ZPRÁVY Z OBCE
Vážení přátelé,
dovolte nám, abychom Vás pozdravili v těchto májových dnech a informovali Vás o dění v obci v dubnu
2008.
V dubnu 2008 obec přijala do pracovního poměru
další zaměstnance, kteří budou pečovat o veřejnou zeleň
v obci. Jejich pracovní náplň dále bude zahrnovat údržbu
obecního majetku, úklid veřejných prostranství, výsadbu
lesních porostů a také pomoc starším spoluobčanům.
V dubnu zaměstnanci obce vysazovali lesní stromky
v místech, které je
ze zákona potřebné
zalesnit.
Prováděla se příprava dřeva na zimu,
opravu lesních cest a
další práce.
Obec
získala
z Pardubického kraje
dotaci na přípravu
podkladů pro zpracování projektové dokumentace k provedení
hydrogeologického
průzkumu za účelem
vyhledání
nových
zdrojů pitné vody.
Tyto podklady budou sloužit k podání
žádosti o dotaci. Až na základě získání potřebné dotace
bude uzavřena smlouva o dílo. Obec musí být připravena
na skutečnost, že zhruba 40 % nákladů na pořízení nových vodních zdrojů zaplatí ze svých prostředků.
Do současné doby bylo lokalizováno několik možných
zdrojů pitné vody. Velice nadějnou lokalitou se opět jeví
„Vlčí důl“. Jedná se o místo vzdálené zhruba 300 m od
posledního vrtu, který byl pořízen v roce 2004 a jehož
označení je VH 4. Zhruba 63 m hluboký vrt je nejdůležitější zásobárnou vody pro Výprachtice. Vydatnost tohoto

vrtu, který dával původně až 3 l/s, nyní asi 2 l/s, klesá
zejména v letních měsících.
Další vrt ve „Vlčím dole“ bude mít za úkol posílit zdroj
pro vodojem „Vlčí důl“. Vrt v Zaječíně bude plnit zejména funkci záložního zdroje v případech, kdy některý ze
zdrojů ve „Vlčím dole“ nebude pro poruchu čerpadla
využíván.
Zajištění dodávky vody pro naši obec je pro nás v této
chvíli úkolem zásadním. Tato obec měla již od svého
vzniku potíže s nedostatkem vody a tyto potíže se jí v důsledku
srážkových
deficitů v letních
měsících nevyhýbají
ani dnes.
Složení podzemních vrstev horniny
ve
Výprachticích
není vhodné k zadržování vody a vydatnost jednotlivých
pramenů je závislá
na aktuálním množství atmosférických
srážek.
Prosíme
Vás
všechny o šetření
vodou zejména v letních měsících, aniž
by k tomu přijímal
obecní úřad jakékoliv opatření.
Obec v tomto období rovněž připravuje podklady pro
soutěž „Vesnice roku“, uzavírá smlouvy s dodavateli a připravuje další investiční akce pro letní a podzimní období
tohoto roku.
Přejeme Vám všem, abyste se s návratem jara cítili dobře a dokázali jste stihnout veškeré jarní práce na zahrádce,
v bytě i na domku.
Našim zemědělcům přejeme zejména příznivé počasí.
S pozdravem zastupitelstvo obce Výprachtice

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

UPOZORNĚNÍ

Vážení občané!
Dovolujeme si Vás upozornit, že

Svoz tříděného odpadu
(plasty, sklo, papír, kartonové krabice)
se uskutečňuje pravidelně
každé PRVNÍ PONDĚLÍ
v kalendářním měsíci

v sobotu 10. května 2008

provede v naší obci firma KOS s.r.o. Jablonné nad Orlicí

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU.
Tím Vám vzniká možnost zajistit správným způsobem
likvidaci nebezpečných odpadů, které se mohou vyskytovat v domácnosti.

Z důvodu estetického i hygienického prosíme spoluobčany, aby tříděný odpad, uložený do plastových pytlů,
dávali na svozové místo nejdříve o víkendu před svozem,
a to v zavázaných pytlích, aby nedocházelo k vypadávání odpadu na zem. Prosíme, používejte k těmto
účelům jen velké plastové pytle, které jsou zdarma
k dispozici na Obecním úřadě Výprachtice. Malé
igelitové tašky jsou nevhodné. Pokud se bude odpad
u svozových nádob hromadit i průběžně, bude docházet k poškozování pytlů a tím roztroušení odpadu po
okolí. Každý další svoz navíc opět zvýší náklady na odpady, které zaplatíme všichni. Děkujeme za pochopení
situace a věříme, že se nám budete snažit vyjít vstříc,
protože nepořádek v obci se nelíbí nikomu z nás.

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 !!!!!!

Obecní úřad Výprachtice

Bude likvidován přistavením kontejnerů v objektu ČOV,
a to v sobotu dne 7. června 2008
od 8.00 do 14.00 hodin.
Bližší informace na tel.: 465 391 219, 465 391 132

Nesypte žhavý popel
do kontejnerů!

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.

Žádáme občany, používající na ukládání komunálního odpadu místo popelnic kontejnery (Malá Strana,
Valteřice), aby z bezpečnostních důvodů nesypali do
těchto nádob žhavý, horký popel. Letošní zimu došlo
z tohoto důvodu ke dvěma požárům kontejnerů.
Děkujeme
Obecní úřad Výprachtice

Ve svozový den bude technika stát na těchto stanovištích:
sídliště Mertov
od 7.00 hodin
vedle řad. garáží za O.Ú.
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

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA,
kterou vyhlašuje Občanské sdružení
Diakonie Broumov ve spolupráci
s MS ČČK Výprachtice se uskuteční

17. května 2008

od 8.00 do 10.00 hodin v hasičárně v Koburku.
Věci, které je možné přinést:
• letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
• lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,
• deky, přikrývky
Čisté věci zabalte do igelitových pytlů nebo krabic,
aby se transportem nepoškodily.

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!!

Za MS ČČK Výprachtice:
Hanyšová Marie

Svoz není určen podnikatelům, jejich odpad firma zlikviduje po dohodě.

Obecní úřad Výprachtice

2

PROGRAM „MAKE A CONNECTION
– PŘIPOJ SE“ BUDE OPĚT
NADĚLOVAT DOBROVOLNÍKŮM

SPOZ OZNAMUJE

V dubnu oslaví své jubileum

Finanční podporu až do
výše 50 tisíc korun mohou
na svůj projekt získat mladí
lidé ve věku od 16 do 26 let
v sedmém ročníku úspěšného programu „Make a Connection – Připoj se“, který
v České republice společně
realizuje Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)
a společnost Nokia. Na regionální úrovni (v Pardubickém,
Královéhradeckém a Libereckém kraji) program mediálně
podporuje Občanské sdružení Altus.
Program je určen na podporu dobrovolných aktivit mladých lidí, kteří mají chuť svým projektem pomoci komunitě, ve které žijí. Zájemci se mohou se svým
programem přihlásit nejpozději do 30. června 2008
vyplněním jednoduchého formuláře, v němž specifikují
cíl projektu, cílovou skupinu, místo, termín realizace a
zejména význam a přínos jejich projektu.

Luboš Dušek

60 let

Jarmila Smejkalová

80 let

Vítej mezi námi
Patrik Pfeifer
Nikola Dreslerová
Petr Daneš

SEMINÁŘ
Vážená paní, vážený pane,
dovoluji si Vás v dostatečném časovém předstihu pozvat na
seminář s názvem Výklad novely živnostenského zákona,
která vstoupí v platnost v polovině letošního roku.

Kromě finančních prostředků na realizaci projektů
absolvují mladí lidé, jejichž projekty získají finanční podporu, také několikadenní školení, kde se naučí, jak své
projekty řídit, správně komunikovat v týmu a získají i řadu
dalších důležitých informací.

Program: Výklad novelizovaných ustanovení živnostenského zákona se zaměřením na zásadní změny významné pro podnikatele.
Přednášejícím je spoluautor této novely pan Ing. Bc.
Petr Kameník, ředitel odboru živností Ministerstva průmyslu a obchodu.
Seminář se koná v pátek 6. června 2008 od 9.30 do
13.00 hodin v Kongresovém sále Domu techniky na náměstí Republiky v Pardubicích.

Veškeré informace o účasti v programu, včetně
formuláře přihlášky projektu (žádost o grant) jsou k dispozici na www.pripojse.cz.

ZAHRADNICTVÍ HELEKAL JINDŘICH
HORNÍ ČERMNÁ

Seminář je pořádán pod mojí záštitou a vstup je zdarma.
Přihlášky prosím do 23. května 2008 na adresu:
andrea.herynkovapardubickykraj.cz nebo na tel.:
466 026 163.

nabízí pro jarní výsadbu macešky (6,- Kč),
sadbu zeleninovou pro rychlení
a venkovní sadbu květinovou,
květiny na hroby - voskovky (6,50 Kč) a další.

Těším se na viděnou a přeji Vám hodně úspěchů ve Vaší práci.
Mgr. Bc. Jana Smetanová
Členka Rady Pardubického kraje
pro rozvoj lidských zdrojů, celoživotní vzdělávání a zaměstnanost

tel.: 465 393 703

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

MUDr. Filipová Jitka, Lanškroun, Strážní 151, tel.: 465 325 212

10. 5. - 11. 5. 2008

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

17. 5. - 18. 5. 2008

MUDr. Jaslovská Marie, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, tel.: 465 676 818

24. 5. - 25. 5. 2008

MUDr. Jedličková Zuzana, Bystřec 182, tel.: 465 642 990

31. 5. - 1. 6. 2008

MUDr. Ježáková Daniela, Letohrad, U Dvora 815, tel.: 465 620 528

7. 6. - 8. 6. 2008

MUDr. Johnová Marie, Letohrad, Šedivská 498, tel.: 465 622 216
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AUTOMATICKÉ KOTLE
správně seřízeném kotli a používáním „normálního paliva” (ne staré boty apod.) náhodný chodec není schopen
poznat, zda se topí zemním plynem nebo uhlím. Je to
jednoduše proto, že z komína nejde žádný kouř.

Mít všechny komíny okolo bez kouře, to je přání většiny obyvatel na vesnici. Stačí jeden soused, který přejde ze
zemního plynu na uhlí a zasmradí půl vesnice.
Existuje technické řešení, řízené spalování. V případě
kotle s retortovým hořákem je spalování tak dokonalé, že
pouhým pohledem na komín nepoznáte, zda se v objektu
topí, protože žádný kouř neuvidíte.
Ruku v ruce s ekologií jde také ekonomika, protože
dobré spalování = vysoká účinnost = nižší náklady na
vytápění.
Automatické kotle jsou přizpůsobeny ke spalování více
druhů paliv, takže si můžete vybrat čím budete topit podle
aktuální ceny paliv.
Každý automatický kotel je vybaven zásobníkem a mechanizmem pro podávání paliva, takže bez zásahu obsluhy vydrží i několik dnů = pohodlí.

EKOLOGICKÁ DAŇ
U ekologické daně lze v nejbližších letech očekávat její
postupné zvyšování, čímž možná dojde k vyrovnání ceny
se zemním plynem, a proto zaznívají argumenty, že se
vytápění uhlím v horizontu 10 let nevyplatí.
Když pomineme skutečnost, že návratnost investice do
automatického kotle se vrací již od 1,5 roku, pak je nutné
zdůraznit, že naše kotle jsou uzpůsobeny také pro spalovaní dřevěných pelet.
Dřevěné pelety jsou dnes zhruba 2,5krát dražší než
hnědé uhlí a se vzrůstajícím počtem zdrojů na pelety se
snížení ceny jeví jako nereálné. Zákaz topení uhlím také
vypadá jako utopický požadavek. Ale s automatickými
kotli máte na výběr a i při změně legislativy budete připraveni na změnu paliva.

VÝHODY PRO VÁS:
- v jednom kotli lze spalovat 3 druhy paliv
- účinnost přes 80%
- splnění emisních limitů (zak 352/2002 Sb.)
- AUTOMATICKÝ PROVOZ
- řízený spalovací proces

NEPOHODLÍ
Mnoho lidí vůbec nemá představu co to vlastně kotel
s automatickým podáváním je.
Takový kotel sice nikdy nebude tak „pohodlný” jako
kotel na zemní plyn, ale jeho občasná obsluha v průměru
1 x za tři dny, není zas tak velkou překážkou. Vyměnou za
toto „nepohodli” získá zákazník nižši náklady na vytápění o cca 70%, ve srovnání se zemním plynem.

ÚPRAVY PŘI ZMĚNĚ PALIVA:
Změna paliva nevyžaduje žádné mechanické zákroky ze
strany obsluhy. Nic se nedemontuje, pouze obsluha provede přepnutí podávání paliva v regulaci kotle.
Celá „operace” zabere maximálně několik sekund.
Dále se mění množství spalovacího vzduchu (pomocí
klapky na ventilátoru).

NÍZKÁ ÚČINNOST
Další mylný předpoklad je, že kotle na tuhá paliva mají
nízkou účinnost. Ale to se týká jen „klasických kotlů”, kde
je účinnost okolo 55%. U kotlů s automatickým podáváním paliva se pohybuje účinnost kotlů přes 80%.

POPIS ČINNOSTI:
Palivo je ze zásobníku podáváno šnekovým dopravníkem do retortového hořáku na základě požadavku regulace. Do retortového hořáku je ventilátorem přiváděn
vzduch pro dokonalé spalování. Vznikající popel přepadává do popelníku pod retortovým hořákem.
Vše probíhá plně automaticky bez zásahu obsluhy. Jedinou povinností obsluhy je doplnit palivo do zásobníku.
V sezóně 1x za dva dny, mimo sezónu 1 x týden.

TEPLÁ VODA V LÉTĚ
V klasických kotlích na tuhá paliva je skutečně ohřev
vody problém, protože kotle jsou téměř neregulovatelné.
U automatických kotlů je naprosto běžné ohřívat vodu
celoročně. Automatika kotle zajišťuje veškeré režimy
včetně ohřevu vody. Možnosti regulace jsou kotle plně
srovnatelné s kotli na plyn.

MÝTY o kotlích na tuhá paliva:
Pro velkou část obyvatel i firem začínají být roční náklady na vytápění příliš vysoké, a proto hledají alternativy
k zemnímu plynu, elektrické energii nebo topným olejům.
Zároveň ale mají požadavek na komfortní obsluhu, protože už si na pohodlí zvykli.
Mnoho občanů i firem dnes zvažuje přechod na tuhá
paliva, ale jejich rozhodnutí je ovlivněno několika mylnými představami, které se zde pokusím vysvětlit.

CENA KOTLE JE VYSOKÁ
Častý argument zákazníků je, že cena kotle s automatickým podáváním je vysoká, a proto si jej nemohou dovolit, že nemohou jednorázově vydat desítky tisíc Kč.
Proto jsme připravili, společně se společností ESSOX
(dceřiná společnost Komerční banky), možnost financování kotle a dokonce finacování celé kotelny (včetně projektu, komínu apod.). Zákazník musí být schopen uhradit
10% z celkové částky a zbytek financuje z půjčky. Lze
profinancovat částku od 50.000 Kč do 500.000 Kč pořizovací ceny včetně DPH.

KOUŘÍCÍ KOMÍN
Automatický kotel na tuhá paliva s automatickým podáváním je kotel splňující emisní limity dané zákonem.
Kotel kouří jen při jeho zapalování, tj. 1 x za sezonu. Při

Petr Lysek, GAS KOMPLET s.r.o.
www.ekokomfort.cz
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CYKLOBUSY VYRAZÍ NA SILNICE
Celkem na silnice bude pravidelně vyrážet deset spojů.
Cestující zavezou do Toulovcových maštalí, Železných
hor, okolí Poličky a řada z nich míří do Orlických hor.
Příznivci výletů na kole zaplatí obvyklé jízdné a dvacet
korun za kolo.
V sobotu 3. května o půl osmé ráno vyjede letos poprvé
na svoji trasu z Pardubic cyklobus Toulovcovy maštale.
Jeho trasa vede přes Chrudim, Nové Hrady, Litomyšl,
Borovou a Krounu do Hlinska, kam dorazí po desáté
hodině.
Společnost Connex Východní Čechy ve stejný den
zahajuje provoz cyklobusu Železné hory. Z Pardubic zamíří v 8.30 hodin do Chrudimi a pokračuje přes Trhovou
Kamenici a Horní Bradlo do Seče. Zpátky se vrací přes
Heřmanův Městec, v Pardubicích je už za dvě hodiny po
výjezdu.

Další
dva
cyklobusy této
ústecké
společnosti budou
jezdit rovněž od
7. června beze
změny
oproti
minulému roku.
Platí to o trase
Ústí nad Orlicí
(odjezd
7.50)
Masarykova chata na Šerlichu.
- Žamberk - Šerlich a také cyklobusu Ústí nad Orlicí (odjezd 7.20) - Česká
Třebová -Lanškroun - Čenkovice - Králíky -Dolní Morava.
Do Orlických hor míří v našem kraji i sada spojů
rychnovské firmy Audisbus. Cyklobusy uzpůsobené pro
přepravu až padesáti jízdních kol vyvezou zájemce po
různých trasách na místa, která jsou ideálním začátkem
pro cyklistické a turistické výlety.
„Cyklobus z Chocně do Deštného se osvědčil nejlíp,
podle mě je to nejúspěšnější linka za tu dobu, co se cyklobusy jezdí,“ říká Jaroslav Štefek ze společnosti Regional
Development Agency, která projekt cyklobusů koordinuje. Tato linka vyjede letos poprvé 15. června v 6.40 hodin
z Chocně a zamíří do Deštného přes Kostelec a Týniště.
Stejný cíl mají i cyklobusy se startem v Jablonném nad Orlicí (odjezd 7.20). Cyklobus z Holic (odjezd v 6.55) končí
v Říčkách. Poslední cyklobus má cíl na Suchém vrchu,
nedaleko proslulé dělostřelecké tvrze Bouda.
Od uvedeného data odjíždí každý víkendový den cyklobus z Kostelce nad Orlicí v 7.00 hodin směrem na Žamberk, Letohrad a Jablonné nad Orlicí. Všichni dopravci
uvádějí, že cyklobusová sezona skončí o svatováclavské
neděli 28. září.
Výběr z nabídky:
Trasa: 700949 3 Ústí nad Orlicí–Pastviny–Šerlich odjezd:
7.50
Trasa: 700949 5 Lanškroun–Pastviny–Deštné v O. h. odjezd: 7.00
Trasa: 700948 1 Ústí na Orlicí–Čenkovice–Dolní Morava
odjezd: 7.20

Cestující v autobusech s přívěsem pro kola platí kromě
běžného jízdného také 20 korun za kolo. A to bez ohledu
na vzdálenost, kterou s ním jedou.
„Když je hezké počasí, berou se kola i do autobusu,
protože přívěs, který je pro bicykly určený, bývá plný.
Když prší, objíždí autobus svoji trasu prázdný. Ale obecně
se dá říci, že zájem lidi mají, protože je tady mezi kopečky hezky,“ řekl zástupce poličské firmy Zlatovánek. Ta
díky dotacím některých měst provozuje cyklobus od 31.
května. Jeho okružní trasa začíná dvakrát denně během
víkendů v Litomyšli a pokračuje přes oblíbené zastávky
Proseč, Poličku a Svitavy zpět.
„Letos přibude cyklobus z Lanškrouna na Šerlich. Z této strany podhůří Orlických hor totiž žádný spoj dosud
nejezdil,“ uvedl Radek Kuběnka, vedoucí osobní dopravy
ČSAD Ústí nad Orlicí.
Cykloturisté mohou vyrazit z Lanškrouna v sedm hodin
ráno a další zastávky jsou v České Třebové, Ústí nad Orlicí, Letohradu či Žamberku. K výstupu se jim nabízí krásy
Pastvin, Orlického Záhoří anebo v deset hodin Masarykova chata na Šerlichu. Trasa má délku 101 kilometrů, i tady
za kolo zaplatíte 20 korun bez ohledu na délku trasy.

Převzato MF Dnes

Obec Výprachtice pořádá
dne 8. května 2008 vzpomínkovou akci,
kterou si připomeneme osvobození naší vlasti
v roce 1945.
Sraz je v 19 hodin před budovou obecního úřadu.
Průvod se poté přesune k pomníkům padlých,
kde budou položeny kytice.
Zveme všechny občany, občerstvení zajištěno.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
Z PEDAGOGICKÉ RADY
(3. čtvrtletí, klasifikace a chování)

ZÁJEZD DO BERLÍNA
Ve středu 16. dubna o půl desáté večer nasedli účastníci zájezdu do připraveného autobusu a vyrazili směrem
Praha – Ústí nad Labem – Drážďany, do cíle své cesty Berlína. V autobusu seděli žáci a učitelé naší školy, několik

Samé jedničky:
I. stupeň:
10 žáků
II. stupeň:
2 žáci
Neprospívá:
I. stupeň – 0
II. stupeň – 12 žáků
Výchovná opatření:
pochvala třídního učitele
19 žáků (II. stupeň)
důtka třídního učitele
1 žák (II. stupeň)
důtka ředitele školy
3 žáci (II. stupeň)
návrh na sníženou známku z chování:
2 žáci (II. stupeň).
PROJEKT – „JSME EVROPANÉ
POZNÁVÁME SVÉ SOUSEDY“
Úterý až pátek 15. – 18. dubna jsme opět věnovali projektovému vyučování. Tématem našeho druhého letošního projektu bylo Německo.
V úterý žáci zhlédli tematické video o Spolkové republice Německo a Berlíně a dostali základní instrukce na
středeční samostatnou práci ve skupinách.

rodičů a také děti z Dětského domova v Dolní Čermné.
Do Berlína jsme dojeli asi o půl osmé ráno a přivítalo
nás velmi nevlídné počasí – poměrně vytrvalý déšť a chladno. To poněkud narušilo naplánovaný program a naše
putování se hned na začátku trochu zadrhlo. Zastávka na
Alexandrově náměstí (Alexanderplatz) u Světových hodin
byla pod deštníky, ale ještě podle plánu. Toto náměstí
bylo původně vstupní branou do města. Kolem roku 1700
zde byl trh a náměstí se jmenovalo Ochsenplatz. Dnešní
název pochází od cara
Alexandra II.
Bohužel další „atrakci“
- cestu na vrchol berlínské televizní věže (Fernsehturm), odkud je za
normálního počasí krásný
výhled, jsme zrušili. Kopule věže se tak často ztrácela
v mracích, že jsme usoudili, že projížďka výtahem za
7 Euro je zbytečný luxus.
Nejvyšší stavba ve městě
je vysoká 368 m a byla postavena v letech 1965–69.
Ve věži je vyhlídka Telecafé. Restaurace se otáčí kolem
vlastní osy jednou za 30 minut. Vrcholem věže je 118 m
vysoká anténa.
Pokračovali jsme tedy na Muzejní ostrov (Museuminsel), kde nás čekalo další „překvapení“. Na otevření
muzea jsme museli čekat (což v děšti a zimě nebylo nic
příjemného) a když jsme se dočkali, tak nám ochranka
sdělila, že takto velkou skupinu dovnitř pustit nemůže. Po
rychlé domluvě jsme se rozhodli, že se k muzeím vrátíme
večer, kdy je volný vstup. To byl naštěstí poslední „zádr-

Středa pro ně začala rozdělením do pracovních skupin. Pro každou skupinu učitelé připravili celkem 7 stanovišť, kde žáci plnili určené úkoly. Mezi oblasti, jimž
se žáci věnovali, patřily např. německý jazyk, historie,
tradice, místopis, vynálezci a objevitelé, sport. K obědu,
který byl také tematický, nám kuchařky uvařily výborný
eintopf a Pekárna Sázava dodala skvělé bavorské vdolečky.
Čtvrtek a pátek byl věnován poznávacímu zájezdu do
hlavního města Německa – Berlína.
Závěrečná zpracování všech tematických celků ve formě prezentací v PowerPointu jsou naplánována na pátek
2. května.
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hel“ našeho putování.
Další cesta vedla k legendárnímu hraničnímu přechodu mezi východním a západním Berlínem – „Checkpoint
Charlie“ (Checkpoint znamená anglicky kontrolní stanoviště, označení Charlie pochází z hláskovací tabulky
NATO a značí třetí písmeno abecedy C - Alfa, Bravo,
Charlie, Delta…). Nachází se na křižovatce ulic Fried-

známých a velkých tříd: na západ od ní počíná Ulice 17.
června (Straße des 17. Juni), na východ od brány pak pokračuje historická třída Pod lípami (Unter den Linden).
Cestou jsme se ještě zastavili u „památníku holocaustu“. „Památník zavražděným židům Evropy“ (Denkmal für
die ermordeten Juden Europas), jak zní oficiální název,
tvoří 2711 betonových kvádrů různé výšky, jež se s malými rozestupy „vlní“ na ploše dvou fotbalových hřišť na
půli cesty mezi Postupimským náměstím a Braniborskou
branou. Památník je vystavěn na místě, kde do roku 1945
stálo Říšské kancléřství a má upomínat na židovské obyvatelstvo zavražděné nacisty během holocaustu.
Od Braniborské brány to byl jen skok k další významné

richstrasse a Kochstrasse a spojoval americký sektor města
se sovětským. Roku 1953 a1961 tady na sebe narazily
americké a sovětské tanky. Checkpoint Charlie se pak
stal téměř na 30 let dějištěm demonstrací a pokusů o útěk
ze sovětské zóny. Přímo na bývalé dělicí čáře mezi „východem“ a „západem“ je Muzeum zdi (Mauermuzeum).
Uvnitř jsme měli možnost vidět expozice o dějinách
města a Berlínské zdi a originální exponáty z podařených
i nepodařených útěků na západ. Ve mně osobně zanechala tato prohlídka velmi silný dojem, protože dnes v demokratickém světě si již člověk málokdy uvědomí a na
vlastní oči může vidět, co všechno způsobilo nedávné
komunistické běsnění ve 20. století.
Cestou na Postupimské náměstí (Potsdamer Platz) jsme
se ještě zastavili u jednoho ze tří posledních zbytků Berlínské zdi, u kterého je instalována výstava o „svědomí
německého národa“. Na několika stovkách fotografií
z období nacismu a komunismu se zde Němci „vypořádávají“ se zločiny svých vůdců ve 20. století. Opět jsem byl
překvapen otevřeností až „surovostí“, s jakou jsou dějinné
události návštěvníkům předkládány.
Na Postupimském náměstí následovala polední přestávka s rozchodem v nákupním centru. Většina z nás si
zašla do některé z mnoha malých restaurací na rychlé
občerstvení. Náměstí bývalo před válkou centrem života
města. Bylo zde jedno z nejdůležitějších nádraží Evropy,
významné obchody, kavárny. Po spojeneckých náletech
v roce 1945 však zbylo jenom volné prostranství, na kterém byla zbudována Berlínská zeď. Po jejím pádu se nová
spolková vláda v Bonnu rozhodla, že se novým hlavním
městem stane znovu sjednocený Berlín, a proto se vybuduje velkolepé centrum, které bude symbolizovat nové
demokratické Německo a stane se bránou mezi východní
a západní Evropou.
Odtud jsme pak pokračovali k symbolu Berlína a Německa – k Braniborské bráně (Brandenburger Tor). Braniborská brána stojí v centru města na rozhraní dvou

budově – Říšskému sněmu (Reichstag). V budově byla
v letech 1871 – 1933 dolní komora parlamentu Německé
říše. Roku 1933 budova Říšského sněmu vyhořela a potom se již Říšský sněm nikdy nesešel. Po druhé světové
válce byl po vzniku Spolkové republiky Německo ustaven
jeho nástupce v podobě Spolkového sněmu, jenž funguje
dodnes.
Od Reichstagu jsme autobusem pokračovali k zámku
Charlottenburg. Zámek je největším a nejkrásnějším palácem v Berlíně a je vrcholem německého baroka. Byl
postaven v letech 1695- 99 jako letní rezidence Sophie
Charlotte, manželky Fridricha III. Na nádvoří je k vidění
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hmatatelný otisk jako zde.“
ÚKLID KOLEM ŠKOLY – DEN ZEMĚ
Ve středu 30. dubna jsme se s malým zpožděním pustili
do úklidu kolem školy. Stejně jako v minulých letech jsme

socha Velkého kurfiřta.
Cílem cesty ale byl Olympijský stadion (Olympiastadion Berlin). Má pestrou historii a hostil významné události
včetně olympiády v roce 1936. Novodobě stadion prošel
nákladnou rekonstrukcí za 242 milionů eur (více než 7
miliard korun). Ta začala v roce 2000 a svatostánek fotba-

na Den Země vyměnili učebnice za košťata a hrabičky
a pustili se do čištění silnic u školy, kostelní cesty a hřišť.
Dvě třídy pak uklízely také okolí silnice na Nepomuky
lu byl nově otevřen 31. července 2004. V současnosti je
stadion určen pro fotbalové zápasy domácí Herthy Berlín
a v roce 2006 se na něm konalo finále mistrovství světa.
Bohužel fotbal byl také příčinou, proč jsme se nedostali
do útrob stadionu, protože byl právě připravován pro finále německého poháru.
Cestou zpět do centra jsme míjeli památný kostel císaře
Viléma (Kaiser-Wilhelm-Gedachtniskirche). Tento kostel
z 19. století utrpěl za 2. světové války značné škody. Zbyla jen vážně poničená věž, jenž byla ponechána v původním stavu, aby připomínala bombardování města.
Po třídě Strasse des 17. Juni, probíhající napříč velkým
parkem Tiergarten kolem Vítězného sloupu
(památka na Pruské vítězství nad Rakouskem
a Francií v 19. stol.),
jsme se vrátili zpět ke
Starému muzeu (Altes
Museum).
Tady je v egyptském
oddělení k vidění světově proslulá busta královny Nefertiti. Její tvář,
provedená z vápence
a sádrovce, působí tak
živým dojmem, že je
těžké uvěřit jejímu stáří – soška totiž vznikla před více než
3300 lety. Egyptské sbírky obsahují i mnoho dalších pozoruhodných objektů, z nichž některé byly získány teprve
v posledních letech.
Po prohlídce muzea jsme přes bývalý východní Berlín
vyrazili směrem k domovu.
A co říci závěrem? Velice přesně Berlín charakterizoval
Vít Štěpánek v Deníku.cz: „Ne, Berlín není na první pohled krásný. Zato však mimořádně zajímavý. V žádném
jiném evropském městě nezanechaly dějiny 20. století tak

a v Tiscích.
Počasí nám sice úplně nepřálo, ale zvládlo se vše podle
plánu. Ke svačině si žáci II. stupně opekli párky od pana
starosty, děti z I. stupně si je snědly v klidu a teple školní

jídelny.
Děkujeme za výpomoc při úklidu panu starostovi, zaměstnancům obce a Agrospolu Výprachtice.
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• - téže osobě opakovaně;
• - na výstavbu nebo pořízení bytu, na který byl úvěr
Státním fondem rozvoje bydlení již poskytnut.
Formuláře žádosti jsou žadatelům k dispozici na pracovištích Fondu, na Ministerstvu pro místní rozvoj a na
pobočkách hypotečních bank a stavebních spořitelen.
Žadatelé mohou také využít formulář žádosti uveřejněný
na těchto stránkách.
Vyplněné žádosti doložené přílohami zasílejte poštou
na adresy pracovišť Státního fondu rozvoje bydlení v Praze nebo Olomouci.
Upozornění pro žadatele:
Žádosti je samozřejmě možné podávat osobně na pracovištích Fondu. Doporučujeme však žadatelům, aby žádost zaslali poštou. Budou poté písemně vyzváni k případnému doplnění potřebných podkladů. Teprve k vlastnímu
projednání a uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru budou
pozváni k osobnímu jednání.

ÚVĚR 300
Státní fond rozvoje bydlení poskytuje mladým lidem
do 35 let věku nízkoúročené úvěry na pořízení bydlení.
Vychází přitom z Nařízení vlády č. 616/2004 Sb. schváleného 1. 12. 2004 ve znění pozdějších novel.
Úvěr poskytne Státní fond rozvoje bydlení mladým
lidem:
• a) žijícím v manželství, jestliže alespoň jeden z manželů v roce podání žádosti nedosáhne ještě 36 roku věku,
přitom není rozhodující, který z manželů podá žádost
o úvěr;
• b) samostatným osobám, které v roce podání žádosti
nedosáhnou 36 roku věku, pokud trvale pečují nejméně
o jedno nezletilé dítě. Může jít i o dítě osvojené.
Úvěr může být poskytnut do výše 300 tisíc Kč, je splatný nejdéle do 20 let a úročí se dvěma procenty ročně.
Fond si podobně jako banka zajišťuje návratnost poskytnutých úvěrů. Proto požaduje některou z forem zajištění splácení úvěru, nejčastěji formou závazku ručitele.
S žadatelem může však být dohodnuta i jiná standardní
forma zajištění. Zajištění zástavou na nemovitosti zpravidla ponechává hypoteční bance, aby nebránil složit
potřebnou finanční částku z více zdrojů.
Na žádost příjemce úvěru může být počátek splácení
jistiny úvěru odložen nejdéle na dobu deseti let ode dne,
kdy bylo s čerpáním úvěru započato. Po dobu tohoto odkladu příjemce splácí pouze úrok. Celková doba splatnosti však nesmí překročit 20 let.
Ze sociálních, rodinných a jiných závažných důvodů
může Fond povolit přerušení splácení jistiny úvěru, nejdéle však na dobu dvou let. V takovém případě se doba
splatnosti úvěru prodlouží o dobu, na kterou bylo povoleno přerušení splácení.
Úvěr je možno využít k financování:
• - výstavby bytu podle zákona o vlastnictví bytů;
• - výstavby bytu v rodinném domě;
• - výstavby bytu formou změny stavby, kterou vznikne
byt z prostorů původně kolaudovaných k jiným
účelům než k bydlení;
• - koupě bytu;
• - koupě rodinného domu s jedním bytem;
• - úhrady za převod členských práv a povinností
v bytovém družstvu, stane-li se příjemce úvěru
nájemcem družstevního bytu;
• - úhrada členského vkladu do bytového družstva,
stane-li se příjemce úvěru nájemcem družstevního
bytu.
Velikost bytu nebo rodinného domu není limitována.
V případě, že byt je pořizován výstavbou nebou koupí,
bude v případě narození dítěte v době po uzavření úvěrové smlouvy nesplacená část jistiny úvěru snížena o 30 tis.
Kč za každé narozené dítě (nebo osvojené).
Úvěr nelze poskytnout:
• - je-li žadatel, jeho manžel nebo manželka
vlastníkem bytu, bytového domu, rodinného domu
nebo nájemcem družstevního bytu;

Státní fond rozvoje bydlení

INFORMAČNÍ SERVER OBCE
Informační server Obce Výprachtice spustil 25. 4.
2008 nové inzertní webové stránky na adrese: http:
//inzerce.obec-vyprachtice.cz/.
Inzerát může podat na stránky kdokoliv zdarma, pokud
nejsou porušena pravidla a podmínky inzerce.
Co potřebujete k podání nového inzerátu? Pouze Vaši
platnou emailovou adresu. Bez platné emailové adresy
není možné inzerát podat, jelikož aktivace inzerátu se
provádí pomocí emailové adresy a aktivačního kódu,
jež Vám bude automaticky odeslán právě na emailovou
adresu, kterou uvedete ve formuláři při zakládání nového
inzerátu. Úprava, vymazání či prodloužení platnosti inzerátu funguje na stejném principu jako aktivace. Každý
inzerát bude bez přiložených obrázků automaticky vydán
v nejbližším čísle Výprachtických novin.
Veškeré nápady a připomínky k tomuto inzertnímu
systému zasílejte na email: webmaster@obec-vyprachtice.cz.

ROZPIS SOUTĚŽE VOLEJBALISTŮ
17. 5. 2008 Výprachtice „A” - VO Lanškroun
25. 5. 2008 Výprachtice „B” - Lanškroun „B” - Bystřec
31. 5. 2008 Výprachtice „A” - Sokol Rybník
Družstvo Výprachtice „A” - hraje krajskou soutěž, začátky zápasů jsou v 10.00 hod.
Družstvo Výprachtice „B” - hraje okresní přebor, začátky
zápasů jsou v 9.00 hod.
Zápasy se hrají na volejbalovém hřišti, za nepříznivého
počasí v tělocvičně.

Přijďte povzbudit naše volejbalisty
při mistrovských utkání.
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Omalovánka

OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY
SUDOKU

Zkuste najít cestu ke svačince.

Spoj čísla od 1 do 44.
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