ZPRÁVY Z OBCE
Vážení přátelé,
dovolte nám, abychom Vás pozdravili na prahu nastupujících jarních dnů a informovali Vás o dění v obci
v březnu 2008.
V měsíci březnu pokračovaly běžné práce na údržbě
obecního majetku. Malovaly se chodby v naší základní
škole. Vymalovaná místa při vstupu do budovy si žáci
následně sami velice pěkně vyzdobili.
Zaměstnanci obce pracovali na výrobě regálů pro archiv, který musíme na základě závěru kontroly přemístit
do budovy základní školy. Důvodem je skutečnost, že
v místnostech archivu se nesmí nacházet rozvody vody.
Zaměstnanci úřadu
dále zpracovali dvě
žádosti o dotace z programů ministerstva pro
místní rozvoj. Jednalo
se o žádost na opravu
střechy
tělocvičny
a dále žádost na rekonstrukci školního hřiště.
Obec Výprachtice
získala druhé místo
v soutěži internetových prezentací obcí
Pardubického
kraje.
Oceněny byly webové
stránky obce Výprachtice, které zpracoval
pan Ing. Daniel Vávra.
Pěkné umístění v této
soutěži svědčí o tom, že v naší vesnici máme schopné
lidi, jejichž práce patří mezi úspěšné v soutěžích, které
mají tradičně vysokou odbornou úroveň. Panu Ing. Danu
Vávrovi patří proto naše poděkování.
Jelikož se jednalo o projekty, které předpokládají zapojení našich dětí, pomáhali se zpracováním podkladů žáci
a učitelé naší základní školy. Děkujeme tímto řediteli školy
a učiteli panu Bc. Grossmannovi za vstřícné a rychlé zpracování těchto podkladů. Grafickou úpravu žádosti s obrazovou dokumentací vypracovala paní Jitka Jirásková.
Měsíc březen byl obdobím, ve kterém proběhla schůze
našich myslivců. Myslivci přislíbili pomoc obci při výstavbě
oplocenky, která bude sloužit k ochraně mladých sazenic

před zvěří. Obec na druhé straně podpoří některé aktivity
tohoto spolku, jehož náplní je mimo jiné péče o naši přírodu. I proto si zaslouží myslivci náš dík za obětavou práci při
pomoci lesní zvěři i přírodě.
Koburští hasiči uspořádali tradiční ples, na který se hodně lidí těšilo. Sál byl zaplněn zejména místními občany
a úroveň plesu i organizace této společenské události byla
již tradičně výborná. Není nutné zdůrazňovat, že hasiči
z Koburku každoročně organizují zajímavé společenské
akce a jejich aktivity mají velkou podporu našich občanů.
Obec si práce všech hasičů váží. Věříme, že se nám v letošním roce podaří lépe ocenit podporu spolků a i jejich
práci, která je pro naši
vesnici rozhodně velkým přínosem.
Ze
společenských
akcí určitě stojí za zmínku oslava výročí zlaté
svatby manželů Jarmily
a Josefa Marešových.
Manželům Marešovým se narodilo 6 dětí.
Dnes se těší z 16 vnoučat a 7 pravnoučat.
Děkujeme jim touto
cestou za jejich obětavou a dlouholetou
práci pro naši školu,
pro naši vesnici a přejeme jim další dlouhá
léta, prožitá ve zdraví
a spokojenosti.
S pozdravem zastupitelstvo obce Výprachtice

Obec Výprachtice má zájem zajistit pro starší
občany donášku obědů, nákupů, případně úklid.
V dané souvislosti prosíme všechny, kteří mají o tuto
službu zájem, aby se přihlásili
na Obecním úřadě, tel.: 465 391 132.
Služba bude zajišťována bezplatně, pouze na rozvoz
obědů bude nutno přispět symbolickou částkou,
která pokryje náklady na benzín.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice,
konaného dne 13. 3. 2008 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomni: Jindřich Beran, Ing. Jiří Falta, Marie Hanyšová,
Marie Hejlová, Libor Chaloupek, Věra Jandejsková, Luboš
Merta, Marcela Pfitznerová, JUDr. Miroslav Stejskal
Omluveni: Marie Ingrová
Hosté: M. Bašková, L. Chládek, J. Katzer

cenu 92.785,- Kč bez DPH. V textu dle předloženého
návrhu smlouvy.
Schváleno: 8 – 0 – 1
34/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo, dle předloženého návrhu smlouvy o dílo, se zhotovitelem Ivanem
Marešem M+M, T. G. Masaryka 173, 562 01 Ústí nad
Orlicí, IČ 10523383. Cena díla činí 313. 533,- Kč bez
DPH. Termín zhotovení do 30. 10. 2008. Zhotovitel byl
vybrán v rámci nabídkového řízení, ve veřejné soutěži.
Zhotovitel nabídl nejnižší cenu díla ze všech uchazečů.
V případě, že nebude na akci poskytnuta příslušná dotace,
bude financování rozloženo do dvou termínů. Polovina
kupní ceny bude zaplacena po předání předmětu díla
v roce 2008, druhá polovina ceny díla pak počátkem roku
2009.
Schváleno: 9 – 0 – 0
35/ ZO schvaluje strategický rozvojový dokument obce
Výprachtice na období let 2008 až 2015, a to dle předloženého návrhu. Strategický rozvojový dokument se přikládá k tomuto usnesení jako jeho nedílná součást.
Schváleno: 8 – 0 – 1
36/ ZO schvaluje podání žádostí o dotace a v případě
poskytnutí dotací uzavření smluv s poskytovateli dotací na
tyto akce:
1) Na opravu střešního pláště objektu tělocvičny na
budově Základní školy J. Pravečka Výprachtice, okres Ústí
nad Orlicí.
2) Na rekonstrukci sportovního hřiště pro děti - vedle
Základní školy J. Pravečka Výprachtice, okres Ústí nad
Orlicí.
3) Na obnovu a údržbu veřejné zeleně (památný strom
– Výprachtická lípa a okolí stromu).
4) Na vytvoření 4 pracovních míst – žádost prostřednictvím Úřadu práce v Ústí nad Orlicí – jedno místo dotované částkou 10.800,- Kč, na dobu určitou – od 1. 4. 2008
do 31. 10. 2008 a dále na čtyři pracovní místa od 1. 9.
2008 do 31. 8. 2009.
Schváleno: 9 – 0 – 0
37/ ZO souhlasí s uzavřením smluv o poskytnutí dotací
s poskytovatelem těchto dotací, tj s Pardubickým krajem,
Komenského náměstí 125, Pardubice:
a) na vyhotovení projektu pro rozšíření obecní kanalizace
b) na vyhotovení projektu na vyhledání nových vodních zdrojů a na projekt pro provedení hydrogeologických zkoušek a dalších souvisejících úkonů
c) na hasičskou techniku pro SDH Výprachtice a SDH
Koburk
d) na výměnu oken v budově hasičských zbrojnic Výprachtice a Koburk
Schváleno: 9 – 0 – 0
38/ ZO souhlasí s prodejem pozemku ppč. 1523/9
v k.ú. Koburk a obci Výprachtice. Prodej se schvaluje za
cenu stanovenou znalcem na základě znaleckého posud-

Program:
1. Zahájení
2. Volba členů mandátové a návrhové komise
3. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2007
4. Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
5. Schválení smluv o dílo (terasa u čp. 216,
střecha tělocvičny ZŠ)
6. Schválení rozvojového dokumentu obce
Výprachtice
7. Schválení žádostí o dotace z prostředků
MMR a PK
8. Ostatní
9. Diskuse
10. Návrh usnesení
11. Závěr
Veřejné zasedání zahájil starosta obce pan Miroslav
Stejskal, který přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání.
Předložený program jednání byl schválen.
Schváleno: 9 – 0 – 0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: I. Beran, M. Hanyšová
Schváleno: 9 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: V. Jandejsková, M. Hejlová
Schváleno: 9 – 0 – 0
31/ ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2007 bez výhrad,
a to dle předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto
usnesení jako příloha.
Schváleno: 9 – 0 – 0
32/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene „Zřizování a provozování distribuční soustavy
– dle ust. § 25 odst. 5, zák. číslo 458/2000 Sb.“ s firmou
ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,
PSČ 40502, IČ 27292425, kterou se zřizuje věcné břemeno k pozemkové parcele číslo 322/3 a k pozemkové parcele číslo 322/1 v k.ú. a obci Výprachtice, a to v rozsahu
vymezeném GP číslo 584-740/2007, ze dne 11.12.2007.
Věcné břemeno se zřizuje jako právo věcné za náhradu
500,- Kč.
Schváleno: 9 – 0 – 0
33/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou
OVAZ zámečnictví s.r.o., se sídlem: 561 54 Výprachtice
čp. 283, IČ 25988859, na zhotovení kovové konstrukce
terasy u domu čp. 216 Výprachtice – kulturní dům - za
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ku. Náklady spojené s převodem zaplatí kupující.
Schváleno: 8 – 0 – 1
39/ ZO dále souhlasí s prodejem pozemku, zaměřeného dle GP číslo 575-1113/2007 v k.ú. a obci Výprachtice
a označeného 3168/6 v k.ú. a obci Výprachtice. Prodej se
schvaluje za cenu stanovenou znalcem na základě znaleckého posudku. Náklady spojené s převodem zaplatí kupující.
Schváleno: 9 – 0 – 0
40/ ZO v návaznosti na své usnesení ZO číslo 226
ze dne 11. 12. 2007 mění ustanovení, kterým se stanoví
prodej pozemků firmě AGROSPOL Výprachtice s.r.o., se
sídlem Výprachtice 288, 561 34 Výprachtice tak, že se
ustanovení o ceně ve výši 1,2 násobku ceny stanovené
znalcem se ruší.
ZO schvaluje doplnění předmětného usnesení o následující:
Předmětné pozemky v k.ú. Valteřice u Výprachtic se
prodávají za cenu 255.478,- Kč. Důvodem změny usnesení je snížení ceny pozemku o náklady, které nový vlastník
bude nucen vynaložit ze svého do úprav pozemku stpč.
103 v k.ú. Valteřice u Výprachtic, na kterém se nachází
zbořeniště.
Schváleno: 9 – 0 – 0
Ze zasedání se omluvila paní Marie Hejlová. Nyní je
přítomno 8 zastupitelů.

1 m3. Ceny jsou stanoveny s ohledem na skutečné náklady
roku 2007. ZO schvaluje výjimku pro odběratele, kteří bydlí
v úseku Halda, od vodojemu po hájovnu, a to tak, že pro
tyto odběratele stanoví vodné ve výši 8,- Kč za 1 m3.
Schváleno: 8 – 0 – 0
49/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou
OVAZ zámečnictví s.r.o., se sídlem: 561 54 Výprachtice
čp. 283, IČ 25988859, a to na stavební úpravy a částečné
oplocení sportovního hřiště pro děti - vedle Základní školy
Jindřicha Pravečka, Výprachtice. Cena díla činí 524.750,Kč bez DPH. V textu dle předloženého návrhu smlouvy
o dílo: akce se bude realizovat po etapách za předpokladu
získání dotace. I. Etapa 291.280,- Kč + vybavení 9.380,Kč. II. Etapa oplocení 224.000,- Kč.
Schváleno: 7 – 0 – 1
50/ ZO schvaluje rozpočet Dobrovolného svazku obcí
Lanškrounsko pro rok 2008, a to dle předloženého návrhu
rozpočtu.
Schváleno: 8 – 0 – 0
51/ ZO schvaluje plán činnosti finančního výboru
Schváleno: 8 – 0 – 0
Diskuse:
Pan Jiří Katzer – námitka k výstavbě terasy u pohostinství
„U Jana“; Jak se OÚ vypořádá s hlukem v nočních hodinách?
Odpověděl starosta JUDr. Stejskal – na základě vyhlášky OÚ
„o rušení veřejného pořádku“ v obci. Dále bude uzavřena
smlouva s vedoucí pohostinství na dodržování nočního klidu
na terase po 22.00 hod, a to pod hrozbou sankce.
Paní Katzerová – zda bude terasa zabezpečena v zimních měsících proti vniku dětí, aby nedošlo k úrazu. Odpověď starosta obce – terasa bude zabezpečena uzamykatelnou brankou.
Paní Hanyšová – zda by se nemohlo ještě v březnu
udělat výběrové řízení na opravu kulturní památky sochy
u zastávky v Koburku. Starosta reagoval s tím, že byli obesláni 3 uchazeči a je nutné počkat, až předloží nabídku.
Poté je možné provést výběrové řízení. Obec nyní zpracovává jiné dotační tituly - na opravu památek je zatím čas.
Pan Ladislav Chládek – Proč je snížená sazba vodného
na úseku Halda? Odpověděl starosta – na Haldě od vodojemu po hájovnu je voda stále v litinových trubkách – voda je
rezatá. Navrhovaný rozbor kvality vody provedeme.
Pan Ladislav Chládek – zajistit to, aby všichni majitelé
sekli na svých pozemcích trávu a zabránili tak šíření plevelů. Starosta obec uvedl, že obecní úřad bude dávat podněty k ukládání pokut v případě neudržování pozemků.
Nyní se tak již děje v případě nepovolených skládek.
Paní Hanyšová – zájezd na divadlo, zda by šlo, aby
OÚ zajistil zálohovou fakturu, – až by se vybraly peníze
od zájemců, by se peníze vrátily do obecní pokladny. OÚ
zálohovou fakturu zaplatí 14. 3. 2008.
Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 9 členů a později 8 členů zastupitelstva, zasedání je usnášeníschopné.
Zpráva návrhové komise: všechny body jednání byly projednány a jednotlivě schváleny.
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast
a zasedání ukončil.

41/ ZO souhlasí s připojením domu čp. 18 ve vlastnictví manželů H. na obecní vodovod. Náklady spojené
s připojením na obecní vodovod uhradí žadatelé.
Schváleno: 8 – 0 – 0
42/ ZO schvaluje Směrnici obecního úřadu Výprachtice č. 1/2008, kterou se stanoví Pravidla pro výběr úhrady
správního poplatku za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy (CzechPOINT). Směrnice se zakládá k tomuto usnesení a tvoří jeho přílohu.
Schváleno: 8 – 0 – 0
43/ ZO schvaluje ceník nájemného a služeb spojených
s nájem hrobového místa, který se zakládá k tomuto usnesení, jako jeho příloha.
Schváleno: 8 – 0 – 0
44/ ZO souhlasí se stavbou rodinného domku – roubenky na stpč. 1 v katastrálním území a obci Výprachtice.
Schváleno: 7 – 0 – 1
45/ ZO schvaluje na žádost SDH Koburk úhradu nákladů pohoštění, nákupu cen apod v souvislosti s konáním
Dětského karnevalu v Koburku, a to do výše 2.000,- Kč.
Schváleno: 8 – 0 – 0
46/ ZO souhlasí, aby obec Výprachtice vynaložila
v souvislosti s politikou zaměstnanosti k dotaci poskytnuté úřadem práce v mimořádných případech (truhlář, jarní
a letní měsíce) až 10.000,- Kč.
Schváleno: 8 – 0 – 0
47/ ZO souhlasí s připojením domu čp. 320 ve Výprachticích, ve spoluvlastnictví J. H., na kanalizaci a ČOV
ve vlastnictví obce Výprachtice.
Schváleno: 8 – 0 – 0
48/ ZO schvaluje cenu vodného pro rok 2008 ve výši 12,Kč za 1 m3 a cenu stočného pro rok 2008 ve výši 25,- Kč za

Zapsala: Pfitznerová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
PODĚKOVÁNÍ
Dovolte mi ještě dodatečně poděkovat osobám a firmám, které svými finančními i věcnými dary přispěli k organizaci zápisu dětí do 1. třídy 2008/2009:

Za ZŠ Výprachtice nastoupili: P. Grossmann, P. Fiebiger, J. Formánek, E. Hegerová, J. Pazderová, L. Vaníčková.
LYŽAŘSKÝ VÝCVIK - ZÁVĚR
Ve středu 19. března (před velikonočními prázdninami)
se uskutečnilo netradiční zakončení letošního lyžařského
kurzu. Vzhledem k tomu, že se v únoru denně dojíždělo
na sjezdovky do Čenkovic, slíbili instruktoři dětem, že
ukončení a vyhlášení výsledků LVVZ bude spojeno s nocováním ve škole.

KOVO Beran, s.r.o., Jindřich Beran, Výprachtice
Prodej textilu, paní Beranová, Výprachtice
OEZ, s.r.o., Výprachtice
KLEIN & BLAŽEK, spol. s r.o., Štíty
TG TISK s.r.o., Lanškroun
KOMERČNÍ BANKA, a.s., exp. Lanškroun
RECAL, Pavel Kráčmar, Lanškroun
DRUP – stavební firma, Vítězslav Jirges, Lanškroun.

Mgr. Žaneta Fiebigerová

DOPRAVNÍ VÝCHOVA
Ve středu 27. února se uskutečnila teoretická část výuky dopravní výchovy na naší škole. Tuto výuku organizuje
paní učitelka Katzerová ve spolupráci s Dopravním hřištěm ve Vysokém Mýtě, kde se koná také praktická část,
která je plánována na květen letošního roku. Tam děti po
úspěšném absolutoriu získají mezinárodní „Průkaz cyklisty“. Tato akce je pořádána ve spolupráci s Policií ČR.
Žáci I. stupně, 6. třídy a také žáci ze Základní školy
v Heřmanicích zhlédli tématické video o dopravních
předpisech a chování na veřejných komunikacích.
Sešli jsme se v 15 hodin v učebně cizích jazyků, kde
na dataprojektoru promítl vedoucí kurzu pan učitel Grossmann videozáznam a fotografie z letošního lyžování. Častý smích dokazoval, že vidět lyžovat sám sebe i své kolegy
na záznamu, bylo leckdy zajímavé a zábavné.
Další část dne probíhala v tělocvičně školy, kde jsme
sehráli miniturnaj ve volejbale – výběr 7. třídy, výběr 8.
třídy a instruktoři lyžování (Grossmann, Fiebiger, Fiebigerová).
Poté děvčata začala ve školní jídelně připravovat společnou večeři – bramborový guláš. Než se uvařil a připravila se slavnostní tabule, tak chlapci měli volnou chvilku,
kterou strávili v učebně informatiky u internetu.
Po večeři se role obrátily – děvčata si vybrala zasloužené volno a chlapci uklízeli a myli nádobí.
VOLEJBALOVÝ TURNAJ PRACOVNÍKŮ ŠKOL
V pátek 14. března se zúčastnil výběr naší školy tradičního „Velikonočního turnaje“ ve volejbale, který pořádá
Základní škola na ulici Bedřicha Smetany v Lanškrouně.
Sedm účastníků bylo rozděleno do dvou skupin, ve kterých se hrálo systémem každý s každým. Bohužel, i když
jsme ani s jedním soupeřem neprohráli a vydřeli remízu
i s favoritem turnaje (gymnázium), nakonec jsme ze skupiny nepostoupili a rozhodlo pár bodíků skore, které jsme
zbytečně ztratili svými chybami.
Konečné páté místo je po úspěchu (2.) z Mikulášského
turnaje na „zemědělce“ trochu zklamání, ale příště snad
budeme mít více sportovního štěstí.
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Závěr večera byl již volnější. Většina chlapců hrála
s mužskými instruktory fotbal v tělocvičně, děvčata se připravovala na spaní ve školní družině. Tam si do spacáků
nakonec zalezli všichni a společně sledovali film „Gympl“ a kdo neusnul, se mohl zaposlouchat do vyprávění
pana učitele Grossmanna.

SPOZ OZNAMUJE

V dubnu oslaví své jubileum
Olga Skalická

50 let

Zdeňka Chládková

60 let

Gisela Skalická
Ing. Jaroslav Hejl

65 let
65 let

Václav Chládek
Josef Chládek

70 let
70 let

Jaroslava Šlézová

80 let

Vítej mezi námi

Ráno jsme si připravili společnou snídani v jídelně a po
ní následovalo společné vyhodnocení lyžařského kurzu
a vyhlášení výsledků závěrečného slalomu na lyžích
s předáním diplomů a sladkých cen.

Alena Kristková

Rozloučili jsme se
Ondřej Šilar

Zápis dětí do Mateřské školy
ve Výprachticích
Na školní ro 2008 – 2009
se koná

15. 4. – 16. 4. 2008
vždy od 8:00 do 15:30
hodin

Z pohledu nás dospělých se tato akce vydařila a snad
byla alespoň částečnou satisfakcí dětem za letošní „dojížděcí“ lyžařský kurz.

Marie Hejlová

Mgr. Petr Fiebiger

ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGIE (SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK 8 – 11 HODIN)
pro oblast Letohrad, Žamberk, Lanškroun, Jablonné n. Orl.
5. 4. - 6. 4. 2008

MUDr. Vítková Eva, Červená Voda 333 (MOVIOM), tel.: 465 626 460

12. 4. - 13. 4. 2008

MUDr. Vojtová Eliška, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, tel.: 465 676 821

19. 4. - 20. 4. 2008

MUDr. Applová Hedvika, Dolní Čermná 222, tel.: 465 393 266

26. 4. - 27. 4. 2008

MUDr. Beranová Renata, Jablonné nad Orlicí, U koupaliště 149, tel.: 465 642 267

1. 5. 2008

MUDr. Bílý Aleš, Lanškroun, Opletalova 567, tel.: 465 324 829

3. 5. - 4. 5. 2008

MUDr. Dunglová Stanislava, Letohrad, budova žel. stanice ul. Tyršova, tel.: 972 324 447
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Chládek pomáhal stavět sportovní areál, kde bylo nejdříve
postaveno jedno volejbalové hřiště, ke kterému později
přibylo další hřiště na volejbal a dvě hřiště na tenis. Nominovaný se aktivně podílel na rekonstrukci zázemí TJ Sokol
Výprachtice, byl organizátorem tradičních letních karnevalů, přičemž příjmy z těchto karnevalů byly použity na rozvoj
sportu, na práci s mládeží, na organizování sportovních soutěží a na další sportovní akce. Pan Chládek je držitelem řady
čestných uznání za rozvoj sportu, které mu věnoval Okresní
výbor ČSTV, Okresní orlické sdružení TJ a další orgány. Jmenovaný nebyl a není členem žádné strany. I ve svých téměř
70 letech dokáže bez problémů zdolávat dlouhé dálkové
pochody a často si sám ještě rekreačně zasportuje. Ve sportu dokáže směle odolávat i podstatně mladším jedincům.
Do současné doby pomáhá při organizaci sportovních, společenských a dalších významných akcí, a to jak v Koburku,
tak i ve Výprachticích. V rámci setkání důchodců, které se
pravidelně koná jedenkrát za 14 dnů, pomáhá s obsluhou,
přípravou sálu a s organizací těchto setkání. V pomoci ostatním je příkladem nejen pro mladé. Jeho optimismus a vitalitu mu může závidět mnohý z nás. Je radostí pro jeho bližní
i pro nás ostatní sdílet s ním společné okamžiky, dny i celé
roky. Být mezi lidmi a pomáhat jim a radovat se s nimi, to
je jeho život. Tato radost a optimismus většinou přechází
i na ostatní. Jsme rádi, že jej známe a můžeme Vám o něm
toto povědět. Vilém (Vilda) jako člověk je velice skromný
a nemá rád slávu ani chválu. Trvalo nám, než jsme jej přesvědčili a věříme, že přesvědčíme i Vás.
Navrhovatel:
TJ Sokol Výprachtice, Jiří Kulhánek – předseda
SDH Koburk, Libor Helbich – starosta SDH

VILÉM CHLÁDEK NOMINOVÁN
NA CENU DEN D
Den D není jen synonymem pro slavný den Druhé
světové války. Má i mnoho dalších významů - není bez
zajímavosti, že převážně označují význačnou událost.
Den D je pro města a vesnice východních Čech dnem
těch, kteří dobrovolně a bezplatně tráví svůj čas službou
lidem kolem sebe - je Dnem všech dobrovolníků. Jde o
slavnostní akci, kdy je oceněno deset nejlepších dobrovolníků, kteří byli na prestižní ocenění nominováni svým
okolím a doporučeni odbornou komisí. Nejde však o obvyklou záležitost. Tento Den D je okamžikem, kdy vyhrává nežištná práce pro druhé, okamžikem, kdy je právem
oceněna lidskost, přátelství a cit pro problémy druhých.
Na počátku Dne D stál nápad zviditelnit každodenní práci
bezejmenných dobrovolníků a alespoň symbolicky odměnit jejich úsilí.
V dané souvislosti je možná vhodné si připomenout loňské ocenění dobrovolníků. Den D se tehdy konal v Chrudimi v divadle Karla Pipicha dne 8. března 2007. Tehdy
nejvyšší ocenění získal pan Petr Pfeifer, dlouholetý starosta
hasičů, ZO Svazu dobrovolných hasičů Výprachtice.
I v letošním roce je jedním z nominovaných pan Vilém
Chládek, který pochází z Lanškrounska, tedy z našeho
regionu, konkrétně z Výprachtic - Koburku. Ten výkonu
dobrovolnické činnosti zasvětil již neuvěřitelných 49 let.
Pan Vilém Chládek se letos navíc v plném zdraví dožívá
významného životního jubilea - 70. let.
Za občany i za obecní zastupitelstvo připsal k článku
starosta obce, pan Miroslav Stejskal, tato slova: „Viléme,
přejeme Ti, aby Tě stále více bavilo být mezi lidmi a pro
jejich dobro jim pomáhat a s nimi se společně radovat.

převzato z www.skp-centrum.cz

PS: Slavnostní vyhlášení výsledků a předávání cen již
proběhlo dne 6. března 2008. Bohužel nominace pana
Chládka se neproměnila v držitelství tohoto zajímavého
ocenění.

Převzato z Lanškrounských listů

Medailonek nominovaného pana Chládka
Pan Vilém Chládek po ukončení základní vojenské
služby v roce 1959 byl přijat do tehdejšího Svazu požární ochrany Koburk, nyní Sbor dobrovolných hasičů
Koburk. V této dobrovolné organizaci zastával od roku
1975 do roku 1994 funkci velitele jednotky. Nejméně 20
let pan Chládek dobrovolně promítal pro místní občany
kino a organizoval další kulturní a společenské akce.
Jako dobrovolník se aktivně zapojil do výstavby hasičské
zbrojnice v Koburku a jeho aktivita byla příkladem pro
ostatní. V letech 1983 až 1985 byl iniciátorem generální
opravy hasičské nádrže, přičemž sám odpracoval na této
akci nejvíce brigádních hodin. Nejinak tomu bylo v roce
1994, kdy byla zahájena zásadní rekonstrukce hasičské
zbrojnice Koburk. I této akci pan Chládek věnoval většinu
svého volného času. V roce 1980 obdržel pan Chládek
medaili za příkladnou práci a v roce 1989 čestné uznání
a v roce 2002 medaili za zásluhy.
Pan Vilém Chládek se stejným způsobem zapojil do práce v tělovýchovné jednotě, kde se jako člen zaregistroval
rovněž v roce 1959. Zde vykonával funkci vedoucího volejbalového oddílu, a to téměř 30 let. Za dobu, kdy se aktivně
věnoval volejbalovému sportu, družstvo volejbalu pod jeho
vedením jedenkrát vyhrálo krajskou soutěž a několikrát se
umístilo na druhém nebo třetím místě v rámci kraje. Pan

ZAHRADNICTVÍ HELEKAL JINDŘICH
HORNÍ ČERMNÁ
nabízí pro jarní výsadbu macešky (6,- Kč),
sadbu zeleninovou pro rychlení
a venkovní sadbu květinovou,
květiny na hroby - voskovky (6,50 Kč) a další.
tel.: 465 393 703

OZNÁMENÍ
Místní skupina ČČK ve Výprachticích oznamuje, že
na polovinu měsíce května 2008 připravuje humanitární sbírku ošacení. Podrobnosti, čas a místo konání po
dohodě s firmou DIAKONIE bude upřesněno v příštím
čísle Výprachtických novin.
Za MS ČČK: Hanyšová Marie
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ZLATÝ ERB 2008

FOTBALOVÝ TÝM DYNAMIT
VÝPRACHTICE OBHÁJIL PRVENSTVÍ

- soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí.
Osobní záštitu nad soutěží převzal náměstek ministra
vnitra Mgr. Zdeněk Zajíček. Nad cenou o nejlepší elektronickou službu převzal osobní záštitu prezident Nejvyššího
kontrolního úřadu Ing. František Dohnal. Krajská kola vyhlašují kraje ČR. Soutěž je pořádána ve spolupráci se sdružením Český zavináč, Svazem měst a obcí ČR, portálem
Města a obce online a konferencí ISSS. Soutěž je součástí
iniciativ v rámci kampaně Březen - měsíc internetu.
Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních
služeb poskytovaných občanům i specifickým skupinám
uživatelů s využitím internetu a ostatních elektronických
médií, a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech,
obcích a krajích České republiky.

Jako každý rok, tak i letos začíná „sezóna“ místního
oddílu fotbalu TJ Sokol, hrajícího pod názvem Dynamit
Výprachtice, tradičním velikonočním turnajem v Jamném
nad Orlicí. Loni Dynamit na tomto halovém turnaji – Memoriálu Ondřeje Filipa - vybojoval první místo, a tak bylo
letos co obhajovat. Po úvodní malé lapálii s hledáním
putovního poháru, který byl nakonec objeven „pečlivě
uschován“ pod jednou postelí na dolním konci Výprachtic, se podařilo i celkem načas společně odjet, zejména
zásluhou autora tohoto článku, který tentokrát dorazil
pouze s desetiminutovým zpožděním.
I letos Výprachtice vyslaly 2 mužstva, Dynamit a výprachtické juniory, celkem 12 hráčů. Hrálo se systémem
každý s každým, takže výprachtičtí borci postupně narazili na hráče z Čenkovic, Bystřece i domácího Jamného.
Dynamitu se podařilo všechna utkání vyhrát, čímž obsadil
první místo. Druhý tým z Výprachtic měl velmi vydařený
poslední zápas turnaje, kdy někteří jeho hráči nezapomenutelným způsobem pomohli k vítězství nad Bystřecí.
Dosáhli tak na celkovou třetí příčku.
Po vyhlášení výsledku se hráči sešli v restauraci U Tisu
a předvedené výkony pečlivě zhodnotili. Výprachtickým
hráčům tentokrát hodnocení zabralo trochu více času,
ale to je zcela pochopitelné, protože předvedené výkony
nebyli ještě optimální a je třeba se na začínající sezónu
důkladně připravit.
Současně byly dohodnuty i termíny následujících
turnajů, takže letošní fotbalový turnaj ve Výprachticích
- Memoriál Zdeňka Fajta – se uskuteční 12. 7. 2008.
Zapsal: D. Hanyš

Finalisté krajského kola Pardubického kraje na ceremoniálu dne 26. 3. 2008 za účasti hejtmana Ing. Ivo
Tomana

KUKA SPOL.

Výsledky krajského kola
Nejlepší webová stránka města:
1. Vysoké Mýto (http://www.vysoke-myto.cz)
2. Lanškroun (http://www.mesto-lanskroun.cz)
3. Přelouč (http://www.mestoprelouc.cz)

oznamuje, že 7. dubna

končí zimní svoz popelnic.
Letní svoz začíná v pondělí 21. dubna
a pak vždy za dva týdny.

Nejlepší webová stránka obce:
1. Opatovice nad Labem (http://www.opatovice-nadlabem.cz)
2. Výprachtice (http://obec-vyprachtice.cz)
3. Staré Hradiště (http://www.stare-hradiste-obec.cz)

Zájezd na divadelní představení
NOC NA KARLŠTEJNĚ

Nejlepší elektronická služba
1. Vysoké Mýto: Kalendář událostí
2. Lukavice: Elektronická poradna pro spotřebitele
3. Přelouč: Hlášení městského rozhlasu

Zájezd se koná 26. dubna 2008,
odjezd autobusu v 8.00 hod. ze zastávky ČSAD
na Haldě, dále ze zastávky Kovárna, Koburk
a na točně u školy.
Vstupenky na představení obdrží účastníci
v autobuse.

Cena veřejnosti:
Jaroměřice (http://www.jaromerice.cz)
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Omalovánka

OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY
SUDOKU

Spoj čísla od 1 do 47.

Pomůžete holčičce najít ztracený míč?
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