ZPRÁVY Z OBCE
Vážení přátelé,
v měsíci červnu jsme oslavili 100. výročí narození významného dirigenta, pedagoga a hudebního skladatele
Jindřicha Pravečka. Ve Valteřicích se konala akce „SETKÁNÍ NA POMEZÍ ČECH A MORAVY”. Domníváme se,
že se obě akce vydařily, a to i přes nepřízeň počasí dne
6. 6. 2009.
V měsíci červnu 2009 zaměstnanci naší obce odvedli
kus práce v souvislosti se zabezpečením právě výše zmíněných kulturních akcí. Zejména v souvislosti s oslavami
narození Jindřicha Pravečka bylo nutné postavit tribunu,
parket, navozit židle, vyzdobit
sál v kulturním domě (který se
nakonec nepoužil) a vůbec
několikrát stěhovat stoly i židle
na sál kulturního domu a následně zpětně do školy a na
hřiště apod.
Uvedené bylo ovlivněno
změnami v předpodvědi počasí, kdy zprvu dobré zprávy
vystřídaly zprávy špatné, které
oznamovaly krupobití a lijáky. Krátce před dokončením
příprav na akci, vlastně až
v sobotu ráno, jsme doslova zariskovali a přesunuli akci
z kulturního domu na hřiště u kostela. Musíme v dané
souvislosti přiznat, že k přesunu akce na hřiště nás donutily názory některých občanů.
Riskování se nakonec vyplatilo, i když stálo spoustu sil
i nervů. Dne 6. 6. 2009 začalo pršet, jak všichni jistě víte,
až kolem šesté hodiny večer. Nezahrála nám tedy již Výprachtická dechovka, jejíž vystoupení bylo plánováno až
později. Dechovka z Výprachtic však vystoupila s nejmenšími mažoretkami z Kukátka na počátku kulturního programu. Věříme, že nám ještě do konce roku naši muzikanti
zahrají na nějaké jiné společenské nebo kulturní akci.
Děkujeme všem, kteří se na oslavách narození J. Pravečka podíleli. Poděkování patří učitelům ZŠ, řediteli
základní školy Mgr. Fiebigerovi, školníkovi Aleši Purkertovi, ředitelce mateřské školky, kuchařkám základní školy,
myslivcům a jejich rodinným příslušníkům, Výprachtickému kukátku, panu faráři a farníkům za přípravu kostela
a samotný pěkný průběh akce v kostele a na hřbitově,

manželům Besperátovým, panu Josefu Smejkalovi a Petru
Skalickému, hasičům SDH Koburk a SDH Výprachtice,
muzikantům, ředitelce muzea Lanškroun Dr. Borkovcové,
prostě všem, kteří se na akci podíleli.
Dále pak děkujeme všem sponzorům. Na akci přispěla
firma IZOLIT BRAVO Jablonné nad Orlicí, VAKSTAV Jablonné nad Orlicí, firma Jindřicha Berana ml., firma Luboše
Merty, Miroslav Falta, stavební firma Adolf Pech, firma
HARICOM Praha manželé Ženíškovi a pan Doc. Marek.
Poděkování patří rovněž zaměstnancům obce, kteří
museli v krátké době posekat travnaté plochy ve středu
obce, vymalovat a spravit zastávku naproti faře a v dané
souvislosti vykonat celou řadu
dalších prací, jak již bylo uvedeno výše.
Zaměstnanci obce konali
rovněž běžné plánované práce.
Výprachtická hasičárna byla
napojena na splaškovou kanalizaci a u hospody U Jana bylo
vyřešeno vyplavování sklepních
prostor při velkých deštích.
Zaměstnanci obce také začali opravovat rozbité dětské
hřiště v Sázavském údolí. Nový nátěr dostala kaplička
vedle základní školy a další konstrukce.
Zaměstnanci obce rovněž dobře zvládli přípravu setkání
ve Valteřicích, které se konalo dne 28. 6. 2009. Úprava okolí valteřického kostela, převoz a umístění lavic, stolů, stánků,
stanů, parketu apod., to vše si vyžádalo spoustu práce.
V souvislosti s pomocí obci je potřeba zdůraznit, že
nám pomáhají nezištně i lidé z naší obce, kteří zabezpečují odborný stavební dozor, připravují rozpočty na akce,
konají odborné práce instalatérské, topenářské apod.,
všem těmto patří upřímné poděkování.
Obec připravuje další investiční akce. Jedna z nich má
za cíl dokončit rekonstrukci hasičské zbrojnice v Koburku. Cílem druhé akce je provést stavební úpravy suterénu
školy pro potřeby školního klubu. Největší akcí bude
„Revitalizace centra obce Výprachtice“, o této akci Vás
budeme podrobně informovat v dalších vydáních Výprachtických novin.
S pozdravem zastupitelstvo obce Výprachtice

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝPRACHTICE,
KONANÉHO DNE 29. 5. 2009 V 18.00 HOD.
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU.
Přítomni: Jindřich Beran, Ing. Jiří Falta, Marie Hejlová,
Libor Chaloupek, Věra Jandejsková, Marcela Pfitznerová,
JUDr. Miroslav Stejskal
Omluveni: Marie Hanyšová, Marie Ingrová, Luboš Merta
Hosté: Josef Lerch, manželé Báčovi

od vymáhání pohledávek) za vytápění domů čp. 3 za rok
2008.
Schváleno 7 – 0 – 0
57/ Zastupitelstvo obce Výprachtice rozhodlo na svém
veřejném zasedání dne 29. května 2009 svým usnesením
číslo 57 udělit v souladu s ust. § 84 odst 1 písm. s) čestné
občanství obce Výprachtice, in memoriam, výprachtickému
rodákovi, významnému skladateli, dirigentovi a muzikantovi panu Jindřichu Pravečkovi, nar. 28. června 1909, zemřelému dne 11. února 2000.
Důvod: Za celoživotní umělecké dílo, rozvoj kulturních
tradic a jeho přínos pro českou uměleckou a kulturní scénu v souvislosti s oslavami 100. výročí narození Jindřicha
Pravečka.
Schváleno 7 – 0 – 0
58/ ZO souhlasí se zveřejněním záměru převodu části
pozemku ppč. 173/2 v k.ú. a obci Výprachtice.
Schváleno 7 – 0 – 0
59/ ZO projednalo postup příprav oslav 100. výročí narození J. Pravečka a pověřilo starostu obce a schvaluje uzavření
smluv o uměleckém vystoupení souborů účinkujících při
oslavách 100. výročí narození Jindřicha Pravečka dne 6. 6.
2009 ve Výprachticích, a to s následujícími soubory:
DFS Jitřenka Dolní Čermná, IČO: 64771385, zastoupená
p. Yvonou Rybovou, za cenu 2.000,- Kč.
Dechová hudba Bludověnka, IČO: 69601526, zastoupená p. Vladimírem Žváčkem, za cenu 6.100,- Kč.
Dechová harmonie – AF BRASS BAND Letohrad o.s.,
IČO: 26516969, zastoupená jednatelem Josefem Maříkem,
za cenu 12.000,- Kč.
Ozvučení akce s panem Lukášem Faltusem, bytem Kunčice 219, Letohrad, IČO: 61214078, za cenu 3.000,- Kč.
Vše dle přiložených návrhů smluv.
Schváleno 7 – 0 – 0
60/ ZO souhlasí s uzavřením smlouvy s uměleckou agenturou Aleny Bastlové Kasárenská 3, 746 01 Opava na představení „Láska brány otevírá“ za cenu 8.620, - Kč.
Schváleno 7 – 0 – 0
61/ ZO schvaluje návrh na vyřazení majetku obce Výprachtice, a to dle předloženého návrhu, který je přílohou
tohoto usnesení.
Schváleno 7 – 0 – 0
62/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou
OMEGA tech s.r.o. Nádražní 85, 563 01 Lanškroun, IČ:
25931890 na pořízení upgrade pracoviště CzechPOINT.
Celkové způsobilé výdaje nepřekročí částku 77.821,- Kč
vše za podmínky, že bude na akci přidělena dotace dle
usnesení ZO č. 5 E) ze dne 18. 2. 2009.
Schváleno 7 – 0 – 0

Program:
1) Zahájení
2) Volba členů mandátové a návrhové komise
3) Prodej pozemků
4) Změna cen v souvislosti s plátcovstvím DPH
od 1. 5. 2009
5) Ostatní
6) Diskuse
7) Návrh usnesení
8) Závěr
Veřejné zasedání zahájil starosta obce pan Miroslav Stejskal, který přivítal zastupitele a seznámil je s programem
jednání.
Předložený program jednání byl schválen.
Schváleno 7 – 0 – 0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: Marie Hejlová, Ing. Jiří Falta
Schváleno: 7 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: Věra Jandejsková, Libor
Chaloupek
Schváleno: 7 – 0 – 0
50/ ZO schvaluje prodej pozemku 3151/3 v k.ú. a obci
Výprachtice. Pozemek se prodává za 1,8 násobek ceny zjištěné znalcem. Náklady zaplatí kupující.
Schváleno 7 – 0 – 0
51/ ZO schvaluje prodej části pozemku ppč. 1799/8
v k.ú. a obci Výprachtice, část pozemku v rozsahu vjezdu do nemovitosti čp. 80 v k.ú. a obci Výprachtice, bude
prodána za cenu stanovenou znalcem. Znalecký posudek,
zaměření pozemku a související náklady uhradí kupující.
Schváleno 7 – 0 – 0
52/ ZO schvaluje prodej pozemku ppč. 3235/22 v k.ú.
a obci Výprachtice za cenu stanovenou znalcem. Náklady
hradí kupující.
Schváleno 7 – 0 – 0
53/ ZO schvaluje prodej pozemku ppč. 3235/17 v k.ú. a
obci Výprachtice. Prodej se schvaluje za 1,8 násobek ceny
zjištěné znalcem, náklady spojené s převodem zaplatí kupující.
Schváleno 7 – 0 – 0
54/ ZO schvaluje prodej pozemku ppč. 3235/23 v k.ú.
a obci Výprachtice za cenu stanovenou znalcem. Náklady
spojené s převodem zaplatí kupující.
Schváleno 7 – 0 – 0
55/ ZO schvaluje změnu cen v souvislosti s plátcovstvím
DPH obcí Výprachtice od 1. 5. 2009, a to dle přílohy, která
tvoří součást tohoto usnesení.
Schváleno 7 – 0 – 0
56/ ZO schvaluje snížení pohledávek (částečné upuštění

Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 7 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: Pfitznerová
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KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE – VALTEŘICE
První děti narozené rodičům usídleným ve Valteřicích
byly křtěny v kostelech ve Výprachticích, Čenkovicích,
Jablonném i Heřmanicích, ovšem rodiče byli důsledně
uváděni vždy jako z Valteřic. První valteřická svatba se
udála 8. července 1691 a snoubenci byli oddáni v kostele
v Jablonném, svědkové byli z Valteřic a Čenkovic. V roce
1782 vznikla samostatná fara v Čenkovicích, k níž byly
Valteřice přiděleny. Tam usedlíci chodili na bohoslužby
a ukládali své mrtvé. Už k roku 1784, respektive 1785,
byly pro Valteřice založeny samostatné svazky matrik.
V roce 1802 bylo provedeno první komisionelní šetření
ohledně možné výstavby kaple a zřízení hřbitova, které
bylo odůvodňováno především problémy s pohřbíváním
v Čenkovicích v zimním období. Akce byla uznána za
potřebnou a povolena guberniálním dekretem čj. 534 ze
dne 14. ledna 1803. Finančním garantem stavby se měl
stát Náboženský fond, který ovšem váhal ještě celých 15
let. Teprve mezi léty 1827 – 1832 byla stavba realizována
se zasvěcením Povýšení sv. Kříže.
Samostatná fara, která zahrnovala pouze Valteřice, byla
zřízena v roce 1862. Měla dlouho i svého vlastního faráře.
Před druhou světovou válkou už byla administrována ex
currendo nejprve z Čenkovic a následně z Výprachtic.
Na veřejné zkoušky z náboženství sem jezdil vikář z Lanškrouna, kterému obec musela platit cestovné, ale dost
často byl touto povinností pověřen výprachtický farář. Pro
valteřické to pak bylo levnější.
Kamenný kříž stával na návrší vévodícím celé obci
ještě dříve než samotný kostel. Vedle krucifixu tehdy stá-

val kůl s prkennou stříškou,
na němž byl zavěšen malý
zvonek.
Nedlouho po vysvěcení
kostela větrná smršť povalila
starý kříž a roztříštila se jeho
horní část. Valteřická obec
proto v roce 1842 postavila
u kostela zcela nový kříž,
který tam stojí dodnes.
Krucifix stojí na travnatém
prostranství v těsné blízkosti
hřbitovní zdi u kostela pod
mohutným kaštanem.
Na subtilním betonovém
pilíři je přepevněna dřevěná zasklená vitrína, v níž je
umístěna reprodukce ikony
s vyobrazenou Pannou Marií Pomocnou.
Objekt stojí ve Valteřicích
v bezprostřední blízkosti silnice vedoucí z Výprachtic do Heroltic.
Ve Valteřicích u cesty proplétající se mezi chalupami
k lesu, a pak dál do Dolních Heřmanic stojí na vysokém
podstavci neobyčejně působivá socha Panny Marie a malého Ježíška, postavená v průběhu 19. století.
Věra Jandejsková

PRÁVA SPOTŘEBITELE
Často se na občanskou poradnu obracejí klienti, kteří
nakoupí zboží mimo prodejnu prodávajícího a mají problémy s vymáháním svých práv. Abyste se podobné situace nedostali, snažte se dodržovat tato pravidla:

- pokud byla smlouva uzavřena mimo provozovnu prodávajícího, máte možnost do 14 dní od ní odstoupit.
Pokud si sami se svým problémem nevíte rady, kontaktujte nás:

- rozmyslete si, zda předváděné zboží opravdu potřebujete
- zvažte, zda není cena zboží přemrštěná
- uvažte, zda jste si vědomi výše všech nákladů, např.
koupě prostřednictvím spotřebitelského úvěru (výše
úroků, zpracování úvěru apod.)
- pokud si berete zboží na úvěr, důkladně promyslete,
jestli budete schopni splácet pravidelné splátky po celou dobu úvěru
- nikdy nedávejte z ruky svůj občanský průkaz
- před podpisem pečlivě pročtěte smlouvu včetně všeobecných podmínek (především text psaný drobným
písmem)
- vyžadujte, aby na kupní smlouvě byly uvedeny informace o firmě, od níž výrobek kupujete (název, sídlo, IČO)
- pokud s údaji ve smlouvě nesouhlasíte, trvejte na jejich
opravě
- požadujte potvrzený záruční list k výrobku a návod
k použití v českém jazyce

Občanská poradna Ústí nad Orlicí
17. listopadu 69
562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 520 520
e-mail: poradna@orlicko.cz
Provozní doba:
PO: 8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00
ČT: 8:00 – 11:30 a 12:30 – 16:00
Kontaktní pracoviště Letohrad
Na Kopečku 356
561 51 Letohrad
tel.: 465 621 281
Provozní doba:
ÚT: 9:00 – 12:00
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ROZHOVOR S VÁCLAVEM KROUTILEM

PODĚKOVÁNÍ

„Odpad považuji za využitelnou surovinu,“
říká radní Pardubického kraje Václav Kroutil.

Vážení přátelé,
dovolte, abychom Vám ještě jednou co nejupřímněji
poděkovali za uspořádání
důstojných oslav 100. výročí narození našeho strýčka,
výprachtického rodáka, hudebního skladatele a dirigenta
Jindřicha Pravečka dne 6.
června 2009.
Měli jsme upřímnou radost z toho, že na tohoto vzácného člověka jeho rodná obec nezapomněla a že si jeho
osobu stále připomíná. Umíme si představit, jakého úsilí
i finančních prostředků bylo potřeba vynaložit k uspořádání celodenních oslav, o to srdečnější je náš dík za to.
Jméno Jindřicha Pravečka bude trvale připomínat odhalená pamětní deska od mistra Kolářského na jeho rodném
domě, základní škola nesoucí jeho jméno a v neposlední
řadě i obnovená studánka, která bude také po J. Pravečkovi pojmenována.

Václav Kroutil je radní Pardubického kraje zodpovědný
za životní prostředí, zemědělství a venkov. Jak se staví ke
třídění odpadu?
Pane radní, jak jste na tom s tříděním odpadu?
Ano nebo ne?
Ano, třídím. Považuji to tak trochu za součást ekologické gramotnosti. Navíc já vůbec nepovažuji odpad za
odpad, ale naopak za další využitelnou surovinu.
Jaký je Váš názor na situaci spojenou s tříděním odpadu
v České republice? Myslíte si, že třídíme dostatečně?
Nejsme na tom tak špatně. Ale bylo by chybou ztratit
důvěru lidí ve smysluplnost třídění odpadu jenom kvůli
tomu, že ekonomika zaznamenala výkyv.
Jak vypadá situace
v Pardubickém kraji? Můžete srovnat
Pardubický
kraj
s ostatními regiony?
Pardubický kraj se
již tradičně umisťuje
mezi prvními třemi
kraji z celé České republiky v množství vytříděného odpadu na jednoho obyvatele. V roce 2007 byl dokonce
vyhodnocen jako vůbec nejlepší.
Jak se k třídění odpadů staví Pardubický kraj?
Kraj vyhlašuje soutěž „Perníková popelnice“, kde města
a obce Pardubického kraje, které jsou posouzeny jako
nejúspěšnější, obdrží finanční podporu a symbolickou
perníkovou popelnici.
Problematika třídění odpadů je samozřejmě obsažena
i v Programovém prohlášení Rady Pardubického kraje.

Přejeme obci Výprachtice i do budoucna hodně takových rodáků, kteří budou její slávu šířit po celém
světě, a rádi přispějeme prameny z písemné pozůstalosti
p. Pravečka k hlubšímu poznání tohoto muzikanta a také
k připomínce celé rodiny Chaloupků a Pravečků a jejich
působení ve Výprachticích.
Se srdečným pozdravem

Chystá kraj nějaké akce zaměřené na třídění odpadů?
Vedle již zmíněné soutěže připravujeme například
komunikační kampaň, Odpadářské dny a semináře s tématikou odpadů pro obce a města všech velikostí.

Ing. Helena Ženíšková, Phdr. Jiří Marek
za rodinu J. Pravečka

Poslání Linky důvěry Ústí nad Orlicí
Jsou chvíle, kdy si člověk neví rady, potřebuje poradit nebo pomoci. Nemá se na koho obrátit, ocitne se sám nebo své
blízké a kamarády nechce svými problémy obtěžovat. V takových situacích nám můžete zavolat na linku důvěry Ústí
nad Orlicí na telefonní číslo: 465 52 42 52.
Linka důvěry Ústí nad Orlicí poskytuje v nepřetržitém provozu telefonickou krizovou pomoc lidem, kteří se ocitli
v těžké nebo jinak obtížné situaci a nemohou nebo nejsou schopni tuto situaci řešit vlastními silami. Pracovník linky
důvěry poskytuje pomoc v hledání řešení pro klienta, podává kontakt na další organizace či odborníky, někdy jenom
naslouchá, snaží se pochopit, zklidnit a podpořit klienta v nalezeném řešení daného problému. Tato služba je anonymní, za cenu vašeho telefonního tarifu a pracovníci linky důvěry zachovávají naprostou mlčenlivost.
Více informací naleznete na www. linkaduveryuo.cz
Mgr. Lucie Motlová
vedoucí Linky důvěry Ústí nad Orlicí
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POŠTOVNÍ SPOŘITELNA STAROSTA ROKU
Vážíte si svého starosty či starostky za práci pro obec?
Vzkvétá vaše obec díky společnému úsilí
starosty/starostky a občanů ?
Žije se vám ve vaší obci dobře a chcete za
to svému starostovi či starostce poděkovat?
Pak svého starostu/starostku přihlaste do soutěže Poštovní spořitelna STAROSTA ROKU, jejíž první ročník
právě nyní vyhlašuje Nadace VIA a Poštovní spořitelna s mediální podporou Deníku vydavatelství Vltava-Labe-Press.
Uzávěrka pro příjem nominací: 3. září 2009
(platí datum poštovního razítka či předání v sídle Nadace
VIA)
Záměrem soutěže o cenu Starosta roku je vyslovit veřejné uznání za dobrou práci starostům a starostkám malých
obcí, tj. obcí do 2 000 obyvatel. Práci svého starosty/
starostky mohou nejlépe posoudit samotní občané. Proto
právě oni mohou zaslat nominace na ocenění, a tak svému starostovi/starostce vyjádřit podporu a poděkování.

CO BY MĚL SPLŇOVAT IDEÁLNÍ KANDIDÁT NA
CENU STAROSTA ROKU.
- Musí být v době nominace ve funkci starosty obce do
2 000 obyvatel, přičemž nezáleží na tom, jak dlouho tuto
funkci zastává.
- Měl by se starat o ekonomický, kulturní a společenský
rozvoj obce (a tedy by měl být schopen získávat pro obec
peníze a podporovat její kulturní a společenský život).
- Měl by vycházet vstříc zájmům místních spolků a občanů.
- Měl by se snažit o trvale udržitelný rozvoj obce (měl
by strategicky plánovat rozvoj obce v souladu s kapacitou
infrastruktury a životním prostředím).
- Měl by komunikovat s občany, zapojovat je do rozhodování o veřejných záležitostech a podrobně informovat o rozhodnutích zastupitelstva.
- Měl by se starat o potřeby občanů (např. dopravní
spojení, dostupnost zdravotní péče a školy).
- Měl by svou práci v úřadu vykonávat tak, aby se lidem v obci dobře žilo, nestěhovali se pryč a aby si svého
starosty/své starostky vážili.

JAK NOMINOVAT SVÉHO STAROSTU ČI STAROSTKU
DO SOUTĚŽE?
Nominaci (přihlášku do soutěže) může vyplnit a zaslat
osoba starší 18 let. Vyplněnou přihlášku musí podepsat
nejméně 20 osob trvale nebo přechodně žijících v dané
obci a přihláška musí být odeslána nebo osobně doručena
do Nadace VIA nejpozději do 3. září 2009 (rozhoduje datum poštovního razítka na obálce).

DŮVODY PRO VYLOUČENÍ PŘIHLÁŠKY ZE SOUTĚŽE
- nedodržení podmínek soutěže
- nedostatečně vyplněná přihláška
- chybějící podpisy
BLIŽŠÍ INFORMACE
- Přihlášku si můžete stáhnout na www.nadacevia.cz
a na www.postovnisporitelna.cz. Pokud budete chtít
poradit s vyplněním přihlášky, kontaktujte manažerku
projektu Kateřinu Bláhovou z Nadace VIA.
- Kontakt: Kateřina Bláhová, katerina.blahova@nadacevia.cz, 233 113 370, 732 405 492, nebo osobně
po předchozí dohodě v sídle Nadace VIA, Jelení 195/9,
118 00 Praha 1.

JAK BUDE SOUTĚŽ PROBÍHAT?
Nominace posoudí odborná hodnotící komise, která
na základě bodového hodnocení vybere 5 kandidátů postupujících do 2. kola. Ve 2. kole členové komise navštíví všech 5 kandidátů, aby se na místě seznámili s jejich
prací a s fungováním obce. Následně komise vybere vítězného starostu/starostku, který získá titul Starosta roku
a pro svou obec finanční prémii ve výši 100 000 Kč.

Pranostiky na červenec

MUDr. Karel Červinka bude mít dovolenou
od 1. 7. do 19. 7. 2009.
Zastupovat ho bude MUDr. Krivda
Pondělí

11 – 13 hodin

Výprachtice

Úterý

13 – 15 hodin

Bystřec

Středa

11 – 13 hodin

Výprachtice

Čtvrtek

13 – 15 hodin

Bystřec

Pátek

13 – 15 hodin

Výprachtice

Když dne ubývá, horka přibývá.
Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.
Co červenec neupeče, to již srpnu neuteče.
Slunce peče - déšť poteče.
Na mokrý červenec následuje bouře a krupobití.
V červenci do košile rozdělej se
a v prosinci po uši oděj se!

Návštěvy k nemocným hlaste buď přímo v ordinacích
nebo na telefonu č. 465 642 428 ordinace
Jablonné nad Orlicí

Když červenec pěkně hřeje,
o Vánocích se zima zaskvěje.

Při náhlém ohrožení života volejte RLP Lanškroun
telefon 155.

Nebyl -li červen dostatečně deštivý,
dodá vodu až červenec a přidá ještě mnohé bouře.
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SPOZ OZNAMUJE

V červenci oslaví své jubileum
Jan Vávra

60 let

Josef Minář

70 let

Vítejte mezi námi
Dominik Jakab
Ivan Jaromír Filip
TANEČNÍ KURZY
PRO SENIORY
Výprachtické kukátko o.s.
a taneční mistr p. Bílek budou pořádat
taneční kurzy pro seniory.
Taneční lekce se budou konat jednou
týdně.
Jedna lekce trvá dvě hodiny v odpoledním čase.
Cena za osobu a lekci činí 120,–Kč.
Místo konání tanečních – sál hostinec u Jana.
Tyto taneční kurzy proběhnou sice až na podzim, ale je
třeba zamluvit jejich konání u tanečního mistra p. Bílka.
Prosíme zájemce o taneční kurzy,
aby se přihlásili na tel.: 604 115 580.
Popřípadě každé úterý a čtvrtek od 8:30 – do 11:00 hod.
v prostorách Kukátka o.s. (pod hostincem U Jana).
Děkujeme a těšíme se na Vaši hojnou účast!

SDH Koburk Vás zve na tyto akce:

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
A LETNÍ KINO

Obec Čenkovice
pořádá od 9. 7. 2009 do 25. 8. 2009

11. 7. od 17.00 hod.
se uskuteční odložený
Lampionový průvod
od výprachticé hasičárny
ke koburské hasičárně, v doprovodu místní dechovky a mobilní pivní
občerstvovací stanice.

prodejní výstavu výrobků z pedigu

čenkovických žen a obrazů paní Heleny Dobrodinské.
Výstavu si můžete prohlédnout v zasedací místnosti
OÚ Čenkovice každé pondělí, ostatní dny
po tel. domluvě na č. 724 187 487.
Zahájení výstavy 9. 7. 2009
v 17.00 hodin
kulturním programem.

Následně ten samý večer promítáme v Koburku za hasičárnou v rámci letního kina českou komedii

Jste všichni srdečně zváni

s Bolkem Polívkou, Jiřím Schmitzerem, M. Vladykou,
J. Somrem a dalšími.

„U MĚ DOBRÝ“

POUŤOVÝ KARNEVAL

8. srpna připravujeme na
sobotní večer
tradiční zábavu
a v neděli pak zajišťujeme
občerstvení pro malé
i velké návštěvníky poutě
na hřišti.

Redakce přeje všem
občanům příjemné léto,
hezkou dovolenou
a dětem krásné prázdniny.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
žitkem byla pro děti také jízda na koni a kouzelný zvon,
který dětem splní jejich tajná přání.

27. 5. proběhlo v Domu dětí a mládeže v Lanškrouně
vyhlášení soutěže Velké čajování, které se zúčastnila i naše školka. Děti měly za úkol výtvarně zpracovat obrázek
z čajových sáčků. V této soutěži se nám podařilo obsadit
druhé místo v kategorii kolektivů. Děkujeme rodičům za
spolupráci při sběru sáčků a krabiček od čaje.

U příležitosti oslav 100. výročí narození Jindřicha Pravečka si děti z mateřské školy připravily krátký program,
kde společně zazpívaly písničku Já jsem muzikant a nacvičily dětskou aerobní sestavu na skladbu Beruška.

Den dětí jsme oslavili jednodenním výletem do ZOO
parku v Rapotíně, kde se děti mohly procházet mezi volně
vypuštěnými zvířaty.
Viděli jsme opice, lamy, pštrosy, osly, koně, africké
a horské kozy, velblouda, domácí a vodní drůbež, pávy,
čápy, atd...

10. června jsme přijali pozvání na exkurzi k profesionálním hasičům do Lanškrouna. Měli jsme příežitost
nahlédnout do hasičského auta, přičemž nám pan hasič
podal odborný výklad k technice, výstroji a technickým
prostředkům, které používá jednotka u zásahu a trpělivě
odpovídal na všetečné dotazy dětí. Následovala autentická ukázka výjezdu k požáru a po té nás čekala prohlídka
budovy.

Kromě zvířat bylo k vidění i tzv. Veterán muzeum, kde
jsou vystavené exponáty, jako např. malotraktor či sovětský tank z druhé světové války, dosud funkční. Velkým zá-

Děti obdržely malé dárky ve formě kalendáře, pexesa
a omalovánek k danému tématu.
Jako již tradičně k nám 12. června zavítal kouzelník
Jiříček s kytaristou Mirečkem, kteří se nám představili se
svým zábavným programem. Kouzlily nejen děti, ale také
paní učitelky, paní školnice a dokonce i někteří rodiče
nově přijatých dětí, kteří se přišli se svými dětmi na představení také podívat.
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INZERCE ZDARMA
Stal jste se účastníkem dopravní nehody?
S námi ušetříte čas a nervy, protože se o vše postaráme
za Vás. Zabýváme se získáním odškodného pro účastníky
dopravních nehod, kteří utrpěli újmu na zdraví. Nárok na
odškodné mají i lidé, kteří v době nehody nebyli nikde
pojištěni! Žádné poplatky či zálohy nebereme předem!
Řešíme odškodné až dva roky zpět. Platí pro celou ČR.
Jméno a příjmení: Miloš Sismilich
Telefon: +420 720 138 279
Mobil: +420 725 805 504
BIG BAG, velkoobjemový pytel, žok
Pytle jsou vhodné při přepravě, skladování sypkého materiálu jako je suť, písek, cement, vápno, piliny, pelety, různé
drtě atd. Mají oboustranný rukáv. Horní část s rukávem lze
bez nějakého omezení v nosnosti ustřihnout. Vyrobeno
v ČR, takže životnost oproti výrobkům z Číny zaručena. Velikost 100x100x100. Technický popis - nosnost
500 kg, žok s postranními švy, což má za následek větší
odolnost k průniku materiálu ven a větší resistenci proti
vlhkosti. Na postranních švech nedochází k úbytku síly
a tím k deformaci ani pokud jde o vysoce sypké materiály.
Cena: 100 Kč
e-mail: katerinanguyen@seznam.cz
Telefon: +420 720 537 94

Dětmi dlouho očekávaná sportovní olympiáda se uskutečnila 18. června. Soutěžilo se v několika disciplínách:
v běhu, ve skoku do dálky a v hodu na cíl. Aby olympiáda
nebyla tak jednoduchá, zdolávaly děti mezi jednotlivými
úkoly ještě nastražené překážky. Skákaly v pytly nebo prolézaly látkovým tunelem. Za obrovské sportovní nasazení
a projevené úsilí, byly všechny děti odměněny diplomem
a samozřejmě zlatou medailí.

West highland white terrier
poslední volná velmi pěkná holčička s PP, rodiče výstavní,
luxusní rodinná péče v čistém prostředí, jen vážným zájemcům, k odběru na prázdniny, bohatá výbava s sebou .
Jméno a příjmení: Kamila Golinská
Mobil: +420 776 163 171
URL: http://www.krasnysen.com
Kapky tramalu
prodám kapky tramalu 0.96ml, nabídněte cenu
Mobil: +420 773 519 412

Trochu smutným okamžikem bývá konec školního
roku, kdy se s námi loučí naši předškoláci, aby začali novou etapu svého života ve školních lavicích. 22. června se
v mateřské škole konalo slavnostní rozloučení, kde museli
budoucí školáčci splnit několik záludných úkolů, které si
pro ně připravily paní učitelky. Všichni si však s těmito
úkoly hravě poradili a přesvědčili nás, že jsou na první třídu dobře připraveni. Ve čtvrtek 25. června jim žáci deváté
třídy základní školy předali šerpy a tím byli pasováni na
opravdové školáky.

Chcete pracovat doma?
Hledáme 5 spolupracovníků pro práci řízenou z domu.
Možnost přivýdělku nebo kariéry. Volná prac. doba, zaškolení zajištěno. Více www.pracujzdomova.cz
Jméno a příjmení: Martin Jonáš
Telefon: +420 733 605 198
URL: http://www.pracujzdomova.cz
Tramalové tablety
Levně prodám tramalové tablety, 30 ks 100 mg za cenu
350 Kč.
Jméno a příjmení: Bohuslav Doležel
e-mail: brd.68@seznam.cz
Léky na spaní
Prodám léky na spaní: HYPNOGEN 100x10 mg nebo
STILNOX 20 ks, omezené množství. Osobně i dobírkou.
Jméno a příjmení: Martin Volný
e-mail: pinunkej@seznam.cz

Přejeme všem krásné léto a spoustu sluníčka. Kolektiv MŠ
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CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
piádou. Tady po splnění všech úkolů získávají děti, ale
i rodiče diplomy, medaile, nějaké dárky (nejen sladkosti).
Tímto děkuji žákům a žákyním ZŠ za pomoc při této akci
a také sponzorům.

Od října jsme se každé úterý setkávali v tělocvičně ZŠ
na cvičení rodičů s dětmi. V této době nebývá už pěkné
počasí, tak jsme se scházeli v hojném počtu. Děti cvičí
na různých překážkách, na kruhách, trampolíně, hrají
si s míči, kuželkami. I když si některé děti cvičí ten svůj
styl, vůbec to nevadí, dostanou na konci všichni sladkou

Přeji pěkné a slunečné léto a pokud čas a zdraví dovolí, v říjnu na shledanou. Foto z olympiády naleznete na
web. stránkách obce - fotogalerie.

D. Dušková

Chtěla bych poděkovat Dáše za
vzorné vedení cvičení rodičů s dětmi.
Za její volný čas,
který nám věnuje,
za to, že pro děti
připravuje
pestré
překážkové dráhy.
Hodina cvičení s využitím náčiní (lavičky, tunýlky, míčky,
obruče, žíněnky, ...)
je pro děti velice
příjemná a určitě i prospěšná, neboť pro dítě je pohyb
základní fyzickou a psychickou potřebou. Cvičení je
dětmi velmi oblíbené a vždy se těší na další.
Přeji všem dětem a rodičům hezké prázdniny plné
sluníčka a pěkných dní.

odměnu. V prosinci nás navštěvuje Mikuláš a vždy přinese dětem balíček i na velikonoční pomlázku dostávají
výslužku. Na konci dubna, kdy už svítí venku sluníčko
a nás to láká ven, končíme závěrečným cvičením - Olym-

J. Jirásková

ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGIE (SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK 8 – 11 HODIN)
pro oblast Letohrad, Žamberk, Lanškroun, Jablonné n. Orl.
4. 7. 2009
MUDr. Ulman Jaroslav, Tatenice 268, tel.: 465 381 212
5. 7. 2009
MUDr. Vacková Jana, Lanškroun, Hradební 227, tel.: 465 322 348
6. 7. 2009
MUDr. Valentová Hana, Lanškroun, Strážní 151, tel.: 465 322 907
11. – 12. 7. 2009
MUDr. Vebrová Zdeňka, Žamberk, Raisova 814, tel.: 465 613 441
18. – 19. 7. 2009
MUDr. Jáňová Radmila, Mladkov čp. 133, tel.: 465 635 441
25. – 26. 7. 2009
MUDr. Vlasatá Lenka, Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622, tel.: 465 642 765
1. – 2. 8. 2009
MUDr. Vojtová Eliška, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, tel.: 465 676 821
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
Výročí 100. narození Jindřicha Pravečka ml. (6. 6.)

doprovodila učitelka MŠ Stanislava Báčová.
Děkuji všem, kteří se na oslavách ve škole podíleli a pomohli s jejich přípravou i průběhem.

V sobotu 6. června proběhly oslavy 100. výročí narození
Jindřicha Pravečka ml. (28. 6. 1909) také v naší škole. Celé
dopoledne se program oslav soustředil ve školních budovách a na školním hřišti.
Ve třídách I. stupně byla připravena malá výstavka fotografií, notových zápisů a plakátů z koncertů Jindřicha Pravečka,
které nám zapůjčilo Městské muzeum v Lanškrouně. Dále zde
byla k vidění projekce videozáznamů jeho televizních programů a také záznamy koncertů ve Výprachticích ze soukromé
videosbírky pana Krátkého, který nám je laskavě zapůjčil.

Dopravní hřiště (11. 6.)

Každoročně jezdí žáci I. stupně vyzkoušet si své znalosti
z dopravní výchovy v praxi na dopravní hřiště do Vysokého
Mýta. Učí se zde chování v silničním provozu jako chodci

i jako řidiči (zatím jen na koloběžkách a kolech). Praktická
jízda v odbočovacích pruzích, na kruhových objezdech
a na křižovatkách řízenými semafory je úplně jiná než řešení
v testech z dopravní výchovy.
Ti nejstarší na závěr získali mezinárodní průkaz cyklisty.

Velký zájem byl také o doprovodnou výstavku kronik základní školy a fotografií bývalých učitelů a žáků.
Pan učitel Grossmann pro zpestření připravil se svými žáky
malou ukázku „domácích mazlíčků“. Mezi exponáty byli králíci, morčata, potkan, burunduk, želva, pejsci, andulky apod.
Také tady bylo zejména dětských návštěvníků plno.
Na hřišti u školy připravila paní učitelka Chládková „Dětský den“. Především menší děti zde plnily „náročné“ úkoly,
za které dostávaly malé odměny. Součástí dětského dne byl
také skákací hrad a možnost projížďky na koních ze stáje
z nedalekého Ostrova.
Oslavy ve škole vyvrcholily slavnostním obědem, kde se
sešli všichni významní hosté, sponzoři, zastupitelé a učitelé
školy. Oběd připravili výprachtičtí myslivci a o slavnostní
tabuli a obsluhu se postaraly žákyně oboru číšník ze Střední
odborné školy Zámek v Žamberku.
V odpoledním programu vystoupili naši žáci z pěveckého
kroužku, který vede paní učitelka Štefanová a který na kytaru

Výlet žáků I. stupně (15. – 16. 6.)

Letos opět na dvoudenní výlet vyrazily děti z I. stupně.
Letos pro ně paní učitelka Fiebigerová naplánovala putování
po střední Moravě. Právě nocleh v hotelu bylo asi to, na co
se děti těšily nejvíc.
Vyjíždělo se v pondělí ráno a první zastávkou byla zoologická zahrada na Kopečku u Olomouce. Tam již čekala průvodkyně, která nám řekla mnoho zajímavého o chovaných
zvířatech. Největším zážitkem pro děti bylo krmení žiraf
a možnost pochovat a pohladit si mladé surikatky.
Následovala cesta do Rožnova pod Radhoštěm na oběd
a za dalším programem. Tím byla prohlídka skanzenů lidové

architektury – Mlýnská dolina a Dřevěné městečko. V městečku nás zaujalo, že u místního kostelíčku jsou mimo jiných
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Exkurze do Prahy žáků 8. a 9. třídy (24. 6.)

pohřbeni olympionik Emil Zátopek a spisovatel Jan Karafiát
(Broučci).
Cestou zpět na hotel jsme se zastavili v lanovém centru
„Gibon-park“, kde si děti zahrály minigolf, protože na lanové atrakce je vstup možný až od 12 let. Po večeři jsme
si zašli ještě na malé občerstvení do stánku u fotbalového
stadionu, na jehož umělé trávě si dobrovolníci zasportovali.
Druhý den nás autobus vyvezl na Pustevny, ze kterých
jsme vyrazili na vycházku kolem sochy Radegasta ke kapli
Cyrila Metoděje na Radhošti. Cestou zpět jsme se zastavili na

Ve středu 24. června jeli osmáci a deváťáci na exkurzi do
Prahy. Pan ředitel s paní učitelkou Jindrovou pro ně připravili „malou“ procházku historickým centrem – přes Václavské náměstí k Novoměstské radnici, odtud dolů na Národní
třídu k Národnímu divadlu, „slavnou“ Bartolomějskou ulicí
kolem Betlémské kaple na Staroměstské náměstí. Pak kolem
Klementina na Karlův most, okolo chrámu sv. Mikuláše „Nerudovkou na Pražský hrad. Sem jsme dorazili právě včas,
abychom viděli polední střídání stráží.

Na 13. hodinu jsme měli již domluvenu návštěvu budovy Parlamentu ČR, proto jsme Hrad spíše proběhli a po
schodech spěchali tam. Kromě prohlídky zasedacích sálů,
kuloárů a parlamentních zákoutí byla asi největším zážitkem
bezpečnostní kontrola při vstupu a hlavně průchod bezpečnostním rámem.

čaj v horské chatě. Cestou nahoru byla nízká oblačnost a mlha, ale při návratu se mraky rozehnaly, takže jsme měli krásný
výhled na Rožnov i Ostravu na druhé straně hřebene.
Pusteven jsme autobusem pokračovali do Štramberka.
Zde jsme se nejprve podívali do jeskyně Šipka, známé archeologickými nálezy z doby lovců mamutů a pak šli na
štramberský hrad, kterému dominuje věž zvaná Trúba. Poté,
co si všichni na náměstí pod hradem nakoupili místní specialitu – Štramberské uši, jsme vyrazili k domovu.

Spaní ve škole, 1., 2. a 4. třída (24. – 25. 6.)

Oblíbené spaní ve škole se podařilo uskutečnit ještě v samém závěru roku žákům 1. třídy s paní učitelkou Fiebigerovou a žákům 2. a 4. třídy s paní učitelkou Obručovou.
Minule byla k večeři pizza, tentokrát paní učitelky připravily palačinky s marmeládou a tvarohem. Po všech se jen
zaprášilo.

Výlet žáků 9. třídy (17. – 19. 6.)

Deváťáci vyjeli na svůj „poslední“ výlet do Dvora Králové
nad Labem. Doprovázeli je jejich třídní učitel pan Formánek
a paní zástupkyně Langerová.
Na své cestě navštívili pevnost z 19. století Josefov u Jaroměře, zámek Kuks, který je nejvíce proslulý barokními
sochami M. B. Brauna a někdejším lázeňským areálem a nemohli opominout ZOO a safari ve Dvoře. Na zpáteční cestě
se zastavili ještě v obřím akváriu v Hradci Králové.

Po večeři se v obou třídách „slavil“ konec školního roku
a před spaním přišla ještě nezbytná pohádka na dobrou noc.
Pak všichni zalezli do spacáků a těšili se na ráno, kdy je čekal „Pohádkový les“…
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Pohádkový les (25. 6.)

Štafeta (25. 6.)

Vycházku k Červené skále spojenou s opékáním párků
připravili pro své mladší spolužáky jako tradičně deváťáci
se svým třídním učitelem – panem Formánkem. I když to
pár dní vůbec nevypadalo, nakonec se na nás usmálo štěstí
a nepršelo, dokonce k opékání vykouklo sluníčko.
Děkujeme všem sponzorům za pomoc při získávání cen
a odměn pro „soutěžící“ děti.

Ve čtvrtek odpoledne
proběhla na Obecním
úřadě ve Výprachticích
malá slavnost, kterou
nazýváme
„Štafeta“.
Jedná se o pomyslné
předání štafety žáků
školy, kdy žáci deváté
třídy se loučí a budoucí
prvňáčci naopak do školy přicházejí.
Deváťáky přítomným
představil jejich třídní
učitel pan Formánek
a také řekl, na jaké střední školy od nás vycházejí.
Poté ředitelka MŠ paní Smejkalová představila předškoláky. Každý z nich pak dostal od své budoucí třídní učitelky
paní Katzerové na rameno oranžovou šerpu.
Na akci se podílí Obec Výprachtice, SPOZ Výprachtice,
MŠ Výprachtice a ZŠ Jindřicha Pravečka, Výprachtice.

Kouzelník v 1. třídě (26. 6.)

Překvapení pro své žáky připravila paní učitelka Fiebigerová, která si k rozdávání vysvědčení v 1. třídě pozvala
pomocníka – kouzelníka, který děti po celý školní rok
provázel stránkami učebnice matematiky (nakladatelství
Didaktis). Kouzelník všem dětem pogratuloval k výborným
známkám na vysvědčení a popřál jim dlouhé a krásné první
prázdniny.

Studánky – dlouhodobý projekt enviromentální výchovy

Při hledání možností, jak našim žákům přiblížit co nejvíce
problematiku ochrany přírody, narazil pan učitel Grossmann
na projekt Studánky (Národní registr pramenů a studánek).
Naše okolí v povodí Moravské Sázavy nabízí plno možností
pro tuto aktivitu, a tak vyhledal vhodnou lokalitu (za Červenou skálou, vlevo od cesty), kde ze země vyvěrá několik
pramínků, požádal o grant Pardubický kraj a nechal prameny zaregistrovat na serveru eStudanky.cz.
A protože grantové řízení pro nás dopadlo úspěšně a škola získala 15.000,- Kč na úpravu okolí studánek, pustil se se
svými žáky do realizace projektu.

Závěr školního roku 2008/2009 (26. 6.)

Ráno při příchodu do školy na nás všechny čekalo „překvapení“ v podobě osobité, ale vtipné, „výzdoby“ školy, na
které se deváťáci opravdu vyřádili. Nápis o jejich „konci“,
visící z oken školy byl jen malou předzvěstí toho, co bylo
uvnitř…
Vyhodnocení školního roku proběhlo tradičně na společném shromáždění žáků a učitelů v tělocvičně školy, kterého
se účastnil také starosta obce pan Stejskal.
Sladké odměny dostali všichni žáci, kteří měli na vysvědčení samé jedničky (22) i ti s vyznamenáním (25). Dále jsme
odměnili všechny, kteří aktivně pracovali a pomáhali při
různých akcích školy (brigády, oslavy, Čarodějnice, Dětský

Díky tomu, teď na začátku prázdnin, jsou prameny zastřešeny, vedou k nim cestičky vyznačené naskládanými
kameny a jsou provedeny drobné terénní úpravy. Zatím jsou
označeny dva prameny, které jsme nazvali po významných
osobnostech z historie naší školy - Pramen Jaroslava Tušly
a Pramen Jindřicha Pravečka a pokud bude dostatek finančních prostředků upravíme ještě Pramen K. O. Hubálka. Po
prázdninách se na úpravách okolí bude určitě pokračovat.
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den apod.) a také ty nejúspěšnější ze soutěží. Novinkou
bylo udělení titulu „Skokan roku“ pro žáka, který se nejvíce
zlepšil v průměrném hodnocení ze známek na vysvědčení
v pololetí a na konci školního roku.
Již zažitou tradicí se stalo také předání „Mazácké vařečky“ odcházejícími deváťáky současným osmákům, mazákům příštího školního roku.

Po rozdání vysvědčení se ještě učitelé a výběr 8. a 9. třídy vrátili zpět do tělocvičny, aby sehráli exhibiční zápas ve
volejbale. Výsledek vůbec není důležitý, hlavně, že se u hry
všichni dobře pobavili…
Mgr. Petr Fiebiger

Fotbalový oddíl pořádá
25. července 2008 od 11.00 hodin

Fotbalový turnaj – Memoriál Zdeňka Fajta,
tradiční fotbalový turnaj, který pořádá na počest
Zdeňka Fajta Dynamit Výprachtice na fotbalovém hřišti
ve Výprachticích, za účasti týmů z Čenkovic, Bystřece,
Jamného nad Orlicí a Horních Heřmanic.
Přijďte povzbudit naše fotbalisty.
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Omalovánka

OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY
SUDOKU

Spojte čísla od 1 do 46.

Pomůžete najít pejskovi cestu za dobrůtkou?
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