ZPRÁVY Z OBCE
Vážení přátelé,
dovolte nám, abychom Vás pozdravili v době „dušičkové“, kdy podzimní plískanice zanedlouho vystřídá sníh.
Nejdůležitější akcí v říjnu byla pro naši obec realizace
nových průzkumných vrtů v lokalitě „Vlčí důl“.
V lokalitě Vlčí důl byl nalezen v padesátimetrovém vrtu
pramen o vydatnosti 1 l/s a v lokalitě Zaječín se pak jedná
o 0,6 l/s ve vrtu, který má 30 m. V současné době probíhají na obou vrtech tzv. čerpací zkoušky. Zatím nebyly
provedeny příslušné rozbory kvality vody. Předpokládáme
však, že voda z obou vrtů bude vykazovat dobrou kvalitu.
O dalším postupu Vás budeme
včas informovat.
Článek
pana
Ing. Josefa Drahokoupila,
jednatele a zkušeného odborníka
firmy Vodní zdroje EKOMONITOR
Chrudim, který se
týká obou vrtů,
naleznete uvnitř
těchto novin.
Je nutné zmínit, že se pokračuje v rekonstrukci suterénu
naší
hospody.
Suterén hospody
se postupně mění k nepoznání. Jsou zde nové omítky
a podlahy. Každý, kdo se přišel podívat, ocenil, že zde
byla vykonána spousta dobré práce. Za vykonanou práci
patří upřímné poděkování všem, kteří se o dobrý výsledek
zasloužili. Velkým kladem je určitě skutečnost, že zde
pracují většinou lidé z naší vesnice.
Schválena rovněž byla oprava suterénu ZŠ Výprachtice. Zde se zahájilo pracemi, které se týkají sanace vlhkého
zdiva. Zaměstnanci obce již otloukli část omítek a vyškrabali spáry ve zdivu. Nutným krokem bude podřezání zdiva, které v některých místech vykazuje rozsáhlou plíseň.

Stejně tak byly sanovány zdi suterénu KD Výprachtice.
Bez podřezání vlhkého zdiva by nebylo možné v rekonstrukci KD Výprachtice pokračovat.
Vodorovná izolace vložená do zdiva by měla jeho
dalšímu provlhání a následnému vytváření plísní zabránit.
Rozhodně nejde o levnou záležitost. Školní budova i kulturní dům však takovýto zásah nezbytně potřebují.
Zaměstnanci obce připravovali také dřevo na zimu.
Ještě před příchodem sněhu je nutné odvézt a zpracovat
dřevo z podzimní těžby.
Z dalších prací stojí za zmínku oprava mostu u domku
manželů Benešových a výměna oken v tělocvičně naší
ZŠ.
Zaměstnanci
obce
provedli
odstranění staré
špatné krytiny na
zastávce v Koburku. Byly rovněž
vyměněny špatné
části krovu a dřevěného bednění
střechy. Střecha
bude pokryta krytinou PROTAN,
na kterou je poskytována záruka
minimálně 30 let.
Plechování střechy bude provedeno z materiálu
Viplanil 60, který
se vyznačuje rovněž velkou životností.
Vedle zastávky Výprachtice - Koburk jsou dokončovány restaurátorské práce na drobné památce, kterou je
pískovcový kříž s postavou Ježíše Krista. Práce provádí
pan Hynek Bláha, sochař – restaurátor.
Obsahem těchto novin je rovněž návrh úpravy středu
obce. Prosíme Vás všechny, abyste k tomuto návrhu zaslali na obecní úřad co nejdříve své připomínky.
Přejeme Vám všem, abyste v době nastupující nadvlády zimy neztratili optimismus a dobrou náladu.
S pozdravem zastupitelstvo obce Výprachtice

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice,
konaného dne 13. 10. 2008 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomni: Jindřich Beran, Ing. Jiří Falta, Marie Hanyšová,
Marie Hejlová, Libor Chaloupek, Marie Ingrová, Věra Jandejsková, Luboš Merta, JUDr. Miroslav Stejskal
Omluveni: Marcela Pfitznerová

135/ ZO souhlasí s připojením garáže v oploceném areálu, vedle budovy OEZ Výprachtice, na obecní vodovod.
Schváleno: 9 – 0 – 0
136/ ZO projednalo dopis občanů ze sídliště Mertov,
kterým vyjádřili nesouhlas se stavbou rodinných domků
na pozemku 2008/2 v k.ú. Výprachtice. Tento pozemek
hodlala obec Výprachtice vykoupit. Na základě námitek
občanů souhlasí ZO, aby bylo od prodeje ustoupeno.
Důvodem je ohrožení zdrojů pitné vody. Koupě pozemků
může být realizována až po zajištění zásobování obyvatel
horní části obce (Hoblovna, Mertov) pitnou vodou z obecního vodovodu.
Schváleno: 8 – 0 – 1
137/ ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou
Jiří Roller, místo podnikání 561 54 Bystřec, IČ 70141614.
Předmětem díla je dokončení rekonstrukce suterénu
budovy čp. 216 v k.ú. a obci Výprachtice (KD Výprachtice – hospoda „U Jana“). Nejvýše přípustná cena díla je
300.000,- Kč.
Schváleno: 9 – 0 – 0
138/ ZO souhlasí s podáním žádosti na SFDI o poskytnutí dotace na odstranění dopravních rizik v souvislosti
s provozem ZŠ Výprachtice (řízený přechod a chodník).
Schváleno: 9 – 0 – 0
139/ ZO schvaluje uzavření smlouvy s paní Ing. Eugenií
Dřímalovou na provádění odborných a administrativních
úkonů v souvislosti se správou veřejného vodovodu a kanalizace. Jedná se o zajištění výkonu funkce tzv. odpovědného zástupce. Vše dle předloženého ceníku úkonů,
který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
140/ ZO souhlasí s podáním žádosti prostřednictvím
Pardubického kraje o poskytnutí dotace na zubařské křeslo pro zubní ordinaci.
Schváleno: 9 – 0 – 0
141/ ZO bylo seznámeno se záměrem opravy místních
komunikací v roce 2009. Bylo požádáno o dotaci na
opravu komunikací. Výše požadované dotace činí 400
tis. Kč.
Schváleno: 9 – 0 – 0
142/ ZO souhlasí s podáním žádosti na vystrojení vrtů
pitné vody a další práce spojené s připojením vrtů na vodojemy. ZO pověřuje starostu obce k podání žádosti na
vystrojení vrtů, vybavení čerpadly a další práce. ZO souhlasí s dofinancováním nákladů do výše 30 %.
Schváleno: 9 – 0 – 0
143/ ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek označený dle stavu GP číslo
591-148/2008 pro k.ú. a obec Výprachtice jako ppč.
322/14. Věcné břemeno se zřizuje za náhradu ve výši
500,- Kč. Věcné břemeno se zřizuje ve prospěch obce Výprachtice za účelem umístění stavby vodovodu a splaško-

Program:
1) Zahájení
2) Volba členů mandátové a návrhové komise
3) Financování nových podzemních zdrojů pitné vody
4) Prodej pozemků Agrospolu Výprachtice
5) Financování ZŠ Jindřicha Pravečka a MŠ Výprachtice
6) Ostatní
7) Diskuse
8) Návrh usnesení
9) 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: J. Beran, L. Merta
Schváleno: 9 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: Ing. J. Falta, M. Ingrová
Schváleno: 9 – 0 – 0
131/ ZO schvaluje uzavření smlouvy s firmou Jafis
s.r.o., se sídlem: Moravská 786, 570 01 Litomyšl. Předmětem smlouvy je vybudování dvou vrtů o průměru 160 mm.
Cena se sjednává dohodou stran jako cena smluvní a činí
493.850,- Kč. Termín dodání díla je do 60 dnů od podpisu
smlouvy. Financování díla je zajištěno následovně. 70 %
ceny díla tvoří dotace od Pardubického kraje, zbývajících
30 % ceny díla zaplatí obec Výprachtice.
Schváleno: 9 – 0 – 0
132/ ZO schvaluje prodej pozemků evidovaných dle
stavu PK jako 3211/3 a 3197/10 v k.ú. a obci Výprachtice
firmě AGROSPOL Výprachtice s.r.o., se sídlem Výprachtice čp. 288, IČ: 25297091, a to za cenu ve výši 1,2 násobku ceny stanovené znalcem. Náklady spojené s převodem
zaplatí kupující.
Schváleno: 9 – 0 – 0
133/ ZO bylo seznámeno se stanoviskem Mgr. Pešky,
vedoucím odboru školství, mládeže a tělovýchovy, který
doporučil sloučení obou subjektů. V dané souvislosti byl
dán návrh na hlasování o následujícím usnesení ZO. ZO
souhlasí s tím, aby bylo pokračováno v diskusi spojené
s řešením otázek sloučení obou subjektů, tj. MŠ a ZŠ.
Nebylo schváleno: 5 – 4 – 0
134/ ZO souhlasí s pronájmem garáže v domě čp. 3 .
Schváleno: 9 – 0 – 0
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vé kanalizace. Předmětem VB je dále právo chůze a jízdy
v souvislosti s kontrolou nebo provedením oprav zařízení
vodovodu a kanalizace.
Schváleno: 9 – 0 – 0
144/ ZO souhlasí se změnou svého usnesení číslo 97 ze
dne 11. 9. 2008 tak, že cena díla stanovená na 40.000,Kč se zvyšuje na 80.000,- Kč. Důvodem je navýšení rozsahu původně dohodnutých prací firmou František Hróz,
Přerov, Komenského 34, 750 02 Přerov.
Schváleno: 9 – 0 – 0
145/ V souvislosti se zvýšenými náklady při zajištění školní docházky dětí pro školní rok 2008 - 2009
schvaluje ZO příspěvek na dopravu dětí do ZŠ Jindřicha
Pravečka Výprachtice ve výši 1.000,- Kč na školní rok
2008/2009 s tím, že příspěvek bude poskytnut rodičům
dítěte v pokladně Obecního úřadu Výprachtice ve dvou
splátkách během tohoto školního roku a za podmínky, že
dítě bude školu navštěvovat celý jmenovaný školní rok.
Příspěvek bude poskytnut rodičům dítěte, které dojíždějí
ze vzdálenosti větší než 2 km. Uvedené se netýká rodičů
dojíždějících dětí, kterým byl již příspěvek přiznán, nebo
vyplacen.
Schváleno: 9 – 0 – 0
146/ V souvislosti se zvýšenými náklady při zajištění
dopravy dětí z Mistrovic, schvaluje ZO příspěvek na jejich dopravu do ZŠ Jindřicha Pravečka Výprachtice ve výši
2.000,- Kč na jedno dítě a na školní rok 2008/2009 s tím,
že příspěvek bude poskytnut rodičům dětí v pokladně
Obecního úřadu Výprachtice během tohoto školního roku
a za podmínky, že všechny děti budou navštěvovat školu
celý školní rok, za který jim byl příspěvek přiznán. Příspěvek bude rozdělen tak, že v prvním pololetí kalendářního
roku bude vyplacena polovina příspěvku a v druhém pololetí druhá polovina příspěvku.
Schváleno: 8 – 0 – 1
147/ ZO vzalo na vědomí návrh starosty obce na změnu systému informování občanů obecním rozhlasem. ZO
pověřuje starostu obce, aby jednal o opravě stávajícího
zařízení obecního rozhlasu a dále aby sjednal další způsob vyrozumívání obyvatel obce – konkrétně pomocí SMS
zpráv na mobilní telefony.
Schváleno: 9 – 0 – 0
148/ ZO souhlasí s uvolněním částky 100.000,- Kč
z rozpočtu obce v souvislosti s opravou suterénu Základní
školy Jindřicha Pravečka Výprachtice a současně pověřuje
starostu obce k uzavření smlouvy se zhotovitelem.
Schváleno: 9 – 0 – 0

149/ ZO jmenuje nové členy do Rady školy na období
let 2008 až 2010, která je zřízena při Základní škole Jindřicha Pravečka Výprachtice, jedná se o paní Marii Ingrovou, paní Věru Jandejskovou a pana Miroslava Stejskala.
Schváleno: 9 – 0 – 0
150/ ZO ukládá starostovi obce, aby jednal s nájemkyní KD Výprachtice s paní Evženií Uhrovou o zvýšení sjednaného nájemného ze 3.000,- Kč na 5.000,- Kč za měsíc,
s platností od 1. ledna 2009.
Schváleno: 8 – 0 – 1
Diskuse:
Paní Hanyšová - doporučila informovat občany o termínu konání voleb do Pardubického kraje a složení volební komise v obecních novinách.
Dále se dotázala, zda listopadové setkání důchodců je
možné konat na sále KD Výprachtice.
Odpověděl starosta obce:
a) Obec informovala občany o termínu konání voleb
na úřední desce, což je v souladu s volebním zákonem. Jinou zákonnou povinnost obec nemá. Občané budou dále
o volbách informováni jiným vhodným způsobem.
b) Setkání důchodců v listopadu 2008 je možné konat
v sále KD Výprachtice, jelikož výměna radiátorů na sále
a instalace nových kotlů v nově rekonstruované kotelně
je již hotová.
Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 9 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.

Zapsala: V. Jandejsková

ÚPLNÁ UZAVÍRKA SILNICE

Silnice I/43 konec obce Štíty - hranice Pardubického
kraje bude od 8. listopadu do 14. listopadu 2008 úplně
uzavřena.
Důvod: oprava povrchu silnice I/43
Objízdná trasa:
ve směru Štíty - H. Heřmanice: silnice III/31115
přes Výprachtice do H. Heřmanic.
ve směru H. Heřmanice - Štíty: přes obec Cotkytle,
silnice II/368 do Štítů.

ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGIE (SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK 8 – 11 HODIN)
pro oblast Letohrad, Žamberk, Lanškroun, Jablonné n. Orl.
8. 11. - 9. 11. 2008
15. 11. - 16. 11. 2008
17. 11. 2008

MUDr. Jaslovská Marie, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, tel.: 465 676 818
MUDr. Jedličková Zuzana, Bystřec 182, tel.: 465 642 990
MUDr. Ježáková Daniela, Letohrad, U Dvora 815, tel.: 465 620 528

22. 11. - 23. 11. 2008

MUDr. Johnová Marie, Letohrad, Šedivská 498, tel.: 465 622 216

29. 11. - 30. 11. 2008

MUDr. Karásková Vlasta, Letohrad, U Dvora 815, tel.: 465 620 358

6. 12. - 7. 12. 2008

MUDr. Kobzová Zdeňka, Lanškroun, 5. května 2, tel.: 465 322 897
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ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
V letošním školním roce navštěvuje MŠ 43 dětí, z toho 14
předškoláků. Tento počet doplňuje 6 dětí z Čenkovic. V září došlo i k personálním změnám, když odešla paní ředitelka Hejlová,
paní učitelka Macháčková a paní školnice Marešová. Tímto jim
děkujeme za jejich celoživotní práci u dětí a přejeme hodně
zdraví a osobní pohody.
Současný kolektiv MŠ tvoří paní ředitelka Květa Smejkalová,
paní učitelka Stanislava Báčová, paní učitelka Ladislava Beranová, paní školnice Hana Jandejsková a zastupující kuchařka paní
Věra Fajtová.

23.10. mezi nás přišel pan revírník Vladimír Dušek, který povyprávěl o životě lesní zvěře, předvedl vycpávky dravých ptáků
a odpovídal na všetečné dotazy dětí.
Na měsíc listopad připravujeme: společné odpoledne pro rodiče a děti nazvané „Lucerničková slavnost spojená s příjezdem
Martina na bílém koni - vítání zimy“, vystoupení kouzelníka
a návštěvu divadla v Lanškrouně.
kolektiv mateřské školy

Kreslení klacíkem do škváry
Děti vzděláváme podle Školního vzdělávacího programu
„Holky a kluci z naší školky“. V rámci školky také probíhá logopedická prevence s nejstaršími dětmi. Mimo běžných výtvarných, pracovních, hudebních a jazykových činností nabízíme
dětem i jiné možnosti.
8. 10. jsme přijali pozvání od našich nejstarších spoluobčanů,
pro které děti nacvičily pásmo tanečků a písní. Odměnou jim byl
balíček sladkostí od babiček a dědečků.
Vycházka k Červené skále

15. 10. nás navštívilo maňáskové divadlo Sluníčko s třemi
pohádkami o zvířátkách.

Krmení rybiček u Skalických
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TJ SOKOL VÝPRACHTICE
Poslední volejbalový zápas podzimní části soutěže TJ
Sokol Výprachtice A – VO Lanškroun B aneb zakončení
poloviny sezóny na krásném 1. místě.
K poslednímu utkání podzimní části Krajského přeboru II.
třídy jsme přivítali družstvo z nedalekého Lanškrouna. Tento
tradiční soupeř je vždy velmi kvalitně připraven a na derby
s výprachtickým týmem obzvlášť, nehledě na to, že se jednalo o první příčku v tabulce po podzimní části soutěže.
Lanškrounských hráčů přijelo celkem osm, což je na volejbalový zápas ideální počet. Výprachtických bylo bohužel
jako vždy pouze šest, tedy tak akorát.
V sobotu 11. října bylo ideální počasí pro jakýkoli sport,
takže i pro odbíjenou. Los, kde jsme si mohli zvolit lepší
stranu vzhledem k sluníčku, jsme prohráli, a tak nezbývalo, než se sluncem smířit přinejmenším na dva sety. Začali
jsme proti soupeři s vervou nám vlastní a po pár míčích
jsme přesvědčivě vedli. První zápas jsme měli soupeře pod
neustálým tlakem a tento tlak jsme přetavili v jednoznačné
vítězství v poměru 3:0.
V pauze mezi zápasy jsme se řádně posílili v naší klubovně u Vildy. Probrali jsem taktiku na další zápas, něco tekutin
dali (prodali) i soupeři, aby se necítili znevýhodněni před
dalším kláním.
Druhý zápas začal přesně ve dvanáct hodin. Již výše
zmíněný los jsme opět prohráli, zase proti slunci. V prvním
setu již soupeř kladl houževnatější odpor a domácí tým ho
získal až v koncovce. Druhý set jsme nezvládli nápor soupeře a došlo to až do stavu 12:19 pro hosty, což již bylo
velmi kritické pro domácí - vybrané dva tajmy, nervozita…
Jakoby zázrakem se domácím tento nepříznivý stav podařilo
zvrátit na 20:19. Na tento úder již soupeř nedokázal reagovat a druhý set prohrál. Ve třetím dějství už domácí žádné
drama nepřipustili a zasloužené vítězství si pohlídali. Druhý
zápas vyhráli domácí v poměru 3:0 a potvrdili tím průběžné
první místo v tabulce o dva body právě před Lanškrounem.
Děkujeme všem příznivcům výprachtického volejbalu za
přízeň a podporu na domácích utkáních, ale i na hřištích
soupeřů a věříme, že tato přízeň potrvá i pro jarní část soutěže. Dále bych chtěl poděkovat Vildovi Chládkovi za vzornou obsluhu a občerstvení, které je vždy připraveno nejen
na mistrovská utkání, ale i na trénink.

Poznáváme živou a neživou přírodu

Vítáme podzim

Volejbalu zdar! Martin Šulc

Za zvířaty našeho venkova

OMLUVA
V minulém vydání Výprachtických novin jsem neuvedla správně jméno zpěvačky na vítání občánků
konaném dne 28. 6. 2008. Toho dne zpívala Alexandra
Tosto, žačka ZŠ Jindřicha Pravečka ve Výprachticích.
Tímto se Ti, Alexandro, omlouvám a děkuji za pochopení.
Hanyšová M.
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NÁVRH ÚPRAVY STŘEDU OBCE
Prosíme Vás všechny, abyste k tomuto návrhu zaslali na obecní úřad své připomínky do 20. listopadu 2008.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
Exkurze žáků II. stupně (Papírny Olšany, Muzeum
papíru Velké Losiny, Pivovar Hanušovice)

V rámci výchovy k volbě povolání zajistila naše poradkyně pro tuto problematiku paní učitelka Langerová
exkurzi do dvou výrobních závodů a muzea papíru. Na
exkurzi jsme vyrazili v úterý 7. října.
První zastávkou byly Papírny Olšany, kde měli žáci
možnost vidět zblízka výrobu papíru od zpracování buničiny po finální výrobky. V tomto případě to byly obaly na
potraviny, které se v papírnách vyrábějí i tisknou.

Exkurze 1.-3. třídy v OEZ Výprachtice

Nejmladší žáčci školy se pod vedením paní učitelky
Fiebigerové vydali 14. října do místního provozu OEZ.
Tato exkurze spadá do výuky prvouky – poznávání vlastní
obce, povolání a zaměstnání rodičů apod.
Prohlídku závodu umožnil pan Diblík, který děti také
sám prováděl. Děkujeme.

Ze současnosti jsme se přenesli do minulosti ve Velkých Losinách, kde jsme navštívili Muzeum papíru s ruční
výrobnou této suroviny.

Exkurze do Jablonného nad Orlicí

Na středu 15. října připravil exkurzi pro žáky II. stupně pan
učitel Grossmann. Do Jablonného a zpět se jelo linkovým autobusem a exkurze měla opět za cíl rozšířit žákům povědomí
o možnostech jejich dalšího profesního uplatnění.

Poslední zastávkou našeho poznávacího zájezdu byl pivovar Holba v Hanušovicích. I zde si žáci prošli celý provoz
výroby piva od jeho vaření po expedici do kamionů. Bohužel v Hanušovicích není plnící linka do plechovek a lahví
– pivo se vozí cisternami do Litovle nebo Přerova, takže
jsme neměli možnost vidět asi nejatraktivnější část závodu.
Holba se řadí mezi deset největších pivovarů v České
republice s výstavem půl milionu hektolitrů piva ročně.
Specifickou chuť pivu dodává voda z vlastních vrtů,
z nichž nejhlubší je 40 m.
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První zastávkou byly sádky jabloneckých rybářů naproti koupališti, kde jsme se mohli seznámit se způsoby
množení a chovu různých druhů ryb.
Poté jsme přešli na druhý konec města do závodu Dřevotvar Jablonné nad Orlicí, který je známý svou výrobou
nábytku. Jak jsme se dozvěděli, vyrábí se zde jak pro tuzemsko, tak pro zahraničí, zejména Skandinávii.

školu a možnosti studia všech oborů, které tato škola vyučuje. Žáci se pak mohli seznámit s možnostmi uplatnění
ve firmách jako například Forez v Ostrově, Mikroelektronika ve Vysokém Mýtě, Formplast v Jablonném nad Orlicí
aj. Zajímavé bylo také povídání náboráře Armády ČR,
které zpestřil svými zážitky vojenský policista, který se
účastnil několika zahraničních misí (Kosovo, Afgánistán)
a který promítl fotografie ze zahraničních základen našich
vojáků.

Žáci měli možnost vidět technologický postup výroby
nábytku od „výkresu“ po konečný výrobek, zpracování
materiálu na obráběcích strojích, lakování i konečnou
úpravu a balení k expedici. Celý výrobní program Dřevotvaru jsme pak měli možnost vidět v podnikové prodejně.

Snad tyto akce pomohou našim žákům v rozhodování
o budoucím povolání, protože z našeho hlediska je důležité, aby měli co nejvíce informací a co největší rozhled
o možnostech svého dalšího studia a možné profese.

„Burza povolání“ na ISŠ v Lanškrouně

V červenci se naše škola přihlásila do projektu, který
organizuje Integrovaná střední škola v Lanškrouně a který
se týká spolupráce základních a středních škol s firmami
a zaměstnavateli v našem regionu. První setkání žáků
s představiteli těchto firem se konalo na půdě ISŠ ve čtvrtek 16. října. Na představení možných pracovních míst
v těchto firmách jeli žáci 8. a 9. ročníku.
Protože jsme měli v Lanškrouně dost času, domluvila
paní učitelka Langerová ještě návštěvu do učňovského
střediska na Lidické ulici, kde probíhá výuka i praktické
činnosti budoucích knihařů, kadeřnic a kosmetiček.
Odtud jsme se pak přesunuli na Střelnici. Zde paní učitelka Fiedlerová žákům představila Integrovanou střední

Exkurze žáků I. stupně do Muzea řemesel v Letohradě, Mariánskou horu a Nový zámek (Zámeček)
u Lanškrouna
Také žáci I. stupně vyjeli 17. října na svou podzimní exkurzi. Paní učitelka Fiebigerová pro ně připravila zajímavý
program. Zvláštností bylo, že tato exkurze se konala odpoledne po vyučování, aby děti nezameškaly školní výuku.

Nejdříve se jelo do Muzea řemesel v Letohradě. Zde
jsme strávili dvě hodiny prohlídkou s velmi poučným výkladem a ukázkami historie vybraných řemesel. Zejména
mechanický model mlýna na mletí obilí se dětem moc
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líbil. Zaujaly je také historické mechanické pračky na
praní prádla.
Také prohlídka vycpanin lesních zvířat, ptáků a ryb se moc
líbila. Ve více než stovce exponátů děti hledaly svá oblíbená
zvířata a také se pídily po jménech zvířat, která neznaly.
Cestou z Letohradu do Lanškrouna jsme se zastavili
na Mariánské hoře u Horní Čermné, kde si děti prohlédly
kostel s kapličkou uprostřed, prošly si Křížovou cestu a zařádily si na hřišti s prolézačkami.

pracuje. Děti si od paní kastelánky vyslechly výklad o krátké, ale pohnuté historii Zámečku, prohlédly si kresby a fotografie, ale hlavně je zaujalo rozsáhlé podzemí a sklepy.
Zde se také neustále pracuje na odkrývání dalších prostor
a hlavně se ve spolupráci se studenty lanškrounského
gymnázia hledá vchod do proslulé podzemní chodby,
která podle záznamů i vzpomínek pamětníků vede až do
vnitřního města v Lanškrouně. Ve sklepení je také hnízdiště netopýrů, které paní kastelánka dětem ukázala.
Počasí nám naštěstí celý den přálo, takže jak z Mariánské hory, tak ze Zámeckého vrchu měly děti nádherný
výhled do dalekého okolí.

Na Zámeckém vrchu u Lanškrouna se děti podívaly do
interiéru Zámečku, který v současnosti vlastní pan architekt Kokeš. Zvenku je již opravený, ale uvnitř se neustále

Mgr. Petr Fiebiger

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE
Volební okrsek č. 1 v obci Výprachtice
Komunistická strana Čech a Moravy
Strana drobných živnostníků a podnikatelů
S.O.S. pro kraj
Nezávislí starostové pro kraj
Koalice pro Pardubický kraj
Strana zelených
Strana zdravého rozumu
Sdružení pro republiku – RSC
SDŽ
Volte pravý blok
ODS
ČSSD
Dělnická strana za zruš. popl. ve zdrav.
Konzervativní koalice
Počet zúčastněných voličů:
Počet platných hlasů:

č. 1
č. 4
č. 8
č. 9
č. 11
č. 18
č. 32
č. 33
č. 37
č. 42
č. 47
č. 48
č. 53
č. 54

počet hlasů: 19
počet hlasů: 6
počet hlasů: 2
počet hlasů: 3
počet hlasů: 60
počet hlasů: 3
počet hlasů: 6
počet hlasů: 1
počet hlasů: 1
počet hlasů: 1
počet hlasů: 39
počet hlasů: 214
počet hlasů: 4
počet hlasů: 2

(5,27%)
(1,66%)
(0,55%)
(0,83%)
(16,62%)
(0,83%)
(1,66%)
(0,28%)
(0,28%)
(0,28%)
(10,80%)
(59,28%)
(1,11%)
(0,55%)

366 (48,73%)
361

Vážení přátelé, občané a voliči,
dovolte mi, abych jako starosta obce a současně jako kandidát do zastupitelstva Pardubického kraje upřímně poděkoval všem, kteří přišli k volbám.
Chtěl bych říci, že si velice vážím hlasů, které jsem od Vás získal. Vaše důvěra mně udělala upřímnou radost, na
druhé straně se jedná o obrovský závazek. Udělám vše pro to, abych Vaši důvěru neztratil.
Přeji Vám všem vše dobré.
S pozdravem Miroslav Stejskal, starosta obce
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CHRÁMOVÝ SBOR V POLSKU

SPOZ OZNAMUJE

V listopadu oslaví své jubileum

V neděli 12. října 2008 se konala v rámci spolupráce
oblastí česko-polského pohraničí v polském městě Pieszyce přehlídka pěveckých sborů, které se zúčastnil i náš
chrámový sbor. Přihlásil nás tam a všechno zorganizoval
náš pan farář Th Mgr Ireneusz Szocinski. Děkujeme mu
za to, doufáme, že jsme ho nezklamali a zazpívali, jak
nejlépe jsme uměli.

Hana Macanocá

50 let

Jaroslav Skalický
Josef Skalický

60 let
60 let

Emilie Vacková
Vilém Chládek
Marie Krobotová

70 let
70 let
70 let

Rozloučili jsme se
Iveta Krátká
Josef Stejskal

Pieszyce je asi sedmitisícové město vzdálené od nás sto
kilometrů. Příjemnou neděli umocňovalo krásné počasí
a vzorné pohostinství polských přátel.
Zpívali jsme dopoledne při bohoslužbě v kostle sv.
Jakuba a odpoledne na setkání deseti sborů. Sympatické
na tomto setkání bylo to, že vystoupily sbory seniorů, kde
byli i handicapovaní lidé, což je důkazem, že nejsou vyčleňováni z veřejného života a že si jich společnost váží.
Pět sborů mělo vynikající úroveň, byly z větších měst. Náš
sbor se líbil, byl chválen.
Za to patří poděkování všem členům, je to jejich zásluha. Nenajde se tolik lidí, kteří by obětovali nespočetné
množství hodin svého volného času zkouškám a zpěvu
v kostele. Dík patří paní Janě Štefanové, která nás doprovází na varhany. Odměnou jim všem je dobrý pocit, který
se těžko vyjadřuje slovy, tu krásu muziky člověk cítí sám
v sobě. A je to i radost, že ji může dávat i druhým.

HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM
Ve dnech 13. – 16. října letošního roku provedla firma
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. z Chrudimi hydrogeologický průzkum, v rámci něhož byly provedeny dva
nové průzkumné hydrogeologické vrty. Účelem průzkumu
bylo posílení současných zdrojů obecního vodovodu ve
Výprachticích. V době letního sucha se obec dlouhodobě
potýká s nedostatkem pitné vody. Ve Vlčím dole byl proveden vrt VH-2 hluboký 50 m. Jeho předběžná vydatnost je
1 l/s (t. j. 90 m3/den). V prameništi Zaječín byl vyhlouben
vrt HV-3 hluboký 25 m. Předběžná vydatnost tohoto vrtu je
0,6 l/s (t. j. 50 m3/den). Přesné vydatnosti vrtů budeme znát
po provedení čerpacích zkoušek. Je možno předpokládat,
že kvalita voda bude srovnatelná se stávajícími zdroji. Výsledky průzkumu jsou velmi příznivé a obzvláště vydatnost
vrtu ve Vlčím dole je v místních geologických podmínkách
výjimečně vysoká. Pro ilustraci přikládáme letecké fotografie, ze kterých je patrno, kde se nové vrty nacházejí.

Milena Csillagová

KOUPÍM POŠTOVNÍ ZNÁMKY,
pohledy, obálky, bankovky, tuzex. bony,
celé sbírky,
větší množství i pozůstalost po sběrateli.
Platím v hotovosti, nejvyšší možné ceny.
Informace na tel.: 724 229 292

Josef Drahokoupil
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Omalovánka

OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY
SUDOKU

Pomozte rybám dostat se
zpět do kádě.

Město Lanškroun vypisuje výběrové řízení
na pracovní pozici:

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE

Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou.
Předpoklady pro vznik prac. poměru:
Strážníkem se může stát bezúhonný občan České
republiky starší 21 let, který je tělesně a duševně způsobilý k výkonu povinností a oprávnění podle zákona č.
553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění.
Jiné požadavky:
• vzdělání alespoň úplné střední
• znalosti právních předpisů:
- zákon o obcích
- zákon o obecní policii
- zákon o přestupcích
- trestní zákon
• řidičské oprávnění skupiny B podmínkou
• aktivní znalost práce s PC
• komunikativní schopnosti
• nekuřák výhodou
Termín podání přihlášky:
Písemné přihlášky zasílejte do 14. 11. 2008 v obálce
označené v levém horním rohu nápisem „VÝBĚROVÉ
ŘÍZENÍ – STRÁŽNÍK - NEOTEVÍRAT“
Bližší informace získáte na OÚ ve Výprachticích.

Výprachtické noviny
Ročník: 12
Číslo: 11
Počet stran: 12
Počet výtisků: 430 ks
Vyšlo: listopad 2008
Vydavatel: Obec Výprachtice
Uzávěrka pro příští číslo je 25. listopadu 2008.
Redakce: Věra Jandejsková, Marcela Pfitznerová, Jitka Jirásková.

12

