ZPRÁVY Z OBCE
Vážení přátelé,
dovolte nám, abychom Vás před nastupujícím podzimem pozdravili a předali Vám informace o akcích, které
se konaly v naší obci v září 2007.
Byla zahájena rekonstrukce kulturního domu ve Výprachticích. Jak jsme Vás již dříve informovali, byl rozsah
rekonstrukce na základě provedeného výběrového řízení
stanoven v závislosti na poskytnuté dotaci takto:
Rekonstrukce se bude skládat z provedení stavebních
úprav suterénu v části pod hospodou s tím, že budou dokončeny místnosti,
které budou sloužit
jako zázemí pro
kuchyň.
Nebude
tedy
dokončen
objekt provozovny
(obchod). Na dokončení této části
je potřebná částka
asi 200.000,- Kč,
kterou pro letošní
rok nemáme k dispozici. Budeme se
snažit uvedené dokončit nejpozději
do konce příštího
roku. Vedeme sice
jednání o navýšení
dotace, není však
zřejmé, jaký bude
výsledek.
Měla by být
rovněž provedena zateplovací fasáda a výměna oken ve
štítové zdi předmětného domu, odvodnění a svislé izolace proti vodě v části suterénu, chodník se zábradlím před
kulturním domem, dešťová kanalizace a vzduchotechnika, včetně kuchyně.
Byla provedena kolaudace 5. etapy rekonstrukce Základní školy Jindřicha Pravečka ve Výprachticích, která
se týkala ústředního vytápění, kotelny, výměny střešní
krytiny apod.
Ve Valteřicích dne 16. 9. 2007 byla při příležitosti
Valteřické pouti sloužena mše svatá spojená s pohoštěním

přítomných. Tato akce má stále stoupající návštěvnost.
Akce se zúčastnilo 150 až 200 osob. Poděkování patří
všem, kteří připravili pohoštění přítomným, zejména pak
je nutné pochválit manžele Vogelovi, kteří se o valteřický
kostel vzorně starají. Zásluhu na dobré návštěvnosti této
akce má vystoupení Výprachtické dechovky, pod taktovkou pana Jana Merty. I tentokrát zahráli naši muzikanti
pro radost všem přítomným. Akce se velice zdařila již
tím, že po delší době všem, kdo se pouti zúčastnili, svítilo
sluníčko.
Omlouváme se
všem za výpadek
zásobování pitnou
vodou. Důvodem
jsou poruchy některých zařízení:
pneumatického
ventilu, čerpadla
ve starém vrtu
apod. Jen pořízení
nového
ventilu
stálo 52 tis. Kč.
Náklady na odstranění těchto poruch
zřejmě
nepatrně
ovlivní cenu vody
pro příští rok.
Jinak do konce
roku 2007 nám
zbývá ještě spousta
práce. Bude nutné
zřídit novou komunikaci k bytovce v lokalitě „Pod Vaníčkem“, provést
opravy opěrných zdí u obecního úřadu, opravit některé
úseky místních komunikací a dokončit práce na čistírně
odpadních vod. Žádost na MěÚ Lanškroun již byla podána před více než měsícem, řízení však dosud zahájeno
nebylo.
Všem Vám přejeme pěkné podzimní počasí, abyste
mohli dokončit veškeré práce, které jsou nezbytné pro
přípravu na zimu.
S pozdravem zastupitelstvo obce Výprachtice.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne
19. 9. 2007 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomni: Jindřich Beran, Ing. Jiří Falta, Marie Hejlová,
Libor Chaloupek, Marie Ingrová, Věra Jandejsková, Luboš
Merta, Marcela Pfitznerová, JUDr. Miroslav Stejskal
Omluveni: Marie Hanyšová
Hosté: Marie Bašková, Josef Lerch, Robert Krupička

ČR, do vlastnictví obce Výprachtice, podle §5 odst.1 písm.
a), b), c) a e) zákona č. 95/1999Sb., ve znění pozdějších
předpisů
Schváleno: 8 – 0 – 0
Na veřejné zasedání se dostavila Marie Hejlová
158/ ZO schvaluje prodej pozemku evidovaného dle
stavu KN ppč. 10/1 v k.ú. Valteřice u Výprachtic L. a J.
N., bytem Hradec Králové. Prodejní cena pozemků činí
1,8 násobek ceny stanovené znalcem. Náklady spojené
s převodem pozemků zaplatí kupující manželé N.
Schváleno: 9 – 0 – 0
159/ ZO schvaluje záměr prodeje těchto pozemků:
v k.ú. Valteřice u Výprachtic:
evidovaných dle stavu KN stpč. 15, ppč. 85, ppč.19/1,
ppč.361
evidovaného dle stavu PK ppč. 84
v k.ú. Výprachtice:
evidovaného dle stavu KN ppč. 3235/4
Schváleno: 9 – 0 – 0
160/ ZO souhlasí se zřízením věcného břemene s právem na zřízení elektrické přípojky pana R. K., bytem Ústí
nad Orlicí, po pozemcích KN ppč. 19/1, ppč. 20/2 a ppč.
460 v k.ú. Valteřice u Výprachtic, ve vlastnictví obce
Výprachtice. Přípojku zřizuje jmenovaný pan K. na své
náklady za účelem připojení budoucí stavby na stpč.13
v kú. Valteřice u Výprachtic. Pan K. zaplatí jednorázový
příspěvek ve výši 500,- Kč ze zřízení věcného břemene.
Schváleno: 9 – 0 – 0
161/ ZO schvaluje rozpočtové změny, a to v rozsahu
předloženého návrhu rozpočtových změn, který tvoří přílohu a nedílnou součást zápisu ZO.
Schváleno: 9 – 0 – 0
162/ ZO schvaluje zvýšení nájemného v souladu se
zákonem č. 107/2007Sb., o jednostranném zvyšování nájemného, ve znění pozdějších předpisů, částka se zvyšuje
na 20,07 Kč za jeden m2 podlahové plochy bytu a měsíc.
Schváleno: 9 – 0 – 0
163/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi budoucí povinnou
obcí Výprachtice a budoucím oprávněným ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín 4. IČ: 27232425.
Předmětem smlouvy je umístění betonového sloupu vedení NN na pozemku KN ppč. 3235/8 ve vlastnictví obce
Výprachtice.
Schváleno: 9 – 0 – 0
164/ ZO schvaluje uzavření mandátní smlouvy s firmou Hudeček s.r.o., Husova 888, Ústí nad Orlicí, IČO:
25922319, DIČ: 273 - 25922319. Předmětem činnosti
mandatáře pro mandanta dle této smlouvy je zajištění výkonu inženýrské investorské činnosti při realizaci stavby
„Rekonstrukce objektů Základní školy ve Výprachticích“
a to v částce 107.100,- Kč.
Schváleno: 9 – 0 – 0

Program:
1. Zahájení
2. Volba členů mandátové a návrhové komise
3. Schválení smlouvy o dílo na rekonstrukci domu
čp. 216
4. Bezúplatný převod pozemku
5. Schválení rozpočtových změn
6. Ostatní
7. Diskuse
8. Návrh usnesení
9. Závěr
Veřejné zasedání zahájil starosta obce JUDr. M. Stejskal, který přivítal zastupitele a seznámil je s programem
jednání.
Předložený program jednání byl schválen.
Schváleno: 7 – 0 – 0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: Marie Ingrová, Ing. Jiří
Falta
Schváleno: 7 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: Libor Chaloupek, Luboš
Merta
Schváleno: 7 – 0 – 0
155/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci
„Výprachtice, kulturní dům rekonstrukce” s firmou Agile
spol. s.r.o., Ústí nad Orlicí, Mírové náměstí 133, 562 01
Ústí nad Orlicí, IČ 15030741, po provedeném výběrovém
řízení za nabídkovou cenu 4.207.895,- Kč bez DPH s tím,
že pro rok 2007 se uzavírá dodatek číslo 1, kterým se
upřesňuje rozsah prací pro rok 2007 tak, že cena díla činí
3 mil. Kč včetně DPH ve výši 19 %. Pokračování v rekonstrukci v roce 2008 je podmíněno získáním státní dotace.
Smlouva a dodatek číslo 1 se schvalují dle předložených
návrhů smlouvy a dodatku č. 1 ke smlouvě.
Schváleno: 7 – 0 – 0
Na veřejné zasedání se dostavil Jindřich Beran
156/ ZO souhlasí se začleněním Obce Výprachtice do
MAS (Místní akční skupina KAREL), která byla založena za
účelem čerpání prostředků z programu EU LEADER, programovací období 2007 až 2013 s působností na území
Ústeckoorlicka a Lanškrounska.
Schváleno: 8 – 0 – 0
157/ ZO schvaluje bezúplatný převod zemědělského
pozemku, evidovaného dle stavu KN ppč. 355/5 v k.ú.
Valteřice u Výprachtic z majetku Pozemkového fondu
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165/ ZO projednalo žádost o poskytnutí finanční dotace SDH Výprachtice ve výši 10.000,- Kč na pořízení
vybavení dle přiloženého seznamu, který je přílohou
a nedílnou součástí zápisu ZO. Žádosti se nevyhovuje
s tím, že v rozpočtu jsou prostředky na nejnutnější náklady.
Schváleno: 9 – 0 – 0
166/ ZO schvaluje změnu nájemce bytu č. 8 ve II.
nadzemním podlaží domu čp. 287 ze stávajícího nájemce
slečny L. N. na pana M. Ch. bytem Výprachtice, a to ode
dne 1. 10. 2007.
Schváleno: 9 – 0 – 0
167/ ZO souhlasí se zaplacením nedoplatku za vytápění nebytových prostor Výprachtice čp. 175 v topné sezóně
2005/2006 firmě IVY – Ivana Vernerová s tím, že celková
částka 7.475,- Kč bude splacena nejpozději do 15. 12.
2007.
Schváleno: 9 – 0 – 0
168/ ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na doplnění části veřejného osvětlení v obci Výprachtice s firmou
VČE – montáže, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, 531 17
Pardubice za nabídkovou cenu 104 482,- Kč, včetně 19 %
DPH. Termín zhotovení bude upřesněn v návaznosti na
rozpočet obce. Smlouva se uzavírá po provedení řádného
výběrového řízení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
169/ ZO Výprachtice souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo na provedení víceprací v souvislosti s novou krytinou na ZŠ Výprachtice. Vícepráce budou realizovány
dle položkového rozpočtu, který tvoří přílohu smlouvy.
Cena díla činí 145 151,- Kč, včetně 19 % DPH. Termín
realizace nejpozději do 15. 10. 2007. Termín zaplacení
ceny díla do 1. 4. 2008.
Schváleno: 9 – 0 – 0
170/ ZO souhlasí s uzavřením podlicenční smlouvy na
zajištění webu pro malou Knihovnu Koburk s Knihovnou
města Hradec Králové. Vše za podmínek uvedených v návrhu smlouvy. Jedná se o bezplatnou službu.
Schváleno: 9 – 0 – 0
171/ ZO ruší své usnesení číslo 153 ze dne 25. 7. 2007
ohledně záměru odkanalizování části obce Výprachtice
– lokalita Malá Strana. Důvodem jsou projektantem vyčíslené předpokládané investiční náklady ve výši 4,8 mil.
Kč, včetně DPH.
Schváleno: 9 – 0 – 0
172/ ZO pověřuje starostu obce, aby provedl veškeré
úkony, které budou nutné k podání žádosti o dotaci na

SFŽP s určením pro zateplení budovy Obecního úřadu
Výprachtice.
Schváleno: 9 – 0 – 0
173/ ZO pověřuje starostu obce k podání žádosti o dotaci – Program obnovy venkova, a to na splátky úroků
z úvěru a na výměnu oken u budovy požární zbrojnice
Výprachtice.
Schváleno: 9 – 0 – 0
174/ ZO schvaluje prodej pozemků stpč. 17 zbořeniště, stpč. 18. zbořeniště v k.ú. Valteřice u Výprachtic a PK
ppč. 91 a ppč. 93 v k.ú. Valteřice u Výprachtic panu R.
K., bytem Ústí nad Orlicí. Prodejní cena bude 1,8 násobek
ceny stanovené znalcem.
Schváleno: 9 – 0 – 0
175/ ZO schvaluje příspěvek v částce 5.000,- Kč na
spotřebovanou elektrickou energii v budově čp. 216 pro
potřeby Obecního úřadu paní E. U. – nájemce pohostinství „U Jana“.
Schváleno: 9 – 0 – 0
176/ ZO schvaluje příspěvek ve výši 3.000,- Kč manželům B., bytem Výprachtice na nutné náklady spojené
s vedením Klubu důchodců.
Schváleno: 9 – 0 – 0
177/ ZO projednalo návrh smluv firem ELDACO,
Ing. Jan Kotrle MBA, a ARNEX CZ s.r.o. s tím, že k návrhům se zastupitelstvo vyjádří na příštím veřejném zasedání po potřebném prostudování všech žádostí.
Schváleno: 9 – 0 – 0
Diskuse:
Luboš Merta – pořízení a zaměření zrcadla na výjezdu ze
sídliště „Mertov“.
Věra Jandejsková – MUDr. Mária Braunová končí k 31.
10. 2007 ordinační hodiny ve Výprachticích. Za MUDr. Braunovou bude ordinovat MUDr. Veselá Stanislava
od 1. 11. 2007.
Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 9 členů
zastupitelstva, 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: Marcela Pfitznerová

ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGIE (SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK 8 – 11 HODIN)
pro oblast Letohrad, Žamberk, Lanškroun, Jablonné n. Orl.
6. 10. - 7. 10. 2007

MUDr. Strnadová Marie, Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622, tel.: 465 642 765

13. 10. - 14. 10. 2007

MUDr. Petr Šrámek, Letohrad, U Dvora 815, tel.: 465 621 551

20. 10. - 21. 10. 2007

MUDr. Marie Špičková, Králíky 414, tel.: 465 631 274

27. 10. - 28. 10. 2007

MUDr. Jan Špička, Králíky 414, tel.: 465 631 154

3. 11. - 4. 11. 2007
10. 11. - 11. 11. 2007

MUDr. Jaroslav Ulman, Tatenice 268, tel.: 465 381 212
MUDr. Jana Vacková, Lanškroun, Hradební 227, tel.: 465 322 348
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
1. třída
V pondělí 3. září nastoupilo do 1. třídy naší školy
9 nových žáčků. První den školní docházky je doprovodili
do školy jejich rodiče a přivítalo je vedení školy a třídní
učitelka. Mnoho úspěchů jim popřál také pan starosta.
Všichni se na závěr slavnostního zahájení podepsali (cosi
namalovali) do obecní kroniky.

Lukáš Pánik

Liliana Nýdecká

Jana Burešová

Martin Dušek

Jan Šponiar

Počty žáků v roce 2007/2008.
Z deváté třídy odešlo 12 žáků, z páté 1 žák, ze sedmé
1 žák.

Lucie Faitová

Do první třídy nastoupilo 9 žáků, do třetí 1 žák, do páté
1 žák, do šesté 2 žáci, do osmé 1 žák.
Celkově se tak počet žáků nezměnil a zůstává stejný
jako v loňském roce – 103 žáci.

Radka Chládková

Výprachtice
Čenkovice
Horní Heřmanice
Jablonné nad Orlicí

88
9
5
1

Noví pedagogové
Lucie Bartůňková, třídní učitelka 6. třídy, ČJ-D,
Jana Štefanová, HV (II. stupeň),
Mgr. Žaneta Fiebigerová, VV (II. stupeň).

Jan Koubek

Daniel Lochman
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Draví ptáci II.

Rekonstrukce školy

V pondělí 10. září se konečně usmálo štěstí (počasí)
a mohla proběhnout druhá část ukázek dravých ptáků
– lety a chování ve volné přírodě. I když zima byla – nepršelo. Dravci se tak mohli předvést ve své plné kráse.

V pátek 21. září proběhla kolaudace kotelny školy.
V rámci letošní etapy byl nainstalován nový účinnější
kotel na tuhá paliva, došlo k rekonstrukci rozvodů (byly

odděleny zejména rozvody do MŠ, pavilonu a tělocvičny)
a výměně všech radiátorů ve všech budovách a tělocvičně.
Souběžně byla vyměněna střešní krytina
na staré budově školy.
Děkuji všem zaměstnancům školy za
toleranci
nepořádku
na začátku školního
roku a školníkovi, uklízečkám i kuchařkám
za to, že vše uvedli do
původního stavu. Na
úklidu a rekonstrukčních pracích se nemalou měrou podíleli také
zaměstnanci obecního
úřadu, kteří u toho všeho stihli také vymalovat 8. třídu
a upravit příjezdovou cestu ke školní kuchyni. Díky.
Mgr. Petr Fiebiger

SDH Koburk jede na plavání
SDH Koburk pronajal pro své členy a příznivce
v sobotu 20.

října 2007 od 8 do 10 hodin dopoledne

celý krytý plavecký bazén v Usti n.Orlicí, včetně vířivky, toboganu
a parní komory.
Zbývající volnou kapacitu do naplnění autobusu nabízí zájemců
z řad výprachtické veřejnosti. Vstup do bazénu je zdarma.
Příspěvek na autobus pro nečleny činí 30 Kč.
Upozornění: účastníci mladší 18-ti let se mohou zúčastnit pouze
v doprovodu dospělé osoby, která za ně po celou dobu zodpovídá.
Počet aktuálně volných míst a přihlášení naleznete
na internetových stránkách obce www.obec-vyprachtice.cz
nebo na tel.: 777 257 709.
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ZÁCHOD NENÍ ODPADKOVÝ KOŠ

SVOZ ODPADU

Odpadní vody z Vašich bytů jsou odváděny kanalizačními přípojkami do veřejné kanalizace a dále na
čistírnu odpadních vod. Provoz kanalizace a čistírny se
řídí Provozními řády, které jsou uloženy u majitele a provozovatele těchto zařízení, což je obec (město). Protože
ne každý z Vás má příležitost si tyto dokumenty přečíst,
uvádíme z nich některá ustanovení, která se týkají Vás,
jakožto uživatelů.
Odpadní vody vznikají běžným provozem domácnosti,
tj. v kuchyni, koupelně a na záchodě. Na takovéto znečištění je čistírna konstruována a připravena. Bohužel,
v odpadních vodách se však vyskytují i látky, které nejsou odpadními vodami a na čistírně způsobují potíže,
poruchy a v konečném důsledku zhoršení čistícího efektu
a tím celého životního prostředí.
Odpadními vodami nejsou a do vod nepatří zejména:
• Dámské hygienické potřeby (vložky, tampóny), a to
ani jejich obaly,
• jakékoliv jiné plastové a gumové výrobky,
• textilní, ale i papírové ubrousky a ručníky (mají
zvláštní úpravu a nerozloží se) ,
• kuchyňské zbytky, zejména tuky a oleje,
• obsahy popelníků a jiné pevné látky.

Vážení občané!
Dovolujeme si Vás upozornit, že

v sobotu 13. října 2007
provede v naší obci firma KOS s.r.o. Jablonné nad Orlicí

svoz nebezpečných odpadů.
Tím Vám vzniká možnost zajistit správným způsobem
likvidaci nebezpečných odpadů, které se mohou vyskytovat v domácnosti.
Sbírány budou tyto nebezpečné odpady:
- olej, tuk, filtry, znečištěné hadry, barvy, lepidla
- léky
- galvanický článek suchý nebo mokrý (akumulátor)
- zářivky, výbojky
Zpětný odběr elektrozařízení
- ledničky, televize, rádia, kuchyňské spotřebiče,
výpočetní technika, mobilní telefony

Velkoobjemový odpad
nebude svážen !!!!!!

Bude likvidován jiným způsobem, o kterém Vás
budeme informovat ve Výprachtických novinách.

Všechny tyto vyjmenované látky jsou biologicky nerozložitelné, nebo se rozkládají velmi pomalu a dlouho,
ucpávají kanalizaci a pokud přitečou s vodou na čistírnu,
namotávají se na čerpadla, zalepují a ucpávají další technologická zařízení a způsobují poruchy. Každá porucha
se musí dát opravit, a to stojí nemalé peníze, které se promítají do celkových nákladů na provoz a tím samozřejmě
i do ceny stočného.

Bližší informace na tel.: 465 391 219, 736 535 787
Odpady v žádném případě nemíchejte. V patřičných
obalech od Vás odpad převezme zaměstnanec firmy KOS
s.r.o. Jablonné nad Orlicí. Na obecním úřadě si můžete
vyzvednout plastový pytel, do kterého můžete některé
druhy nebezpečných odpadů nashromáždit.
Ve svozový den bude technika stát na těchto stanovištích:
sídliště Mertov
od 7.00 hodin
vedle řad. garáží za OÚ
od 7.30 hodin
Valteřice - zastávka
od 8.00 hodin
na „Malé Straně“ u Skalických
od 8.30 hodin
točna U Kovárny
od 9.15 hodin
na Haldě u kravína
od 10.00 hodin
sídliště Koburk
od 10.30 hodin
u hasičárny v Koburku
od 11.00 hodin
na Chudobě u kravína
od 13.00 hodin

Dalšími nežádoucími látkami v odpadních vodách jsou
minerální oleje (ropné látky), které narušují biologické
procesy čistírny, zhoršují kvalitu vody na odtoku z čistírny
a s tím související finanční sankce, což se opětovně projeví v ceně stočného. Do této kategorie patří se vším všudy
i neřízené vypouštění sedimentů ze septiků.
Veškeré znečišťující látky, které je nutno z odpadních
vod složitě odstraňovat, jsou odpadem, který je nutno
odpovídajícím způsobem zlikvidovat. Pokud jsou nasáklé odpadní vodou, jsou těžší, hůře se s nimi manipuluje
a mohou být i infekční.
Rozpuštěné znečištění se přeměňuje do biologického
kalu, který s obsahem přiváděného znečištění neustále
narůstá a musí se odstraňovat. Pokud se do kalu dostanou
nežádoucí látky, není možné kal použít jako hnojivo v zemědělství, ale musí se složitě a draze odvodňovat, (obsahuje totiž 98 % vody) a potom uložit na drahé skládce.

Pokud budete mít k likvidaci odpad, který nelze rukama
zvládnout, prováděcí firma bude mít k dispozici drobnou
techniku, kterou může na Vaše vyžádání odpad naložit.
Odpad předávejte pouze osobně!!
Svoz není určen podnikatelům, jejich odpad firma zlikviduje po dohodě.
Obecní úřad Výprachtice

KUKA SPOL.
oznamuje,
že zimní svoz popelnic
začíná 15. 10. 2007 a poté každý týden.

Věříme, že nyní již odpadky nebudou končit v záchodové míse nebo kanalizační vpusti, ale přímo v popelnici
nebo kontejneru, kam patří.
Vypracoval: Zdeněk Nekovář, odborník na ČOV
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SPOZ – TŘI OHLÉDNUTÍ

SPOZ OZNAMUJE

* Naše obec má čtyři nové občánky – dva chlapečky:
Pepu Medka, Štěpána Helbicha a dvě holčičky: Petru Marešovou a Elišku Chládkovou. Mezi výprachtické občánky
jsme je přivítali v sobotu 23. června 2007 v obřadní síni
Obecního úřadu ve Výprachticích. S básničkami vystoupily
děti z mateřské školy, dále Ilona Kulhánková a Sára Šedivá,
zazpívala Jana Koubková a Irena Hejlová, hudební doprovod Jana Štefanová. Potěšila nás milá a příjemná atmosféra
sobotního odpoledne. Dětem a jejich rodičům přejeme hodně zdraví, štěstí, pohody, radosti a spokojený rodinný život.

V říjnu oslaví své jubileum
Josef Smejkal
Antonín Procházka
Milan Chládek

Výprachtice 17
Výprachtice 66
Výprachtice 48

60 let
60 let
60 let

Vítej mezi námi
Jonáš Junek
Jan Schwarz

Výprachtice 90
Výprachtice 170

Rozloučili jsme se
Anna Reslerová

Výprachtice 27
zemřela ve věku 74 let

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme rodiče, že p. MUDr. Mária Braunová
ke dni 1. 11. 2007 ukončí svou činnost
v dětské ordinaci ve Výprachticích.
Jelikož obecní úřad má zájem i nadále zachovat
činnost dětské ordinace, tak tuto praxi převezme
MUDr. Veselá Stanislava z Jablonného nad Orlicí.

* Hned příští týden ve čtvrtek 28. června se v obřadní
síni konalo slavnostní setkání žáků deváté třídy ZŠ Jindřicha Pravečka Výprachtice a nastávajících prvňáčků a jejich rodičů. Předávání štafety s programem zpestřilo odpoledne předposledního školního dne, úsměvy a potlesk
přítomných dokazoval, že se líbilo. Děti z MŠ – budoucí
prvňáčci dostaly šerpu a svým starším kamarádům připravily dáreček. Ani SPOZ nezůstal pozadu a nastupujícím
i odcházejícím školákům předal malou pozornost – potřeby do školy, které po prázdninách mohou využít.

Paní MUDr. Márii Braunové děkujeme
za dosavadní práci ve Výprachticích.
Paní MUDr. Stanislavě Veselé zase přejeme, aby se jí
u nás líbilo a vydržela s našimi dětmi co nejdéle.
Ordinační hodiny ve Výprachticích od 1. 11. 2007
Lékařka: MUDr. Stanislava Veselá
Sestra: Iveta Macháčková
Výprachtice: úterý 10.00 – 11.30
čtvrtek 13.00 – 15.00

* Malí žáčci – prvňáčci: Jana Burešová, Martin Dušek,
Lucie Faitová, Radka Chládková, Jan Koubek, Daniel Lochman, Liliana Nýdecká, Lukáš Pánik a Jan Šponar zasedli
poprvé do školních lavic 3. září 2007, kde je přivítal pan
ředitel Mgr. Petr Fiebiger, paní učitelka Mgr. Daniela Smejkalová a pan starosta JUDr. Miroslav Stejskal. Ve vyzdobené třídě čekaly na lavicích už nové školní pomůcky a malý
balíček dostali prvňáčci i od Sboru pro občanské záležitosti,
předala je paní Marie Bašková a dohlédla, aby i v obecní
kronice byl tento první školní den zaznamenán.
Fotografování na všech akcích zajišťoval pan Jan Skalický, děkujeme mu za ochotu a vstřícnost.
Na prahu nového školního roku 2007/2008 přejeme
všem žákům, včetně prvňáčků, ale také studentům a učňům, aby načerpali mnoho znalostí, vědomostí a dovedností v klidné atmosféře, pohodě a porozumění, pedagogům a rodičům pak trpělivost a čas pro své zvídavé děti.

Prosíme rodiče, kteří mají zájem, aby děti přestoupily
k MUDr. Stanislavě Veselé, aby se dostavili podepsat
novou registraci.
Ordinační hodiny – Jablonné nad Orlicí , ul. Slezská,
tel: 465642430
Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek

7.15
7.15
7.15
7.30

– 11.00
– 9.30
– 10.30
– 11.00

Ordinační hodiny - Bystřec
Úterý
7.30 – 9.30
Středa 13.00 – 14.15
Čtvrtek 11.00 – 12.30

Za SPOZ: Hanyšová Marie
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poradna lichý týden

VALTEŘICKÁ POUŤ
I když je to již malá obec, která čítá asi 5 stálých obyvatel, kde převážnou většinu tvoří již chaty a chalupy k rekreaci, tak i zde dodržují tradici a slaví každoročně pouť.
Letos tento den připadl na neděli 16. 9. 2007. Počasí
bylo krásné. Obloha modrá bez mráčků i když sem tam
zafoukal z polí vítr, přesto bylo překrásně.
V místním kostele Povýšení s. Kříže, postavený r. 1832
se konala jako každý rok Mše svatá. Letos však byla pouť

O hudební a pěvecký doprovod během Mše svaté se
postarala hudební skupina z Bystřece.
Chtěli bychom všem zúčastněným poděkovat za podporu Valteřického kostela svojí návštěvou. Doufáme, že
zachovají přízeň této akci i v dalších létech a přáli bychom si, aby se z této akce stala tradice.
Děkujeme zpěvákům z Bystřece za krásný doprovod
při Mši svaté, dechové hudbě Výprachtice za jejich hudební příspěvek v okolí kostela.
opravdu vydařená. Co do počtu návštěvníků, kterých jsme
odhadovali přes 150 lidí, tak počtem aut zaparkovaných v
okolí kostela, kterých bylo celkem 60. Někteří návštěvníci
přišli pěšky, jiní přijeli na kole.
Kostel byl zcela zaplněn. I vstupní chodba byla plná
návštěvníků a na ty kteří se opozdili bohužel zbylo místo
jen venku před vchodem.
Na uvítanou hrála před kostelem návštěvníkům dechová hudba z Výprachtic, která pokračovala v hraní také po
skončení Mše svaté.

A na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří se postarali o dobrý průběh tohoto dne.
Věra Jandejsková

Jako již tradičně bylo připraveno pro návštěvníky malé
občerstvení i když s tak velkou účastí se nepočítalo, každý
byl pohoštěn alespoň něčím malým k zakousnutí a pohárkem vína.
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ROBINSONI DD HORNÍ ČERMNÁ
Dne 14. července jsme s dětmi z DD Horní Čermná,
DD Potštejn a s dětmi z rodin vyrazili jako každý rok do
našeho tábora v Jižních Čechách. Letošní tábor jsme nazvali Robinsoni. Naši táborníci ztroskotali na řece Dračici
a pomocníci vládce moří, Neptuna, je dovedli ke svému
bohu. Ten je pokřtil na trosečníky Robinsony. Naši ztros-

na kůlu co nejdelší dobu...). Ve velkých vedrech jsme se
šli vykoupat na písák nebo do řeky Dračice, která se stáčela okolo tábora. A abychom nezaháleli, uspořádali jsme
závody na duších. A když přišla noc? Je jasné, že každý
trosečník má obavy ze tmy, která pomalu padá na tábor.

kotanci se museli naučit rozdělávat oheň různými způsoby (lupou, třením tyčkou..). Dále se naučili rozpoznávat
stopy divé zvěře a samozřejmě i odlévat takovou stopu.
Bylo nutné vytvořit si střechu nad hlavou, kdyby přišlo
plačtivé počasí, a různé druhy uzlů byly také nutností.
A co že to žilo okolo nás v lese? Samozřejmě se Robinsoni
naučili rozeznávat zvěř a ptáky.
Druhý týden pro zlepšení kondice probíhali sportovní
hry a soutěže (hod gumákou, běh opičí dráhou, dřepy, stoj

Ale naši trosečníci byli stateční. Dokonce zvládli i stezku
odvahy. Jeden den jsme se vydali na průzkum okolo Dračice a co nevidíme? Zlatokop. Ano, na břehu řeky rýžoval
zlaté kousky. Tak jsme se mu vydali na pomoc. A kdo že
toho narýžoval nejvíce? Samozřejmě naši Robinsoni.
Tábor byl moc pěkný. Jídlo i počasí bylo skvělé. Proto
bych chtěla poděkovat všem Robinsonům, malým i velkým, že byli tak skvělí. Díky Lucka
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INTERNETOVÉ STRÁNKY MŠ VÝPRACHTICE
Začátkem září byly zprovozněny internetové stránky
Mateřské školy Výprachtice. Stránky naleznete na adrese
http://skolka.obec-vyprachtice.cz a budou sloužit nejen
k obecné prezentaci mateřské školy (MŠ), ale i k informování rodičů a šiřší veřejnosti o událostech a akcích v MŠ.
Na doplnění kompletních informací se usilovně pracuje a lze konstatovat, že téměř každým dnem se objeví
něco nového.
V sekci „Aktuality“ lze najít zprávy o aktuálním dění
v MŠ. Pod odkazem „O nás“ najde bedlivý čtenář informace o škole a její historii. Pod názvem „Školní řád MŠ“
se skrývá elektronický přepis vnitřního školního řádu
a informace o organizaci dne v MŠ. „Fotogalerie“ skrývá
množství fotografií nejen z akcí MŠ, ale i z běžného života ve škole. Právě o akcích MŠ informuje odkaz „Akce“,
který bude naplněn informacemi v nejbližších dnech. Zajímavou částí stránek je „Jídelníček“, který je každý týden

aktualizován a jistě tak potěší nejednoho rodiče našich
malých žáčků, neb tak bude moci vědět, co jeho dítko
právě požívá za laskominy. Pro zvídavé spoluobčany je
připravena část „Školka odpovídá“, kde lze vznést libovolný dotaz týkající se MŠ, který bude zodpovězen jejími
pracovníky.
Na stránkách budou probíhat i různé ankety. V současné době probíhá anketa týkající se vzhledu nových stránek
MŠ. Chtěli bychom tímto poprosit o co nejhojnější účast
na hlasování, neboť jen pak má taková anketa smysl.
Věřím, že internetová prezentace MŠ Výprachtice
přispěje nejen k dobrému obrazu samotné MŠ, ale i naší
obce jako takové.
Na závěr dovolte, abych poděkoval především panu
Danielu Vávrovi za nezištnou realizaci těchto internetových stránek naší MŠ a dále pracovníkům MŠ za vstřícnou
spolupráci.
Jan Medek
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Stetap®
malý zázrak v povrchové úpravě interiérů
Praskají vám stěny či stropy a nevíte si rady?
Máte křivou nebo jinak nehezkou omítku ve Vašem bytě nebo kanceláři?
Máte v bytě či jiných prostorách plíseň?
Už se nechcete trápit s malováním a úklidem po něm?
Potřebujete Váš byt nebo jiné prostory odhlučnit nebo zateplit?
Chcete, aby Váš byt, obchod nebo kancelář získal příjemnou pohodu,
útulnost a reprezentativní vzhled?
Chcete si žít jako v bavlnce?
Pak právě vám jsou určeny následující řádky.
Již třináct let získává po celé České republice (i mimo ní) uznání a obdiv zákazníků výrobek, který mnohým
z nich při povrchové úpravě interiéru dokázal vyřešit problémy, s kterými si ostatní materiály nedokáží poradit.
Tím materiálem jsou stěrkové tapety (omítky) Stetap®.
Stetap® je stěrková tapeta (omítka) určená k povrchové úpravě všech druhů interiérů, vyrobená z bavlněného vlákna a vodou rozpustného pojiva na bázi celulózy. Široká škála vzorů je vytvářena řadou komponentů a jejich kombinacemi (bavlna, len, vlna, viskóza, kamenná drť, různé ﬂitry, posypy atd.) a také barevným odstínem
základního materiálu, který může být přírodní, bělený nebo obarvený.
V souladu s posledním módním trendem je možno Stetap® v bělených i režných provedeních tónovat kvalitními
tekutými malířskými barvami a vytvářet tak libovolné odstíny všech barev. Kromě více než devadesáti katalogových
vzorů je možno vyrábět prakticky neomezený počet úprav těchto vzorů nebo dle přání zákazníka vytvářet i vzory nové,
což dává široké možnosti a přizpůsobivost pro řešení konkrétních požadavků. Stetap® se vyrábí jako sušina a po
smíchání s vodou se aplikuje na podkladový materiál v základní vrstvě 3 mm obdobně jako štuk. Právě třímilimetrová
základní síla a vlastnosti bavlněného vlákna dávají tomuto materiálu mimořádné vlastnosti a možnosti využití.
Vedle výrazného zvýšení úrovně designu interiérů je zákazníky oceňována především vysoká pohltivost hluku
a zvukově i tepelně izolační vlastnosti tohoto materiálu. Další mimořádnou předností Stetapu je schopnost vyrovnávání i značných nerovností podkladového materiálu a překrývání i velkých prasklin zdí a stropů. Dlouholeté
zkušenosti prokázaly, že nikdy nedošlo k roztržení vrstvy Stetapu ani postupně se rozšiřující trhlinou. Tyto vlastnosti jej předurčují k použití při rekonstrukcích objektů všeho druhu. Všude tam, kde je stávající povrch místnosti
nerovný, nesourodý (z různých materiálů), popraskaný, po opravách elektroinstalace nebo jiných podobných
zásazích se aplikací Stetapu sjednotí a všechny nedostatky zakryjí. Při použití této technologie dochází nejen ke
značným cenovým úsporám, ale i úsporám času potřebného k realizaci. Odpadají práce a komplikace spojené
s odstraňováním původních poškozených podkladů (např. lingustry, olejových nátěrů atp.), vybourávání starých
omítek či keramických obkladů, likvidace vybourané suti, pořizování nových omítek, štuků, maleb atp. Do této
kategorie využití Stetapu patří i „polidštění„ umakartových jader panelových domů.
Další vysoce ceněnou a využívanou vlastností Stetapu je schopnost absorbování značného množství vody
bez ztráty kvality a vytváření skvrn po vyschnutí. Tato vlastnost v kombinaci s velmi dobrými tepelně izolačními
vlastnostmi je využívána k předcházení tvorby plísní tvořených srážením vodní páry v prostorách s nedostatečným tepelněizolačním opláštěním. Stetap® pohlcuje vodní páru v době, kdy se intenzivně tvoří (při vaření, praní
atp.) a při následném větrání se této vody zbavuje. Ochrana proti plísni je zintenzivněna speciálním konzervačním přípravkem s dlouhodobou účinností, který se do Stetapu přidává při jeho aplikaci.
Výčet předností by mohl pokračovat zdůrazněním jeho zdravotní a ekologické nezávadnosti, značné pružnosti, houževnatosti, odolnosti proti oděru a mechanickému poškození nebo skutečností, že ho lze aplikovat prakticky na všechny používané materiály. Jeho uživatelé oceňují dlouhou životnost a bezúdržbový provoz, včetně
možností změny designu interiéru aplikací libovolného množství nových vzorů na původní nebo vymalováním
běžnými malířskými prostředky. Nezanedbatelnou předností je i cenová dostupnost tohoto výrobku.
Bližší informace můžete získat na internetové adrese www.interierart.cz nebo na Obecním úřadě
ve Výprachticích. A ještě informace pro ty váhající. Do konce roku 2007 si je možno nechat
provést aplikaci Stetapu s výhodnou 5 % DPH.
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Spoj čísla od 1 do 23.

OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY
SUDOKU

Omalovánka

Najdeš, správnou cestu?
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