. Zavede děti do prostředí, kde se
ozývá klapot mlýna i dřeváků. Vstupné: 40,- Kč
25. 9. 2007 v 19.30 hodin, kostel sv. Václava
VARHANNÍ KONCERT
Michal Novenko - varhany

Start:
Pěší trasa 100 km v pátek 7. září od 20:00 do 24:00
hod. z tělocvičny v Dělnickém domě. Ostatní trasy mají
společný start v sobotu 8. září v 8:30 hod. z náměstí J. M.
Marků.

27. 9. v 19.30 hodin, lanškrounský zámek
Divadlo Ve Středu Vás zve na divadelní představení
„S mojí dcerou ne“
komedie Antonína Procházky, režie: Růžena Šteflová
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Spoj čísla od 1 do 41.

OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY
SUDOKU

Omalovánka
Najdeš, se kterou hračkou si kluk hraje?
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