ZPRÁVY Z OBCE
Vážení přátelé,
pokud jsme v březnu očekávali po zimě příchod jara, byly
dubnové teploty letní. Současné období bez deště nás
může později pořádně potrápit.
Práce zaměstnanců obce byly zaměřeny na úklid po
zimě. Byly prováděny výkopové práce okolo hospody
a základní školy s cílem zabránit pronikání vody a zemní
vlhkosti do zdiva.
Některé nezpevněné cesty v naší obci byly vyspraveny
štěrkem. Stav obecních komunikací po zimě je skutečně
špatný. Ani silnice III. tř. z Horní Čermné do Výprachtic,
která je ve správě Pardubického kraje, a další silnice
(např. směrem na obec Bystřec) na tom nejsou nejlépe.
Snažíme se o dohodu s Pardubickým krajem, aby došlo
alespoň k opravě komunikace III. tř. v úseku Nepomuky
– Halda. Přes Výprachtice by
měla časem vést nová silnice.
Podrobnosti jsou uvedeny
uvnitř v tomto listě. Nyní
jsou prováděny zeměměřičské a projekční práce s cílem
celou akci připravit tak, aby
bylo možné požádat o dotaci
na opravu této komunikace.
Věříme, že se podaří do 2 až
3 let novou komunikaci přes
Výprachtice zrealizovat.
Pan Mareš vyrobil velice
hezké zábradlí na terasu restaurace U Jana. Doufáme, že
nám všem nové pěkné zábradlí vydrží. Určitě bychom
nebyli nadšeni, kdyby pěkná věc, které někdo věnoval
hodiny práce, byla zničena obdobným způsobem, jak se
v poslední době stalo v noci ze soboty 18. 4. na neděli 19.
4. Co že se to v naší celkem poklidné vesničce děje? Inu,
dochází k rozbíjení skel na zastávkách, ničení dopravních
značek, vytrhávání měřičských značek, ničení dopisních
schránek, převracení kontejnerů a popelnic, ohýbání stožárů pouličního osvětlení apod. Nedobré dílo mají na svědomí osoby posilněné alkoholem, disponující značným
silovým potenciálem, kterým zřejmě není nic svaté.
Věc je zatím řešena Policií ČR, obvodním oddělením
v Lanškrouně jako přestupek, který však má některé znaky
trestného činu poškozování obecně prospěšného zařízení.

Věříme, že se podaří krátké době Policii ČR případ vyšetřit a viníky předat k potrestání s tím, že budou nuceni
nahradit vzniklou škodu.
Prosíme Vás všechny, kteří cokoliv víte o této záležitosti, abyste nám předali informace, které pomohou tyto
výtečníky dopadnout.
Naopak pozitivní zprávou je to, že se nám podařilo
sehnat prostředky pro TJ Sokol Výprachtice, konkrétně se
jedná o částku 80.000,- Kč. 130.000,- Kč pak obdrží obec
pro hasiče v Koburku na dokončení rekonstrukce budovy
hasičské zbrojnice. 100.000,- Kč se podařilo získat na
opravu kostela „Povýšení svatého Kříže“.
Určité prostředky by měla obdržet i škola. O podrobnostech Vás budeme pravidelně informovat.
Pozitivní informací je i to,
že byla zahájena výstavba pouličního osvětlení na Výprachtickou pilu.
Máme radost z toho jak
nám funguje občanské sdružení „ Výprachtické kukátko“.
Určitě je dobré a velice nás
těší, že převažuje Vaše snaha
obci pomáhat nad negativními
věcmi, které jsme výše popsali. Kladné vlastnosti většiny
z Vás dokumentuje zejména
skutečnost, že na naši výzvu
ohledně sbírky na kostel Povýšení svatého Kříže ve Valteřicích jste reagovali velice
vstřícně. Výsledek sbírky, kdy se v sobotu dne 18. 4. 2009
vybralo 49 423,- Kč, předčil veškerá očekávání. Je to nejlepší výsledek za poslední roky. Děkujeme Vám všem za
podporu, kterou jste Valteřickému kostelu takto poskytli.
Rovněž pan farář Mgr. Szocinski Vám velice děkuje s tím,
že se za Vás všechny bude přimlouvat a myslet na Vás.
Peníze určitě pomohou dobré věci. Věříme, že budete
moci být hrdí na výsledek díla, které Vám bude koncem
tohoto roku představeno. Upřímně děkujeme také všem
dobrovolníkům, bez kterých by nebylo možné sbírku
uskutečnit.
Přejeme Vám teplé jaro s dostatkem jarní vláhy, jejíž
nedostatek již začínáme pociťovat.
S pozdravem zastupitelstvo obce Výprachtice

ZELENÁ ÚSPORÁM – PODPORA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ
A ÚSPOR ENERGIE V OBYTNÝCH BUDOVÁCH
Kdo může žádat o dotaci
Oprávněnými žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů, které podléhají daňové povinnosti podle zákona č. 338/1992 Sb., tedy:
• fyzické osoby (podporované opatření je určeno
pouze pro domácnosti),
• společenství vlastníků bytových jednotek,
• bytová družstva,
• města a obce (včetně městských částí),
• podnikatelské subjekty,
• případně další právnické osoby.

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací pro vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie,
ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích
i v novostavbách. V programu bude podporováno kvalitní
zateplování rodinných domů a nepanelových bytových
domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní
kotle na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace
těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také
nová výstavba v pasivním energetickém standardu.
Podpora
v rámci programu Zelená
úsporám je
nastavena
tak, aby prostředky mohly
být čerpány
v průběhu celého období
od vyhlášení
programu do
31. prosince 2012. Žádosti o podporu budou přijímány do
30. června 2012 nebo do vyčerpání finančních prostředků
programu. O dotaci lze žádat jak před realizací opatření,
tak po ní, nebude však možné žádat o podporu opatření
dokončených před vyhlášením programu. Podporu je
možné poskytnout na zařízení instalovaná v obytných
domech, nikoli např. v objektech určených k individuální
rekreaci nebo průmyslových objektech, a to ani v případě,
že zde má žadatel trvalé bydliště.

Důležité vymezení
Ve všech oblastech a podoblastech podpory jsou
oprávněnými žadateli vlastníci rodinných domů a bytových domů nepanelové technologie, pouze v oblasti
podpory C. mohou být žadateli i vlastníci bytových
domů postavených v jedné z typizovaných konstrukčních
soustav panelové technologie.
Seznam odborných dodavatelů a Seznam podporovaných výrobků
Zaměření programu vyžaduje využití takových materiálů, výrobků a zařízení a zároveň poskytovaných služeb,
které zajistí dosažení cílů programu a environmentálních
přínosů pro společnost a zároveň budou zárukou kvality
pro realizátory projektů. Proto je možné z programu podpořit pouze výrobky, zařízení a technologie uvedené v Seznamu výrobků a technologií a služby firem uvedených
v Seznamu odborných dodavatelů.
Oba seznamy jsou otevřené pro všechny dodavatele
a výrobky, které splní předem stanovené podmínky programu. Zápis do seznamů není zpoplatněn.

Základní členění Programu
Program je členěn do tří základních oblastí podpory:
A. Úspora energie na vytápění
• A.1. Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí
k dosažení nízkoenergetického standardu
• A.2. Kvalitní zateplení vybraných částí obytných
domů (dílčí zateplení)
B. Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu
C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a
přípravu teplé vody
• C.1. Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva
nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla
• C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu
a účinných tepelných čerpadel do novostaveb
• C.3. Instalace solárně-termických kolektorů
D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření - některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně
jednou pro daný objekt i při využití více z uvedených
kombinací)

Jak podat žádost
Žádosti podávejte písemně na určeném formuláři, který
získáte na krajských pracovištích SFŽP a na pobočkách
pověřených bank (odkaz na seznam bank bude uveden
na přelomu dubna a května). Příjem žádostí a administraci
budou zajišťovat dvě skupiny subjektů:
• Krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí
ČR - podpora u bytových domů)
• Pobočky pověřených bankovních institucí - banky,
které žádost administrují, současně nabízejí poskytnutí
úvěru na pokrytí zbývající části investice
Podrobné informace o programu naleznete na www.zelenausporam.cz.
Číslo na call centrum je 800 260 500, provoz běží ve
všední dny od 7.30 do 16.00, nebo můžete posílat dotazy
na email: dotazy@zelenausporam.cz

Stavební úřad Výprachtice
Zdroj: www.zelanausporam.cz
www.mzp.cz (Ministerstvo žitovního prostředí)
www.sfzp.cz (Státní fond životního prostředí)
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JINDŘICH PRAVEČEK
Vážení čtenáři,
v minulém vydání Výprachtických novin v článku o Jindřichu Pravečkovi bylo uvedeno, že o hrob Jindřicha
Pravečka se starají žáci místní školy. Tuto informaci jsme
převzali z internetových stránek Wikipedie, otevřená encyklopedie. Po upozornění našich čtenářů jsme se však
dověděli, že dříve se o tento hrob a také o hrob Padlých
vlastenců starala paní Vlasta Chládková z Haldy a v nynější době se o tyto dva hroby starají manželé Besperátovi.
Tímto bychom se jim chtěli omluvit za mylnou informaci, kterou jsme poskytli našim čtenářům.
Zároveň bychom si přáli, aby tuto péči převzali žáci
místní základní školy, která od roku 2003 nese ve svém
názvu jméno Jindřicha Pravečka.

Po
ukončení
obecné
školy,
v roce 1919 se
naše rodina přestěhovala do České
Třebové, kde nám
mohli naši rodiče
lépe zajistit další
vzdělání. Vlastně
ani nevím, proč
zrovna do České
Třebové, co při
tom výběru sehrálo rozhodující
roli. Jisté je, že
zejména mamince
se do města moc
nechtělo, byla na
Výprachtice velice zvyklá. Získali
jsme byt v nové
První umělecká fotografie.
obytné čtvrti, kde
se říkalo Na Farářství. Byl stejně velký jako ten výprachtický, kuchyně, kde jsme spaly my děti, obývací pokoj, jak
jinak než s klavírem a ložnice. Nejprve jsem začal chodit
do první měštˇanky a po roce jsem začal studovat na státní
reálce.
Ve výuce houslové hry vystřídal pana Filipa pan Kolář.
To už byl renomovaný pedagog a moje hraní začalo dostávat vyhraněnější podobu.
Pro můj další umělecký vývoj měly zásadní, skoro bych
řekl osudový, význam následující události. Každým rokem
zajížděl do nedalekého Ústí nad Orlicí tamní rodák a náš
přední houslista, virtuos a pedagog Mistr Jaroslav Kocián,
aby tam uspořádal koncert. Koncerty se konaly v sále
měšťanské školy. Jako student reálky jsem tam vždycky
s otcem jezdil. Otec hrával v Orchestrálním sdružení na
violu a osobně se znal s Mistrem Kociánem.
Při přátelském rozhovozu s otcem doporučil mu Jaroslav Kocian, aby mne nechat studovat houslovou hru
u znamenitého pedagoga Stanislava Ondříčka v houslovém oddělení Východočeské hudební školy v Pardubicích. A tak se také stalo.
Počátkem roku 1925 vstoupil jsem do Východočeské
hudební školy v Pardubicích.
Nejméně třikrát ve školním roce, a to vždy na Velikonoce, Vánoce a o hlavních prázdninách jsme jezdili
k dědečkovi a babičce do Výprachtic. Vlak nás dovezl do
Lanškrouna, a pak už tam čekal dědeček, v létě s bryčkou
a v zimě se sáněmi, a už jsme vyrazili směr Výprachtice.
Cestou jsme ale pravidelně činívali zastávku v hospodě
„U Majlantu“, kde nám dědeček hlavně v zimě objednal
horký čaj a sobě také něco na posilněnou, i koníčkovi
dopřál nějaký ten obrok, a pak už nezbývalo než vyrazit do kopců. Nejhorší to bývalo na „Haldě“. Tam byla
vždycky obrovská spousta sněhu a kůň měl co dělat, aby

V tomto vydání Výprachtických novin bychom vám
chtěli připomenout vzpomínky hudebního skladatele a dirigenta Jindřich Pravečka na jeho školní a studentská léta.
Školní a studentská léta
Do první třídy výprachtické obecné školy jsem začal
chodit 1. září 1915. Neměl jsem to z domu daleko. Ze
školních let si nejvíce pamatuji, že cesta
ze školy vedla kolem
fary a farská zahrada
nás vždycky něčím
lákala. Zejména v létě jsme často zkoumali, v jakém stavu
se nalézají farářovy
třešně. Říkalo se jim
„hamrlata“ a byly to
nádherné velké třešně znamenité chuti.
Museli jsme ovšem
dávat dobrý pozor,
jestli je pan farář
doma. Obvykle totiž
S maminkou a sestrami v r. 1919
právě v zahradě četl
ve Výprachticích.
a korzoval, v tom
případě jsme si museli nechat na třešně zajít chuť.
Většinou jsme pak končívali u nás na zahradě u potoka
a u svých obvyklých her.
S hudbou jsem přicházíval do styku odmala. Ať už to
bylo doma, kde otec dost často hrával na klavír, nebo
když mě brával s sebou na různé akce malého vesnického
orchestru, který vedl. Nejednalo se samozřejmě o žádné
velké těleso, hráli tam místní muzikanti, kdo na co uměl.
Rád jsem také poslouchal varhany v kostele. Hrával
na ně většinou pan Rudolf Filip, ředitel kůru, který bydlel
nedaleko od nás a ten, zřejmě po dohodě s otcem, si mne
vzal do parády jako můj první učitel hry na kousle. První
„oficiální“ učitel, protože základy hry na housle a na klavír jsem získal od svého otce.
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se závějemi probrodil. Pobývali jsme u babičky a dědečka
ve statku na kopci a já, protože jsem byl nejstarší, musel
jsem už také přiložit ruku k dílu. Zejména v létě o žních
bylo každé ruky třeba. Nejvíce mne bavilo sekat kosou.
S obloukem, potaženým plátnem na kosišti, jsem sekali
zralé obilí. Byl jsem plný síly, a tak za mnou musely dvě
ženy odebírat a vázat snopy.
Avšak i ta nejkrásnější léta rychle uběhnou, a tak se
zákonitě přiblížil rok maturit .
Celý týden před maturitou jsem chodil na Jelenici dřít
s mapou, příručkami, atd. 8.června jsem vstal v 5 hodin
a šel jsem se učit ještě rychle dějepis, můj nejhorší předmět.
Byl jsem přesvědčen, že budu maturovat odpoledne.
Ale ráno v 8 hodin p. prof. Hlad četl jména. Dopoledne:
Báča, Praveček, Holas, Hýbl.

Dopadlo to všechno všem čtyřem dobře, takže již ve 12
hodin jsme se nesli jakožto lidé všemi hlasy dospělí.
Tak skončila moje studentská léta v České Třebové
a zároveň jsem také úspěšně ukončil studium na Východočeské hudební škole v Pardubicích, a to absolventským
koncertem, na kterém jsem přednesl Koncert pro housle
č. 4 d moll belgického houslisty a skladatele Henri Vieuxtempse. Po zbytek roku 1928 a v první polovině následujícího roku jsme s otcem podnikali koncertní turné po
městech východních Čech, mimo jiné i v Kocianově Ústí
nad Orlicí a v Pardubicích. Stále jsem ještě zajížděl za
Mistrem Stanislavem Ondříčkem do Pardubic a zdokonaloval se v houslové hře.

Vážení spoluobčané,
jak jistě víte, v sobotu 18. dubna byla uspořádána
veřejná sbírka na opravu kostela Povýšení sv. Kříže ve
Valteřicích. Byli jsme velmi překvapeni Vaším pochopením a vstřícností s konáním této akce v dnešní tak nelehké době. Proto bychom Vám všem chtěli poděkovat
za vaše příspěvky, které jste věnovali.
Také pan farář Ireneusz Szocinski Vám všem děkuje
za Vaše příspěvky na opravu kostela ve Valteřicích.
Děkujeme také M. Nožkové, A. Markové, E. Stejskalové, H. Chaloupkové, J. Chaloupkové, B. Stejskalové,
P. Chládkové, L. Skalické a Z. Chládkové za pomoc při
konání této sbírky.
Získaná částka byla uložena na samostatném nově
založeném účtu u České spořitelny v Lanškrouně.

Důležité upozornění pro 14-tileté občany

Převzato ve zkrácené verzi z knihy Harmonice srdcí,
vzpomínky hudebního skladatele a dirigenta.

V souvislosti s přijetím
trestního zákoníku je občan, který dosáhne v roce
2009 věku 14 let, povinen
požádat o vydání prvního občanského průkazu
nejpozději do 30. června
2010 a občan, který dosáhne věku 14 let v lednu a únoru roku 2010, je povinen
požádat o vydání prvního občanského průkazu nejpozději do 2 měsíců po dni, kdy dosáhl věku 14 let (dle zákona č. 41/2009 Sb., čl. XIII - Přechodná ustanovení).
Drahomíra Lišková

S. Skalický a V. Jandejsková

Redakční rada se omlouvá Ladislavu Chládkovi,
autorovi článku „Kdo u nás roztáčí lopatky turbín” za
chybu v textu, který byl vytištěn v dubnovém čísle VN.
Chyba vznikla při přepisu textu. Správné znění textu ve
třetím odstavci je zvýrazněno silně:
Je již všeobecně známo, že počet občanů v jednotlivých obcích, kteří nesouhlasí s výstavbou VE není zanedbatelný a s přibývajícím počtem seriozních informací
se tento počet stále zvyšuje. Nejedná se v žádném případě o několik jednotlivců, jak se mnohdy snaží tvrdit
vedení obcí, nebo propagátoři této výstavby, ale jedná
se již o desítky procent občanů.

Sbírka na opravu kostela Povýšení svatého
kříže ve Valteřicích 18. 4. 2009
Hoblovna a horní konec
13.560,- Kč
Malá Strana a levý střed obce
Pravý střed obce
Koburk a dolní konec
Halda
CELKEM

8.570,- Kč
7.100,- Kč
12.470,- Kč
7.723,- Kč
49.423,- Kč

Jitka Jirásková

ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGIE (SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK 8 – 11 HODIN)
pro oblast Letohrad, Žamberk, Lanškroun, Jablonné n. Orl.
8. 5. 2009

MUDr. Jáňová Radmila, Mladkov 133, tel.: 465 635 441

9. – 10. 5. 2009
16. – 17. 5. 2009

MUDr. Milota Karel, Lanškroun, Svobody 356, tel. 465 322 787
MUDr. Jaslovská Marie, Žamberk, n. G. Knopa 837, tel. 465 676 818

23. – 24. 5. 2009

MUDr. Pražák Jaroslav, Žamberk, Nádražní 753, 465 613 572

30. – 31. 5. 2009

MUDr. Roslerová Lucie, Lanškroun, Duk. hrd. 615, tel. 604 749 331

6. – 7. 6. 2009

MUDr. Strnadová Marie, Jablonné n. O., Na Dílech 622, tel. 465 642 765
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Vážení občané!

Modernizace silnice v obci Výprachtice

Dovolujeme si Vás upozornit, že

v sobotu 9. května 2009

Modernizace průtahu obcí je naplánována na rok
2010, v délce trvání cca 5 měsíců a bude navazovat na
modernizaci silnice Nepomuky – Výprachtice.
Bude provedena kompletní rekonstrukce silničního
tělesa, opravy propustků, vybrání příkopů, úpravy autobusových zastávek, osazení nového dopravního značení a svodidel, a to od začátku obce Výprachtice na
„Haldě“ až po konec obce Výprachtice na „Hoblovně“.
V rámci rekonstrukce průtahu se uvažuje o vybudování
chodníku od „Kovárny“ po č. p. 175 (stará pošta).

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

V současné době je zpracována první verze projektové dokumentace, ke které je možné zaslat připomínky a dotazy. Projektová dokumentace je k nahlédnutí
na stavebním úřadě. Zde je možno vznést dotazy a připomínky, a to do 15. 5. 2009.
Stavební úřad Výprachtice

Velkoobjemový odpad
nebude svážen !!!!!!

ZAHRADNICTVÍ

JINDŘICH HELEKAL, HORNÍ ČERMNÁ

Bude likvidován přistavěním kontejnerů v objektu ČOV,
a to v sobotu dne 9. června
od 8.00 do 11.00 hod.

nabízí za příznivé ceny:
- sadbu zeleniny a květin všeho druhu do skleníků
a na záhony

2008

Bližší informace na tel.: 465 391 219, 465 391 132

- květiny do truhlíků - pnoucí petunie (převis až 1 m),
klasické petunie, muškáty aj.

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.

- květiny na hrob - voskovky, lobelky, ageratum aj.
tel.: 465 393 703

Po uzávěrce novin se stalo

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

V Sázavském údolí bylo nenávratně zničeno dětské
hřiště, když vandalové jednotlivé dětské atrakce rozřezali a použili na topení. Uvedená škoda činí přibližně
100 000,- Kč.
Uvedené nás mrzí, protože se jedná už o třetí případ vandalismu v naší obci v krátké době (vyvrácené
značky, poškození antukového hřiště u školy). Nápravy
škody si vyžádají nemalou část z obecního rozpočtu.
Prosíme Vás všechny, pokud o tom něco víte, dejte
nám vědět, ať zabráníme dalšímu vandalství.
Obec Výprachtice

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
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SPOZ OZNAMUJE

VZPOMÍNKA NA DRUHOU SV. VÁLKU
V nadcházejících květnových dnech si připomínáme
ukončení druhé světové války. Od té doby již uplynulo 64
let, takže by se mohlo zdát, že je to již velice dávno a vše
lze pokládat je za historickou událost minulého století.
Ještě ale žijí pamětníci této kruté doby, jistě znáte ve svém
okolí i někoho, kdo tenkrát prožíval svá dětská léta a možná jste od nich slyšeli o válce vyprávět. Ti určitě zapomenout nemohou. Původcem všech krutostí byl fašismus,
touha po neomezené moci, pocit nadřazenosti skupiny
lidí nad ostatními, jimž bylo upíráno i právo na život.
Jaký je obrázek dnešní doby? Je už jiný začátek jednadvacátého století? Odpovědět si může každý sám. Když
sledujete zprávy v televizi, rozhlase, tisku a dnes především na internetu, denně najdete zmínku o nějakém
válečném konfliktu a utrpení bezbranných obyvatel
s ním spojených. Stejně tak vydávají dobové dokumenty
svědectví o druhé světové válce. Obrázky plné krutosti,
bezohlednosti, násilí by nás neměly nechat lhostejnými
ani dnes. Zastavme se chvíli a s úctou a pokorou věnujme
vzpomínku a položme kytičku k pomníku těch, kteří ve
válce položili své životy.

V květnu oslaví své jubileum
Marta Skalická
Zdeněk Merta
Marie Chládková

60 let
60 let
60 let

Jan Šebrle

65 let

Josef Besperát

75 let

SPOZ INFORMUJE
Vítání občánků

První vítání občánků v letošním roce se konalo v sobotu
18. dubna 2009 v zasedací místnosti obecního úřadu ve
Výprachticích. Jsme rádi, že rodiče se svými dětmi na malou slavnostní akci přišli, potěšila nás také účast babiček
a dědečků, kteří stejně jako fotograf pilně dokumentovali
sváteční odpoledne pro rodinná alba.
Mezi nové občánky jsme přivítali: Petra Chládka, Pepu
Skalického, Štěpánku Lerchovou, Daniela Kašpara, Lilien
Krejčovou a Hanu Hanzlíčkovou. Pro nemoc se nemohl
zúčastnit Matyáš Adam a Karolína Hanzlíčková.

Hanyšová M.

Pranostiky na květen
Sníh v máji - hodně trávy.
Studený máj - v stodole ráj.
Chladno a večerní mlhy v máji,
hojnost ovoce a sena dají.
Není-li květen ani příliš studený, ani mokrý,
naplňuje stodoly i sudy.
V máji vlhko, chladno - bude vína na dno.
V máji aby ani hůl pastýřova neoschla.
Májová kapka platí dukát.
Na mokrý květen přichází suchý červen.

S básničkami a písničkami se představila děvčátka
z MŠ: Verunka, Nelinka, Editka, Táninka, Kája a Terezka
a školačky Liliana Nýdecká, Alexandra Tosto, Eva Kulhánková a Sára Šedivá, hudební doprovod zajistila Jana
Štefanová. Malá slavnost byla zakončena fotografováním
dětí v kolébce a s rodinou, pan Jan Skalický zaznamenal
hodně pěkných okamžiků tohoto sobotního setkání. Obrázky jsou k nahlédnutí na webových stránkách obce.
Milé děti, jste sluníčkem, a přáním nás všech je, aby
Váš život byl naplněn láskou, radostí, rodinnou pohodou
a spokojeností.

Deštivý květen - žíznivý říjen.
Večerní rosy v máji hodně sena dají.
Je-li už máj zahradníkem, není stodol milovníkem.
Když máj vláhy nedá, červen se předá.
V máji hřímoty nedělají trampoty.

Za SPOZ: Hanyšová M.

Když se v máji blýská, sedlák si výská.
Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Jarní hrátky ve školce 1. dubna na apríla jsme s nejstaršími dětmi zahájili předplavecký výcvik na ZŠ Dobrovského v Lanškrouně. Pod vedením zkušených plavčíků se děti
formou her, písní a říkadel seznamují se základy plavání.

Opět jsme navštívili divadlo v Lanškrouně. Ve výpravné
činoherní pohádce „Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil“,
děti v pohádce poznaly co je dobré a zlé a jak se vypořádat s pýchou, vypočítavostí a sobectvím.

Na středu 22. dubna připadl Den Země. Celý týden
jsme řešili problematiku ekologie a ochrany přírody. Děti
výtvarně ztvárnily naši planetu a v dramatických činnostech se učily třídit odpad. Abychom vyšli vstříc přírodě,
na zahradě jsme vysadili břízu a vrbu. Děti tak budou mít
příležitost se o mladé stromky starat a sledovat jejich růst
a změny v ročních obdobích.

V období probouzejícího se jara se zvířátka chlubí svými mláďaty. Proto jsme navštívili místní ovčín, kterým nás
provedla paní Stejskalová. Děti měly možnost pozorovat
skotačivá jehňátka a kravičku Lejlu, která je přivítala láskyplným olíznutím. Zážitky umocnila ochutnávka doma
vyrobeného sýra. Touto cestou paní Stejskalové děkujeme.

Kolektiv MŠ
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INZERCE ZDARMA
Dveře a okna plastová
Dveře vchodové, plastové, bílé a hnědé vč. rámu.
Částečně prosklené, zdobené. Původní cena 9.000 Kč a
22.000 Kč nyní 4.800 Kč a 8.000 Kč. Dále plastová okna
bílá, dvoukřídlá, 150x150 cm + různá jednokřídlá. Nová
z neuskutečněné stavby, s dokladem a zárukou. Dopravu
zajistím zdarma. Tel: 777106709

- Šumperk 14 km. Cena 4.000,-Kč. Vratná kauce ve výši 3
měsíčních nájmů je splatná při podpisu nájemní smlouvy.
K nastěhování ihned.
Jméno a příjmení: Skořepová
Mobil: +420 603 818 834
URL: http://www.reality-mozaika.cz
Skvělá postava
Myslíte to s hubnutím vážně? Tak neváhejte! Efektivní
programy pro regulaci váhy. Více www.jstetocojite.unas.cz
Jméno a příjmení: Martin Jonáš
Telefon: +420 733 605 198
URL: http://www.skvelapostava.xf.cz

Pronájem bytu 5+1 na ulici Vančurova v Lanškrouně
Pronájem bytu 5+1 na ulici Vančurova v Lanškrouně.
Pronájem vhodný pro 2 rodiny, dělníky, studenty atd.
Prostorný nevybavený byt o velikosti 5+1 s balkonem se
nachází ve 3. patře panelového domu na ulici Vančurova
v Lanškrouně. Celková plocha bytu činí 90 m2. V bytě je
nová kuchyňská linka s novým kombinovaným sporákem.
Okolí domu tvoří zelené plochy, nedaleko je mateřská
škola a obchod. Nájemné 5.200,-Kč/měs. + 3.700,-Kč
platba za energie. Při podpisu nájemní smlouvy je splatná
vratná kauce ve výši jednoho měsíčního nájmu a služeb
tj. 8.900,-Kč. Volný .
Jméno a příjmení: Zdena Skořepová
Telefon: +420 603 818 834
URL: http://www.reality-mozaika.cz

Hledáme spolupracovníky
Hledáme několik spolupracovníků pro osvědčený systém Podnikání z domu. Volná prac. doba, HČ/VČ, zaškolení. Více www.pracujzdomova.cz
Jméno a příjmení: Martin Jonáš
Telefon: +420 733 605 198
Hledám práci
Hledám práci v oboru řidič, mám praxi 6 let s nákladními vozi s vlekem iveco, tatra, mám orifesní průkaz tel.
608 816 911
Cena: od 20 000Kč
Jméno a přijmení: Pavel Vlk

Filatelistický materiál
Filatelistický materiál-dopisy, pohlednice a známky
koupím za katalogové ceny. Není problém uhradit Vaše
cestovné. Katalogy předložím. Telefon 602 741 507.
Jméno a příjmení: Felix Michal

Rozdojená kozička a dvě kůzlata
Prodáme roční rozdojenou kozičku po prvních kůzlatech spolu se dvěma kozičkami-kůzlaty. Cena za všechny
2 500,- Kč
Jméno a příjmení: Miroslav Adam
Telefon: +420 603 786 108

Výdělek z domu
Začni ještě dnes vydělávat podle svého času. Registrace
a www. stránky zdarma, provize. Vhodné pro všechny, co
si chtějí přivydělat.
URL: http://www.zdenulinka.blue4net.cz

KALENDÁØ PØEDPOKLÁDANÝCH
KULTURNÍCH AKCÍ SDH KOBURK
PRO NÁSLEDUJÍCÍ MÌSÍCE

Nabízím své služby
Nabízím veškeré práce s motorovou pilou (kácení lesů,
prořezávky, přípravy palivového dřeva, úpravy zahrad,
přípravy dřeva na zimu). Také dělám i sázení stromků!
Dojedu kamkoliv a cena dohodou! Máte-li zájem, volejte
a pište na 728 377 258
Jméno a příjmení: Petr Kalianko

30. 5. Lampionový průvod
(Znovu zopakujeme akci, poprvé uspořádanou spíše
jako lehkou recesi, která si ale získala velkou oblibu,
a to zejména u dětí. Průvod je zakončen kácením máje
a veselicí za hasičárnou.)

Dlouhodobý pronájem bytu 2+kk v obci Štíty
Dlouhodobý pronájem bytu 2+kk v 1. NP ve starším
zděném domě v obci Štíty. Celková plocha 60 m2. Prostorný nevybavený byt 2+kk s vysokými klenbovými
stropy, které umožňují různé možnosti využití prostoru
např.vybudování mezonetu (patrové ložnice nebo dětského pokoje). Dispozice: pokoj, kuchyň s jídelnou, WC,
koupelna, komora, spíž, prostorná chodba. Okna jsou
dřevěná zdvojená, podlahy dřevěné, PVC. Vytápění je
řešeno akumulačními kamny, možnost vytápět i krbovými
kamny. Parkování je bezproblémové před domem. Výborné autobusové spojení Štíty - Lanškroun 10 km a Štíty

11. 7. Letní kino
(Ano, letos je opět v plánu. Film se zatím stále vybírá …)
8. 8. Výprachtická pouť
(Hojnost v občerstvení a nápojích na hřišti během pouťové neděle letos zajišťuje SDH Koburk.)
Na některých dalších akcích se budeme spoluúčastnit
a pravděpodobně ještě i nějaké přibudou.
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SVÁTEK MATEK
Svátek matek vyjadřuje úctu ženám, matkám a jejich
roli ve společnosti. Je slaven po celém světě, avšak s ohledem na původní tradice v různé dny.
Původ tohoto dne můžeme nalézt již ve starém Řecku,
kde byla uctívána Rhea, matka všech bohů. Podobné slavnosti se konaly také v Římě. Zde se konala náboženská
slavnost Hilaria, která oslavovala a uctívala Cybele, taktéž
matku všech bohů.
Z Anglie 16. století pak pochází první zmínky o předchůdci novodobého Svátku matek. Angličané totiž v období zvaném Lent (tj. 40-denní postní období od Velikonoc) slavili tzv. Mothering day, čili Neděli matek. Podle
tradice se vždy jednalo o druhou postní neděli a podle
historiků dostávalo v tento den služebnictvo volno, aby
mohlo navštívit své matky a rodiny.
V USA se historie tohoto svátku píše až od období
občanské války v druhé polovině 19. století. V roce 1870
vyzvala sociální aktivistka Julia Ward Howe svým Provoláním ke dni matek ostatní ženy ke sjednocení proti válkám, a to jak proti americké občanské, tak i proti prusko-francouzské. V souvislosti s tímto prohlášením pak Julia
navrhla, aby byl oficiálně slaven Den matek a aby tento
den byl věnován míru.
Její pokračovatelkou se stala Ann Reevers Jarvis z Philadelphie, matka 11 dětí, která se aktivně zapojila v boji
za práva matek a dětí. Když pak v roce 1906 zemřela její
matka, zahájila kampaň za zavedení Svátku matek. Kampaň byla zahájena zádušní mší za všechny matky na světě
a v roce 1908 se již Den matek slavil v celé Philadelphii.
Roku 1914 pak byl tento den oficiálně prohlášen za národní svátek USA. Druhou květnovou neděli tak matky
nepracovaly, nevařily, neuklízely. Občané USA se také
v tento den zdobili květinou - bílou ti, kteří již matku neměli a červenou ostatní.

Přesto nebyl Den matek ještě náležitě rozšířen mezi
lidmi. A tak YMCA (Young Man´s Christian Association)
zavedla zvyk, kdy měl každý v tento den napsat svojí mamince přání, aby věděla, že na ni vzpomíná. Ze středisek
YMCA rovněž pochází další zvyk, který se těšil velké oblibě zejména v období první republiky. Každý voják, jehož
matka již zemřela, obdržel v tento den bílou květinu, kdežto ten, jehož matka dosud žila, dostal květinu modrou.
Do naší země pak přišel tento svátek až kolem roku
1918, kdy k nám přicházelo mnoho lidí z USA a mezi
nimi i velká část sociálních pracovníků. Avšak největší
zásluhu na jeho zavedení má zcela jistě Alice Masaryková, nejstarší dcera prvního československého prezidenta
T. G. Masaryka. Ta roku 1919 založila Červený kříž a téměř dvacet let byla jeho předsedkyní. A byl to právě Červený kříž, který spolu s dalšími organizacemi prosazoval
zavedení Svátku matek. Ten byl u nás poprvé slaven 13.
května 1923 v brněnském středisku Vesna Křesťanské asociace mladých žen (YWKA).
Po únoru 1948 pak byl tento svátek nahrazen Mezinárodním dnem žen, i když v mnoha českých rodinách
neupadl v zapomnění ani tehdy. Jeho tradice se začala
pomalu obnovovat až po revoluci v roce 1989.
Přestože se Svátek matek slaví po celém světě, vzhledem
k tomu, že se vycházelo z různých kořenů, panují jisté odlišnosti v datu svátku. Irsko a Velká Británie tento svátek
slaví čtvrtou neděli Velikonočního půstu, kdežto většina
evropských zemí druhou květnovou neděli. Jen tak pro zajímavost je možné zmínit, že například v Rusku se Svátek
matek slaví poslední neděli v listopadu, v Polsku pak 26.
května. Na většině území Jižní Ameriky, stejně jako v Indii,
Pákistánu a Mexiku připadá tento den na 10. května a řada
arabských zemí tento svátek slaví na první jarní den.

Srdíčka k Svátku matek

3. Z druhé strany obdélník nastřihneme třikrát tak, aby
nám vznikly čtyři stejně široké pruhy (můžeme si je předem rozměřit a narýsovat pomocné linky, podle kterých
pak stříháme).

(zdroj internet)

Jedním z krásných a dlouho u nás opomíjených svátků
je Svátek matek. Každou maminku potěší, když si na ni v
tento den její ratolest vzpomene malým dárkem nebo přáníčkem. Protože maminkám dáváme dárky vždy s láskou,
neuškodí, pokud je ozdobíme symbolem srdce. Jednoduché papírové srdíčko vytvoříme během okamžiku a dárku
nebo květině dodá svou symbolikou další rozměr.

4. Stejným způsobem si vytvoříme druhý díl srdce z jinak
barevného papíru. Oba díly
do sebe propleteme a konce
proužků slepíme k sobě.

1. Co budeme potřebovat? Barevné papíry, papíry s potiskem květů nebo ovoce (můžeme použít listy z katalogů,
časopisů, potištěný balicí papír nebo čtvrtku, na kterou jsme
předem nalepili vzor z ubrousku), pravítko, tužku, nůžky,
průhlednou lepenku nebo
lepidlo, stužku na zavěšení.

5. Hotové srdíčko nalepíme na přáníčko, na obal
dárku nebo přivážeme stužkou ke květině.
6. Zajímavá je kombinace jednobarevného
papíru a papíru s potiskem nebo dvou potištěných papírů kontrastních
barev. Výsledek pak
svým vzhledem připomíná patchwork.

2. Na papír si narýsujeme dva obdélníky velikosti 9 x 11 cm a vystřihneme
je. Na jedné kratší straně
rohy obdélníku nůžkami
zaoblíme.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
Maškarní karneval na I. stupni

Beseda s mluvčí Policie ČR

Na závěr proběhla ve školní tělocvičně soutěž o nejlepší masku. Porota vybírala vždy tři nejlepší masky z každé
třídy a úplně nakonec zvolila absolutního vítěze školního
karnevalu. Stala se jím Romana Vaníčková ze 3. třídy
v masce černošky.

Povídání paní Sichrové bylo velmi zajímavé a poutavé,
protože vycházelo ze skutečných událostí a zkušeností
policistky a těšíme se, že si zase brzy na podobné setkání
udělá čas ve svém pracovním programu.

Vyhodnocení lyžařského kurzu

„Pomozte dětem“ – natáčení v Ostravě

Opět po roce přijela mezi naše žáky tisková mluvčí
Policie ČR z Ústí nad Orlicí nprap. Eva Sichrová. Mladší
děti na I. stupni si s ní povídaly především o chování na
silnici a dopravních předpisech. Starší žáci na II. stupni se
zajímali spíše o drogy, šikanu, řidičská oprávnění a trestní
odpovědnost za porušování předpisů a zákonů.

Ve středu 4. března si žáci na I. stupni s třídními učitelkami uspořádaly maškarní rej. Ve svých maskách prošly
celou školu a navštívily i děti v mateřské škole.

Vzhledem k tomu, že únorový lyžařský kurz probíhal
na sjezdovce OVAZ ve Výprachticích a děti se každý den
vracely domů, slíbili instruktoři lyžařům ze 4. a 5. třídy, že
s nimi stráví noc ve škole. Stalo se tak v pátek 6. března.
Všichni se sešli v podvečer v 1. třídě, kde si vybalili spacáky a připravili si místo na spaní. Pak odešli do jazykové učebny, kde jim na interaktivní tabuli instruktoři promítli fotografie
a video z kurzu. Občasný smích naznačoval, že lyžařské
umění nebylo ještě úplně dokonalé, ale bylo také dobře vidět,
jak se děti den ze dne na sjezdovce zlepšovaly. Po projekci
odměnila vedoucí kurzu Žaneta Fiebigerová nejlepší závodníky ze závěrečného slalomu diplomem a sladkostí.
Po večeři, kterou byla pizza z hostince, se šlo sportovat
do tělocvičny a před spaním si děti pustily ještě pohádku
na dobrou noc.
Ráno po snídani a úklidu třídy se ještě hrála v tělocvičně vybíjená – chlapci proti dívkám.

V neděli 22. března se naši žáci podíleli na natáčení
televizního pořadu pro nadaci „Pomozte dětem“ jako komparzisté. Pod vedením pana režiséra Procházky dělali „křoví“ moderátorům Romanu Pastorkovi a Aleši Juchelkovi
(známým z pořadů Bludiště a Medúza). Někteří z žáků se
objeví na obrazovce i v důležitých rolích (pokud to režisér
nakonec nevystříhá). V závěru natáčení pak všichni vytvo-

řili publikum divadelní skupině „Kašpárek v rohlíku“, která
hraje dětské písničky žánru „bejbypank“. Mezi účinkujícími byl také frontman skupiny Vypsaná fixa – Márdi.
Na natáčení do Ostravy nás pozvala produkce ostravského televizního studia, jež vyrábí soutěž „Bludiště“, které
jsme se měli zúčastnit v pondělí. Nabídku jsme rádi přijali,
protože „nakouknout“ do kuchyně tvorby televizních pořadů je samozřejmě velice zajímavé. Děti tak mohly na vlast-
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ní oči vidět a na vlastní kůži zakusit, co takové natáčení
obnáší. Kolikrát se i drobný záběr opakuje, než je režisér
spokojen a jaké maličkosti rozhodují o spokojenosti štábu
a zejména kameramanů. Důkazem je to, že pořad, který
bude v televizi běžet asi 40 minut, se natáčel 8 hodin.
Celý den jsme tak mohli strávit na Slezskoostravském hradě. Bohužel více jsme si Ostravy neužili, protože natáčení
skončilo až v šest hodin večer a to byl tak akorát čas na ubytování a odpočinek před dalším natáčením ve studiu. To tedy
byla představa nás dospělých. Ale uložit „rozdivočelé“ puberťáky a snažit se jim vysvětlit, že další den bude ještě náročnější, se ukázalo jako nemožné. Nakonec jsme rezignovali
a ještě v devět večer vyrazili na nákupy do blízkého Kauflandu. Na ubytovně bylo „živo“ ještě kolem jedné hodiny ráno.
A to jsme měli být již v osm hodin v televizním studiu…

přesnou taktiku (kdo staví, jaké kostky budou vespod
v základně apod.). Bohužel ve studiu při ostrém natáčení
do taktiky „promluvil“ pan režisér a náš komín se trochu
potácel již od začátku. Naštěstí soutěžící na kantory moc
nevsázeli, takže ztráta se zvětšila jen o 4 body.
Finále v boji o body bylo ale naše. Otázkou závěrečné
tajenky bylo poznat významné osobnosti českých dějin.
Svitavští měli 8 indicií jako nápovědu, naši 4. Ale již
u třetí se hlásili, že znají odpověď. Podle mapy a hlavně
křesťanského kříže Hanka poznala, že se jedná o Cyrila
a Metoděje. Správná odpověď a 15 bodů pro nás. Na soupeře to už ale nestačilo a skončili jsme druzí. Se ctí a s bodovým ziskem, který obvykle na vítězství stačí. Škoda.
Hlavně jsme všichni zvědaví, jak bude naše vystoupení vypadat v ostrém vysílání, protože jsme velice rychle
při natáčení ztratili přehled o celkových výsledcích a po
skončení natáčení jsme u pana režiséra zjišťovali, kolik
jsme vlastně měli na konci bodů.
Rozhodně se ale přihlásíme znovu a se zkušenostmi,
které jsme ve studiu získali, určitě vyhrajeme!

„Bludiště“ – dětská televizní soutěž (vysílání v pátek 8. května 2009)

Natáčení bylo opět náročné a dlouhé. Trvalo přes čtyři
hodiny. Celý štáb včetně moderátora Romana a pana režiséra
byl maximálně vstřícný a trpělivý, takže ve studiu panovala
pohodová nálada a atmosféra. To stejné lze říci i o dění
mimo studio, protože naši soupeři přijeli ze Svitav, takže jsme
se (jako krajané v daleké Ostravě) velice rychle seznámili.

Nestlé Cup – basketbal dívek a chlapců

Okresního kola v Žamberku se zúčastnila tři družstva
dívek. Prvním naším soupeřem bylo družstvo domácích
– Gymnázia Žamberk. Naše hráčky po pár technických
chybách (rozehrání se nedá v naší tělocvičně natrénovat)
prohrávaly o 8 bodů. Je pravda, že rozhodčí nám nic neodpustili. Soupeř byl lepší (hrály 3 klubové hráčky). Naše
družstvo se postupně rozehrávalo a konec zápasu byl velmi
vyrovnaný. Konečné skóre se zastavilo na 15:4. Pak měly
dívky velkou pauzu. Mezitím družstvo Žamberka porazilo
Horní Černou 5:2. Do druhého utkání nastoupily dívky
s velkou chutí. Nepustily soupeře do blízkosti vlastního
koše a drtivě dorážely na první body. Skóre utěšeně rost-

Naše soutěžní družstvo (Hana Hamplová, Eva Kulhánková, Milan Chládek a Daniel Merta) s maskotem
- dráčkem Lexíkem - bojovalo v modrých dresech proti
„červeným“ ze Svitav. Začátek se moc nepovedl, protože
se Milanovi nepodařilo „urvat“ témata otázek, která si
předem tým vybral. Zůstalo na nás tak téma „Ilustrátoři
dětských knih“ a „Osobnosti na bankovkách“. Naši si moc
nevěřili a i když odpovídali správně, strach z neúspěchu
jim nedovolil vsadit na otázky víc bodů.
Svitavy se tak dostaly do vedení, které se podařilo stáhnou při dovednostní soutěži - trhání Bludišťáků. Nejcennější Zlatý Bludišťák byl náš a skóre se srovnalo.
Bohužel o výsledku soutěže se rozhodlo ve znalostní
části. Otázky nebyly moc těžké, ale hlavně nervozita tady
udělala své - naši, i když odpovědi většinou znali, byli
pomalejší při přihlašování. Svitavy tak získaly obrovský
bodový náskok.
Na řadu přišlo soutěžní klání učitelů. Jejich úkolem
bylo postavit komín z dětských plastových kostek. V šatně
při nácviku se poměrně dařilo a naši zástupci si zvolili

lo. V posledních dvou minutách nás sice soupeř zatlačil
a dal dva slepené koše, ale posledních 90 sekund zahrály
dívky profesorsky a nenechaly si vzít premiérové vítězství
v basketbalu. Jsem rád, že se dívky dokázaly v krátké době
připravit. Doufám, že po druhém místě v okresním finále
přijde i vytoužené prvenství. Já osobně bych to dívkám
hodně přál.
Okresní finále bylo zastoupeno pěti družstvy. Naši
chlapci jeli především sbírat zkušenosti. Kromě Tomáše
Hejla a Filipa Dvořáka nás chtěli reprezentovat jen čtyři
žáci šesté třídy. Co se týká výšky, nejsou naši chlapci
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Na Smrtnou neděli děvčata smrtku vynesla za vesnici,
kde byla spálena (oheň je stejně jako voda očistný živel)
nebo častěji vhozena do potoka nebo řeky, která ji odnesla z vesnice jako symbol překonání zimy. Smrt a neštěstí
jsou pryč, voda je vzala...
Podle tohoto starého obyčeje si také děti na I. stupni
v pátek před Smrtnou nedělí (27. 3.) vyrobily ve škole
Moranu, kterou pak vynesly k potoku a v hodily ji do něj.
Cestou ještě zavěsily na lípy u školy pestrobarevné mašličky a snad tak již poslaly letošní zimu do minulosti.

zrovna vzrostlí chasníci. V těžké konkurenci oddílových
hráčů Ústí nad Orlicí, Žamberka a Chocně naši žáci neměli šanci uspět. Vyrovnaný poločas hráli chlapci pouze
s družstvem Horní Čermné. V druhém poločase došla
fyzička a kluci prohráli 15:4. Skóre v poločase bylo 8:4.
Zápasy chlapců beru jako dobrou zkušenost a už se těšíme na příští Nestlé Cup v roce 2010.
(Bc. Petr Grossmann)

Vynášení Morany

„Smrt plave po vodě, nové léto k nám jede.“
Morana, Mora, Mořena nebo Mařena je pohanská bohyně smrti, velmi známá i v dnešním folklóru. Uctívali ji
staří Slované a Baltové. Je zosobněna zimou, na jaře končí
její vláda, proto se pálí, topí nebo bije. Není možné ji však
považovat za čistě bohyni smrti nebo za nějakou ohyzdnou stařenu. Je prý velmi krásná.
Pro naše předky byl rituál vynášení zimy a vítání jara
významnou událostí, kterou prožívalo celé společenství.
Dospělí a staří ale jenom přihlíželi. Přímými aktéry byli
mladí lidé, dospívající nebo děti, ti, kteří představují naději do budoucna.
Ke zhotovení Morany se používalo to, co už nebylo
k potřebě, suché větve, roští, stará sláma, uschlá tráva
z loňska... Morana bývala ustrojena do bílého a okrášlena
náhrdelníky a ozdobami z vyfouknutých vaječných skořápek a prázdných šnecích ulit, tedy symboly smrti a zmaru
- vždyť figurína Morany představuje smrt, nemoci, bídu
a všechno, co lidem škodí.

„Aprílová škola“

Letošní „apríl“ byl na prvním stupni opravdu netradiční. Paní učitelky Fiebigerová a Obručová se domluvily
s dětmi, že celý den bude probíhat vyučování v pyžamech. Místo činností na koberci byly v tento den činnosti
„v peřinách“, děti pracovaly s knížkou „Aprílová škola“
od Jiřího Žáčka, ze které se naučili zhudebněnou básničku
apod.

Volejbal zaměstnanců školy

V pátek 3. 4. 2009 se konal tradiční turnaj zaměstnanců lanškrounských škol + Výprachtic ve volejbalu. Naše
družstvo ve složení Fiebigerová, Fiebiger, Grossmann,
Hegerová, Chládek a Jindrová vybojovalo pěkné třetí místo. Ve skupině jsme ztratili pouze dva sety, což stačilo na
postup do souboje právě o třetí místo. V tomto zápase se
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nám podařilo v těžkém třísetovém boji porazit „papírového“ favorita - Praktickou školu Lanškroun.
Pořadí: 1. Gymnázium La, 2. ZŠ Smetanova La, 3. ZŠ
Výprachtice, 4. Praktická ZŠ La, 5. ZŠ Dobrovského La,
6. Zemědělská škola La.

„Velikonoční zajíček“

ledne bylo dlouho slibovanou odměnou žákům školy za
práci při vánočním jarmarku.

Na středu 8. dubna, den před velikonočními prázdninami připravila paní učitelka Fiebigerová pro děti z I.
stupně krátkou poznávací soutěž. Děti se rozdělily do pětičlenných družstev, plnily různé úkoly a prošly si celou
školu. Od kanceláře, školní jídelny a školní družiny, přes
sborovnu II. stupně, jazykovou učebnu, učebnu IKT, aby
se vrátily zpět do sborovny I. stupně. Na každém stanovišti
dostaly za úspěšně splněný úkol mašli na pomlázku a na
závěr od paní učitelky také sladkou odměnu.

Okrskové kolo ve volejbalu dívek, Lanškroun

Do okrskového kola volejbalu dívek na Základní škole Smetanova ul. v Lanškrouně se přihlásila tři družstva
- Gymnázium Lanškroun, ZŠ Smetanova a ZŠ Jindřicha
Pravečka, Výprachtice. Naše děvčata byla proti registrovaným lanškrounským hráčkám ve velké nevýhodě a šlo
jim pouze o zkušenosti a získání co nejvíce bodů v setu.
První zápas proti gymnazistkám byl poznamenán velkou nervozitou a obavami z prohry a také podle toho
dopadl - 25:1. V dalších setech se ale náš výkon zlepšo-

„Velikonoční diskotéka“

Ve středu odpoledne vypukla na sále hostince U Jana
školní diskotéka, kterou pro žáky školy připravila paní
učitelka Fiebigerová. DJ Milan Švub pouštěl muziku, světelné efekty i čmoudíky, učitelé měli pro děti připraveny
soutěže a v pohotovosti bylo i karaoke.
Všichni přítomní dostali při vstupu „žetony“, za které
si pak mohli nakoupit sladkosti a pití. Další kupony mohli
získat při různých soutěžích či na „kole štěstí“. Na závěr si
děti mohli vyzkoušet také připravené karaoke.
Diskotéka byla plánována do 19 hodin, ale pro velký
zájem se protáhla až téměř do půl deváté. Taneční odpo-
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val a proti stejně silnému soupeři ze „Smetanky“ děvčata
uhrála již krásných 16 bodů.
Z Lanškrouna jsme odjížděli sice poraženi, ale s dobrým pocitem, že náš tým odvedl více než maximum svých
možností a projevil silnou vůli hrát i proti o několik kategorií silnějším soupeřům.
Do okresního kola postoupilo družstvo Gymnázia Lanškroun.

m.n.m.) jsem si opekli špekáčky, vyběhli k vysílači nad
Čenkovicemi a vydali se na cestu domů. Nakonec jsme
seběhli po zelené značce k hájence ve Valteřicích a pak
cestou necestou, polem nepolem, loukou neloukou směr
Výprachtice a ve dvě hodiny jsme šťastně dorazili ke škole.
(Pavla Obručová)

„Den Země“

Ve středu 22. dubna na Den Země proběhl tradiční
jarní úklid kolem školy. Žáci se svými učiteli se pustili do
hrabání, zametání a čištění zejména prostor kolem školních budov. Zvládli ale také uklidit obě hřiště, kostelní
cestu a 9. třída s panem učitelem Formánkem vyrazila
uklízet do Tisců.
Počasí se vydařilo, takže se toho zvládlo opravdu dost,
dokonce uklidit nevzhlednou hromadu dřeva před mateřskou školou a ustavit lavičku před hlavním vchodem
školy.
Za pomoc při úklidu děkujeme zaměstnancům obce,
zejména paní Skalické a Klementové a Agrospolu za zapůjčení vozů na sesbíraný nepořádek.

Výšlap na Bukovou horu

V sobotu 18. dubna jsme s dětmi vyrazili na první jarní
výšlap na Bukovou horu. I když meteorologové strašili, že

„Čarodějnická škola“

bude celou sobotu pršet, štěstí se na nás usmálo. Z mráčku
nespadla ani kapka a sem tam se na nás podívalo i sluníčko. Vyrazili jsme v půl deváté od školy (700 m.n.m) a sledovali jsme modrou turistickou značku, která nás dovedla
až na místo našeho cíle.
Po cestě jsme hledali zlaťáčky, které podle pověsti mají
být ukryté někde v Bukové hoře. Na vrcholku hory (958

Ve čtvrtek 30. dubna se kantoři i děti na I. stupni převlékli za čarodějnice a čaroděje a celý den se v těchto
kostýmech učili. Například v první třídě „čarodějové
a čarodějnice“ luštili zaklínadlo, vařili kouzelný lektvar,
naučili se Písničku o bábě, tvořili pavučiny s pavoukem
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z knoflíku, řešili čarodějnou matematiku apod.
Podle spokojených výrazů v dětských tvářích se i tento
den na prvním stupni vydařil.

DYNAMIT ZÍSKAL JAMENSKÝ POHÁR
JIŽ NATRVALO
Oddíl fotbalu TJ Sokol Výprachtice, hrající pod názvem
DYNAMIT Výprachtice, zajel o Velikonoční neděli na
otevírací turnaj sezóny do Jamného nad Orlicí. Letos již
sedmý ročník Memoriálu Ondřeje Filipa bývá poslední
příležitostí, jak ještě v hale změřit síly s tradičními soupeři z okolních obcí. I letos jsme nahlásili dvě mužstva,
neboť jsme očekávali opět silný zájem turnajedychtivých
výprachtických fotbalistů. Nicméně nakonec jsme museli
požádat o výpomoc 3 borce z Heřmanic, neboť podstatná
část hráčů se postupně z účasti omlouvala, a to ať už díky
plnění povinností coby registrovaného hráče, nebo díky
zranění anebo díky následkům zcela využité příležitosti
„zapařit“ na sobotní zábavě.
Turnaj se hrál systémem každý s každým, 3+1, 2x 12
minut, takže našich 11 hráčů (později díky zranění již jen
10) rozdělených do 2 mužstev zažilo opravdu fotbalově
náročné odpoledne.
Motivace soupeřů byla tentokrát lehce zvýšená, neboť
Dynamit vyhrál tento turnaj také poslední dva ročníky
a platí pravidlo, že kdo vyhraje pohár 3x za sebou, tak si
ho již nechává natrvalo.
Prvním soupeřem Dynamitu byly silné Čenkovice, a tak
zápas skončil remízou 1:1. Další zápasy se dvěma jamenskými mužstvy a druhým mužstvem Výprachtic byly neméně náročné, nicméně skončily vítězstvími Dynamitu. Druhé
mužstvo Výprachtic mělo smůlu, neboť se ve druhém zápase zranil jeden z hráčů, a tak zbývající zápasy museli již
odehrát bez střídání. Jenom výborná fyzická kondice zbývajících borců zabránila tomu, aby hodili do hřiště ručník.
Jejich celkový předvedený výkon byl nadstandardní.
Dynamit tedy obhájil prvenství a zajistil tak jamenským
pořadatelům možnost zakoupit na příští rok pohár nový.
Oslavy tak mohly proběhnout opět tradičně ve všech občerstvovnách na trase z Jamného do Výprachtic, což nám
bylo umožněno hlavně díky velmi tolerantnímu řidiči,
který při sklence limonády trpělivě poslouchal stále se
opakující fotbalové analýzy a jiná, pro tuto hodinu typická, moudra. Současně byly domluveny termíny letních
turnajů, takže výprachtický Memoriál Zdeňka Fajta se
uskuteční na místním hřišti v sobotu 25. 7. 2009.

Pálení čarodějnic na hřišti

Na čtvrteční odpoledne a podvečer připravila paní učitelka Fiebigerová ve spolupráci s výprachtickými hasiči,
obcí a hostincem U Jana pálení čarodějnic.

Paní učitelka s žáky 8. třídy, kteří byli převlečeni do
čarodějnických kostýmů, připravila na hřišti u školy pro
děti zábavné odpoledne se soutěžemi.
Pan starosta věnoval všem žákům školy, kteří se podíleli
na úklidu kolem školy na Den Země párek, který si mohli
opéci na ohništi.

D. Hanyš

Děkujeme panu starostovi a zaměstnancům obce za
přípravu ohniště, hasičům a paní hospodské s Romanem
Jurečkem za možnost posezení a občerstvení pro návštěvníky. Zvláštní dík patří hasičům a jejich starostovi za
odbornou asistenci nad ohništěm, bez které by tato akce
nemohla být uskutečněna.
Mgr. Petr Fiebiger
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Spojte sudá čísla od 2 do 120.

OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY
SUDOKU

Omalovánka

Pirát ztratil klíček od truhly s pokladem.
Pomůžete mu ho najít?

Výprachtické noviny
Ročník: 13
Číslo: 4
Počet stran: 16
Počet výtisků: 450 ks
Vyšlo: květen 2009
Vydavatel: Obec Výprachtice
Uzávěrka pro příští číslo je 20. května 2009.
Redakce: Věra Jandejsková, Marcela Pfitznerová, Jitka Jirásková.

16

