ZPRÁVY Z OBCE
Vážení přátelé,
v měsících srpnu a září 2009 probíhala v naší obci celá
řada investičních i neinvestičních akcí. Byly dokončeny
práce na rekonstrukci hasičské zbrojnice Koburk, o kterých
jsme Vás informovali podrobně v minulém čísle Výprachtických novin. Náklady akce činily cca 250.000,- Kč.
Pracovalo se i v suterénu Základní školy Jindřicha
Pravečka Výprachtice. Po rekonstrukci bývalých šaten
tu vznikne „Školní klub“, který bude určen mít široké
spektrum využití (cvičení dětí, volnočasové aktivity, kultura apod.). V bývalých šatnách byla realizována opatření
proti pronikání zemní vlhkosti. Staré omítky byly otlučeny
a nahrazeny novými, byly zhotoveny nové rozvody elektřiny a osvětlení celého prostoru, vybourány některé zdi
a nosné části překlenuty traverzami. Zbývá ještě položit
podlahy a provést další nezbytné dokončovací práce, jako
je malování apod. Náklady celé akce činí cca 340 tis. Kč.
Práce byly prováděny pod odborným dohledem firmy
OVAZ Luboše Merty.
Naši zaměstnanci, mimo běžných úkolů jako je zpracování palivového dřeva, úpravy místních komunikací,
údržby vodojemů, čistírny odpadních vod a dalších
prací, museli řešit několik havárií na vodovodním potrubí. Azbestové rozvody vody, které jsou více než 30
let v provozu, jsou ve velice špatném stavu a proto jakýkoliv pohyb půdního podloží má za následek havárii.
Projekt na výměnu azbestového potrubí je již zpracován.
V dané souvislosti budeme žádat o dotaci na realizaci
výměny azbestových rozvodů za plastové. Dosud se
nám od některých občanů nevrátily smlouvy, které nutně
potřebujeme k tomu, abychom mohli projektovou dokumentaci doplnit o nezbytné přílohy. Ty jsou k podání
žádosti o dotaci nutné. Prosíme tedy všechny, kterým
byly smlouvy předány k podpisu, aby je buď vrátili s připomínkami nepodepsané, nebo aby smlouvy podepsali
a vrátili na obec.
Mimořádným a zcela závažným úkolem byla likvidace
dřevomorky v objektu „Staré pošty“.
Bylo nutné provést zásadní stavební úpravy a opatření
ve třech bytech. Jednou z příčin výskytu této dřevokazné
houby bylo srážení par v rozvodech anténních systémů,
které byly taženy v tzv. „husím krku“. V původních stropních konstrukcí, do kterých zatekla voda, pak vzniklo
prostředí vhodné pro růst této dřevokazné houby. Další

příčinou mohlo být posunutí rosného bodu zdiva jeho
zateplením zevnitř místností apod.
V dané souvislosti bylo nutné veškeré dřevěné stropní
konstrukce odstranit a nahradit napadené trámy traverzami. Omítky i napadené cihly bylo nutné odstranit a chemicky ošetřit okolí. Samozřejmostí bylo i odstranění stropních podhledů a celá řada dalších prací. To, že se zasáhlo
výrazně do běžného života nájemníků, je nepříjemné.
Doufáme, že celá záležitost je v současné době uzavřena. Nájemníkům domu čp. 175 se tímto omlouváme. Je
nutné, abychom si všichni více všímali různých průvodních jevů, jako je zatékání do objektu, zápach apod., které
mohou již dopředu avizovat závadu, kterou je možné řešit
i ve stádiu, které si nevyžádá zbytečně vysoké náklady na
řešení.
Považujeme za vhodné Vás informovat o přípravě akce
„Revitalizace centra obce Výprachtice“. V současné době
řešíme některé technické záležitosti spojené s výměnou
trasy vodovodního azbestového a litinového potrubí,
které bude stavbou dotčeno (zastavěno) a pozdější oprava
rozvodů by znehodnotila již hotovou stavbu. Je nutné jednat, na základě provedeného geodetického zaměření, se
Správou a údržbou silnic Pardubického kraje o budoucím
rozsahu zásahu do pozemků ve vlastnictví Pardubického
kraje, totéž se týká dalších institucí jako je Povodí Moravy
apod. V pondělí 21. 9. 2009 přijel pan hejtman Radko

Martínek podepsat smlouvu o poskytnutí dotace na výše
uvedenou akci. Slavnostní akt se konal v naší základní
škole. Za přípravu třídy, pohoštění apod. Děkujeme řediteli školy p. Mgr. Fiebigerovi, kuchařkám a dalším.
První týden v září se uskutečnil již tradiční „Běh do
vrchu“, který organizačně zajišťoval zejména pan Křenek
s rodinou, Jan Kaňka, Jaroslav Katzer, Pavel Krátký a další.
Všem pořadatelům patří veliké poděkování za akci, která
má svoji tradici a jejím konáním se naše obec dostává do
povědomí široké sportovní veřejnosti. Na akci poskytl část
prostředků Pardubický kraj.
Za výrazného přispění Pardubického kraje se rovněž
opravuje kostel Povýšení sv. Kříže ve Valteřicích. Do
prací se aktivně zapojil pan farář Ireneusz Szocinski, obec
Výprachtice a celá řada dobrovolníků z řad občanů naší
obce a obcí sousedních – Bystřec a Horní Heřmanice.
Ve Valteřicích proběhla tradiční „Valteřická pouť“ , kde
pan farář Szocinski uvařil již tradičně polskou specialitu
„Bygos“.
Je nutné upozornit na to, že v naší obci se neustále něco
koná a to je dobře. Velký podíl na aktivitě naší obce mají
zejména zájmová sdružení a spolky. Naši myslivci uspořádali „Zvěřinové hody“, TJ Sokol Výprachtice uspořádal

řadu volejbalových turnajů a dalších akcí. Naši důchodci
se spolu s důchodci ze sousedních obcí sešli na setkání při
dobré hudbě v restauraci U Jana ve Výprachticích. Starší
a mladší fotbalisté si to mezi sebou rozdali na hřišti vedle
základní školy, a tak by bylo možné ve výčtu různých
aktivit dále pokračovat. Děkujeme Vám všem, kteří jste
přispěli ke zdárnému konání všech výše uvedených akcí.
Již nyní připravujeme ve spolupráci se základní školou
vánoční program, koncert apod.
S pozdravem zastupitelstvo obce Výprachtice

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝPRACHTICE,
KONANÉHO DNE 23. 7. 2009 V 18.00 HOD.
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU.
Přítomni: Ing. Jiří Falta, Marie Hanyšová, Marie Hejlová,
Libor Chaloupek, Marie Ingrová, Věra Jandejsková, Luboš
Merta, Marcela Pfitznerová, JUDr. Miroslav Stejskal
Omluveni: Jindřich Beran
Hosté: Josef Lerch

Návrhová komise ve složení: Marie Ingrová, Věra Jandejsková
Schváleno 8 – 0 – 0
63/ ZO projednalo připomínky a žádosti občanů Hejlových, Faitových, Moravcových, Benešových. Starosta obce
seznámil ZO s obsahem stížnosti občanů. Odvod vody ze
silnice III. tř. bude řešen ve spolupráci se SÚS Pardubice.
Schváleno 8 – 0 – 0
64/ ZO projednalo stížnost manželů Hejlových. ZO v dané souvislosti souhlasí se zaplacením částky 10.000,- Kč,
která jako náklad byla vynaložena na zhotovení nové přístupové komunikace k nemovitosti (ovčín) za podmínky, že se
majitel zaváže, že nebude užívat obecní cestu u Hejlových,
jinak částku 10.000,- Kč vrátí.
Schváleno 8 – 0 – 1
65/ ZO schvaluje přijetí těchto dotací:
a) dotaci od MMR ČR ve výši 52 tis. Kč na zhotovení
školního rozhlasu v Základní škole J. Pravečka Výprachtice,
obec se zavazuje dofinancovat částku 28 tis. Kč
b) dotaci od MMR ČR ve výši 230 tis. Kč na úpravu prostor v budově ZŠ na školní klub, obec se zavazuje dofinancovat částku 99 tis. Kč
c) dotaci od Pardubického kraje z POV ve výši 100 tis. Kč
na dokončení hasičské zbrojnice Koburk, ZO se zavazuje
dofinancovat 50 % celkových nákladů akce, tj. částku 100
tis. Kč.
d) dotaci od Pardubického kraje ve výši 120 tis. Kč na
vybavení jednotky SDH Výprachtice, ZO se zavazuje dofinancovat vybavení jednotky částkou 52 tis. Kč.

Program:
1) Zahájení
2) Volba členů mandátové a návrhové komise
3) Projednání připomínek a žádostí občanů
4) Schválení přijetí dotací
5) Schválení výběrových řízení na realizaci akce
„Revitalizace centra obce Výprachtice“.
6) Projednání financování akce „Revitalizace centra
obce Výprachtice“
7) Projednání a schválení smlouvy na prodej
dřevní kulatiny
8) Ostatní
9) Diskuse
10) Návrh usnesení
11) Závěr
Veřejné zasedání zahájil starosta obce pan Miroslav Stejskal,
který přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání.
Předložený program jednání byl schválen.
Schváleno 8 – 0 – 0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: Marcela Pfitznerová, Marie
Hanyšová
Schváleno 8 – 0 – 0
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e) dotaci 82.000,- Kč od Pardubického kraje na dokumentaci na připojení vrtu na pitnou vodu ve Vlčím dole a v Zaječíně. ZO se zavazuje dofinancovat akci částkou 30 tis. Kč.
f) dotaci z ROP ve výši 12,5 mil. Kč na akci „Revitalizace
centra obce Výprachtice“, ZO se zavazuje dofinancovat 10
% nákladů předmětné akce, tj. částku 1,25 mil. Kč.
Schváleno 8 – 0 – 0
66/ ZO pověřuje starostu obce k jednání o uzavření úvěrové smlouvy s Českou spořitelnou a.s. pobočka Ústí nad
Orlicí do výše 1,25 mil. Kč a dále k jednání o poskytnutí
překlenovacího úvěru ve výši 3 mil. Kč (max na 90 dnů od
kontroly regionálním úřadem NUTS do zaplacení faktur).
Pro jednání s Českou spořitelnou se stanoví podmínka, že
úrok z poskytnutého úvěru nesmí překročit 6 %.

akce. Mandátní smlouva se schvaluje v textu dle předloženého návrhu mandátní smlouvy.
Schváleno 9 – 0 – 0
71/ ZO schvaluje uzavření smlouvy na poradenskou činnost k realizaci projektu Revitalizace centra obce Výprachtice s firmou REDEA Žamberk s.r.o., se sídlem Havlíčkovo
nábřeží 555, 564 01 Žamberk, IČ 25982796. Odměna mandatáře činí 142.800,- Kč včetně DPH. Odměna mandatáře
je součástí uznatelných nákladů akce. Mandátní smlouva
se schvaluje v textu dle předloženého návrhu mandátní
smlouvy.
Schváleno 9 – 0 – 0
72/ Zo schvaluje uzavření smlouvy s paní Ing. Kristýnou
Indrovou na zajištění autorského dozoru pro akci „Revitalizace centra obce Výprachtice“, a to za cenu 15.000,- Kč, vše
dle objednávky, která se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno 9 – 0 – 0
73/ ZO souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na odprodej
dřevní kulatiny s firmou Stora Enso Timber Ždírec s.r.o., se
sídlem: Nádražní 66, 582 63 Ždírec nad Doubravou. Vše za
podmínek dle předloženého návrhu kupní smlouvy, která se
zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno 9 – 0 – 0
74/ ZO souhlasí se zadáním zakázky na akci školní rozhlas v budově ZŠ J.P: Výprachtice firmě ELEXS Elektroinstalace CZ s.r.o. Majerského 2032/9, 140 00 Praha 4 za cenu
139.670,- Kč, včetně DPH. V roce 2009 bude uhrazena
částka 80.000,- Kč včetně DPH s tím, že v roce 2010 bude
zaplacena zbývající část nákladů díla. Firma poskytla obci
Výprachtice slevu z ceny díla ve výši 15 % ceny díla. Obec
Výprachtice doplatí v roce 2010 firmě částku 38.720,- Kč.
Dofinancování akce bude realizováno z prostředků určených pro ZŠ na opravy a údržbu.
Schváleno 9 – 0 – 0
75/ ZO souhlasí s prodejem části pozemku ppč. 173/2
v k.ú. a obci Výprachtice. Náklady spojené s prodejem zaplatí kupující. Cena pozemku činí 1,8 násobek ceny zjištěné
znalcem.
Schváleno 9 – 0 – 0
76/ ZO schvaluje usnesení, dle kterého se manželství uzavírá v obřadní síni Obecního úřadu ve Výprachticích s tím,
že den určený pro obřady je sobota.
Schváleno 9 – 0 – 0
77/ ZO souhlasí s připojením domu čp. 207 ve Výprachticích na obecní vodovod.
Schváleno 9 – 0 – 0
78/ ZO souhlasí se zveřejněním záměru směny těchto pozemků v k.ú. a obci Výprachtice, ve vlastnictví obce Výprachtice, a to se směnou části pozemku 3240/1, označených dle
GP číslo 605-33/2009 pro k.ú. a obec Výprachtice, jako ppč.
3240/3 a ppč. 3240/4 za pozemky 2205/3, 2148/4 a 2142/4.
Schváleno 9 – 0 – 0
79/ ZO schvaluje rozpočtová opatření dle předloženého
návrhu, který se zakládá jako příloha k tomuto usnesení ZO
obce.
Schváleno 9 – 0 – 0
80/ ZO schvaluje opravu místních komunikací s využitím
dotace z POV prostřednictvím Dobrovolného svazku obcí
Buková Hora v objemu, který je obec schopna ufinancovat.
Maximálně 200.000,- Kč.
Schváleno 9 – 0 – 0

na zasedání se dostavil pan Luboš Merta
Schváleno 8 – 0 – 1
67/ ZO souhlasí v souladu s ust. § 38 zák. číslo 40/2007
Sb., v platném znění „o veřejných zakázkách“ s vypsáním
výběrového řízení na dodavatele stavebních prací: Aktivita
„Zázemí u fotbalového hřiště“. K provedení výběrového řízení se stanoví tato komise:
1. Paní Ing. Kristýna Indrová, náhradník paní Ing. Vendula Indrová
2. Pan Hudeček Jiří, náhradník pan Ing. Jiří Stejskal
3. Paní Marcela Pfitznerová, náhradník paní Věra Jandejsková
4. Pan Chaloupek Libor, náhradník pan Jiří Falta
5. Paní Bc. Iva Danielová, náhradník pan RNDr. Antonín
Fiala
Schváleno 9 – 0 – 0
68/ ZO souhlasí v souladu s ust. § 38 zák. číslo 40/2007
Sb., v platném znění „o veřejných zakázkách“ s vypsáním
výběrového řízení na dodavatele stavebních prací: Aktivita
„Autobusová zastávka“ a „Park s dětským hřištěm“. K provedení výběrového řízení se stanoví tato komise:
1. Paní Ing. Vendula Indrová, náhradník paní Ing. Kristýna Indrová
2. Pan Ing. Jiří Stejskal, náhradník pan Jiří Hudeček
3. Pan Luboš Merta, náhradník paní Marie Hejlová
4. Paní Marie Hanyšová, náhradník paní Marie Ingrová
5. Pan RNDr. Antonín Fiala, náhradník paní Bc. Iva Danielová
Schváleno 9 – 0 – 0
69/ ZO pověřuje firmu Hudeček s.r.o. Husova 888,
562 01 Ústí nad Orlicí k zajištění výběrového řízení na aktivity uvedené v usnesení ZO číslo 67 a číslo 68, ze dne 23.
7. 2009. Za zajištění výběrového řízení a za publicitu projektu se sjednává odměna ve výši 65.450,- Kč, včetně DPH.
Podmínky výběrového řízení budou stanoveny následně na
základě usnesení ZO. O termínu konání výběrových řízení
bude informován úřad regionální rady NUTS II Severovýchod.
Schváleno 9 – 0 – 0
70/ ZO schvaluje uzavření smlouvy Mandátní číslo 12/
2009 na zajištění výkonu inženýrské činnosti při realizaci
stavby „Revitalizace centra obce Výprachtice“ (Zázemí
u fotbalového hřiště a Autobusová zastávka a Park s dětským
hřištěm) s firmou Hudeček s.r.o. Husova 888, 562 01 Ústí
nad Orlicí. Odměna mandatáře činí 178.500,- Kč, včetně
DPH. Odměna mandatáře je součástí uznatelných nákladů
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81/ ZO souhlasí s uvolněním částky 25 tis. Kč z obecního
rozpočtu na zajištění „Setkání na pomezí Čech a Moravy“,
konaného dne 28. 6. 2009 ve Valteřicích.
Schváleno 9 – 0 – 0
82/ ZO schvaluje poskytnutí neinvestičního transferu
(daru) ve výši 4.000,- Kč pro SDH Koburk. Prostředky jsou
určeny na proplacení cestovních náhrad a dalších nákladů
v souvislosti s činností mladých hasičů Koburk.
Schváleno 9 – 0 – 0
83/ ZO vzalo na vědomí zprávu starosty obce, ve které
seznámil ZO s vyúčtováním a výší nákladů vynaložených na
oslavy 100. výročí narození Jindřicha Pravečka.
84/ ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků
zaměřených z ppč. 3235/7 GP číslo 262-506/91 pro k.ú.
Výprahtice a označených jako ppč. 3235/24 a ppč. 3235/
25.
Schváleno 9 – 0 – 0
85/ ZO vzalo na vědomí zprávu p. Jandejskové o stavu
veřejné sbírky konané za účelem opravy kostela Povýšení
svatého Kříže ve Valteřicích.
86/ ZO souhlasí s vypsáním výběrového řízení za účelem
doplnění vybavení pro Czech POINT a pověřuje starostu
obce k výběru nejvhodnější nabídky do 50.000,- Kč.
Schváleno 9 – 0 – 0
87/ ZO uděluje výjimku ze stanoveného počtu žáků dle
ust. § 23 odst. 3, zák. číslo 561/2004 Sb., školského zákona
o základním vzdělávání Základní škole Jindřicha Pravečka,
Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí. Výjimka se uděluje na
školní rok 2009/2010.
Schváleno 9 – 0 – 0
Diskuse:
p. Hanyšová – jak se bude financovat oprava kostela ve
Valteřicích?
Odpověděl starosta – financovat bude obec dle vstupních
faktur z dotace PK a veřejné sbírky.
p. Hanyšová – kolik má obec zaměstnanců s příspěvkem
od ÚP?
Odpověděl starosta – máme zaměstnáno 12 lidí vedených
na ÚP a většinou je jim vyplácena odměna, která jim náleží
z ÚP.

SPOZ OZNAMUJE

V září oslavili své jubileum
Jaroslav Chaloupek

60 let

Květa Franková

80 let

Jan Mareš

85 let

V říjnu oslaví své jubileum
Jaroslav Kubín
Ing. Ladislav Bárta
Jaroslav Mareš

50 let
50 let
50 let

Růžena Chládková

60 let

Ladislav Chládek

65 let

Václav Lerch
Jindřiška Chládková

70 let
70 let

Vítej mezi námi
Kristián Holubec

OBECNÍ KNIHOVNA
Od 29. 9. 2009 došlo ke změně provozní doby obecní
knihovny Výprachtice.
Bude otevřena:

- úterý: 8:30 - 11:30
- čtvrtek: 8:30 - 11:30
- čtvrtek: 17:00 - 18:00

Nové hlasování o bodu č. 64 – schváleno 8 – 0 – 1.
Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 8 členů
zastupitelstva do bodu 65 a od bodu 66 se zasedání zúčastnilo 9 členů zastupitelstva, zasedání je usnášeníschopné.
Zpráva návrhové komise: všechny body jednání byly projednány a jednotlivě schváleny.

Všechny knihy z knižního
fondu Výprachtic i Lanškrouna
mají již své místo na policích
a čekají nejen na své věrné,
ale i nové čtenáře. Postupně přibudou i leporela pro naše
nejmenší ratolesti. Žákyním a žákům začal školní rok
a k pilnému studiu patří i povinná četba, kterou se vám
v rámci možností pokusíme ve spolupráci s lanškrounskou knihovnou dodat. V rámci knihovny se můžete těšit
i na různé akce, jako je pravidelné předčítání dětem bez
omezení věku. Věřím, že i sami občané přispějí svou iniciativou k oživení chodu knihovny, například přednáškou
o zajímavé cestě světem.
V prostorách Výprachtického kukátka o.s. pod kulturním domem U Jana se budeme těšit na stávající i nové
čtenáře.

Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast
a zasedání ukončil.

Zapsala: Pfitznerová

Dřevotvar družstvo Jablonné nad Orlicí pořádá

VELKOU VÝPRODEJNÍ AKCI

(nábytek z výstav, nábytkové dílce, kuchyňské potřeby
a mlýnky). Sleva 30 – 70 %.
Místo: vzorková prodejna Jablonné nad Orlicí.
Termín: pátek 16. 10. 2009
od 15.30 hodin do 19.00 hodin.

Kateřina Medková
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Vážení občané!

Telefony zdravotní ordinace
Lankroun
sanita – dispečink
MUDr. Delong
MUDr. Reslerová
MUDr. Beránek
MUDr. Šimon
RTG
chirurgie
neurologie
gynekologie
laboratoř
ORL – ušní
MUDr. Černý - sestra
- lékař
- rehabilitace
TRN-plicní
VZP
MUDr. Homoláčová
rehabilitace
psychiatrie
MUDr. Kment
oční
MUDr. Lužný - kožní
MUDr. Lánová - kožní
ultrazvuk
MUDr. Cvrček

Dovolujeme si Vás upozornit, že

v sobotu 10. října 2009

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

465 321 050
720 600 580
465 324 353
461 100 230
465 635 014
465 635 550
465 320 769
465 322 331
463 351 536
463 351 537
465 325 358
465 320 885
468 003 235
468 003 236
468 003 237
465 324 119
465 323 743
720 251 357
465 503 028
465 324 179
465 635 840
465 635 842
465 321 029
465 321 029
465 323 743
465 322 211

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

Velkoobjemový odpad
nebude svážen !!!!!!

Bude likvidován přistavěním kontejnerů v objektu ČOV,
a to v sobotu dne 10. října
od 8.00 do 11.00 hod.

2009

Bližší informace na tel.: 465 391 219, 465 391 132
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.
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
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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PODZIMNÍ SETKÁNÍ DŮCHODCŮ U NÁS VE VÝPRACHTICÍCH
V úterý 15. září 2009 jsme uspořádali u nás ve Výprachticích již třinácté setkání důchodců. V pěkně vyzdobeném
sále U Jana jsme přivítali své známé z Jablonného nad Orlicí, Bystřece, Horní a Dolní Čermné, Horního Třešňovce,
ale také z Heřmanic, Čenkovic, Lanškrouna, z Výprachtic
a Koburku. Sešlo se nás hodně – celkem 154, takže sál byl
plný. K tanci a poslechu vyhrávala kapela „Svatebčanka”
z Jamného nad Orlicí.

Nemalý podíl na této naší akci mají i sponzoři. Díky
nim jsme mohli připravit bohatou tombolu, ve které byla
spousta hodnotných cen. Klub důchodců děkuje všem
sponzorům, kteří nám přispěli, ať již finančně nebo věcnými dárky a zasloužili se tak o naše zdařilé odpoledne.
Jsou to: Agroslpol s.r.o., Ing. Jiří Oliva, Ovaz – zámečnictví Luboš Merta, Dřevařská výroba – David Petr,
OEZ s.r.o. provoz Výprachtice, Zednické práce – Radek
Hajzler, Autodílna – Vítek Matěj, Obchod „Ivy” Marie Beranové, Kovovýroba – Jindřich Beran, Potraviny – Magda
Vaníčková, JUDr. Miroslav Stejskal, Jiří Katzer, Roman Besperát, Pojišťovna – Luboš Dušek, Pohostinství – Evženie
Uhrová. Také děkujeme všem důchodcům za veškerou
pomoc.

K dobré pohodě přispělo i pohoštění připravené paní
hostinskou Evženií Uhrovou a dobré koláče upečené
kuchařkami našeho klubu. Nechyběl ani pěkný program,
který připravila děvčata ze Základní školy Jindřicha Pravečka ve Výprachticích pod vedením paní učitelky Žanety Fiebigerové a malé mažoretky z Mateřského centra
„Kukátko” ve Výprachticích pod vedením paní Medkové.
Všem srdečně děkujeme.

Manželé Besperátovi

POUŤ VE VALTEŘICÍCH.
Mnozí z Vás jistě vědí, že v letošním roce probíhá oprava valteřického kostela. Byly demontovány a uskladněny
lavice, které bohužel nejsou v moc dobrém stavu. Pokud
tyto lavice nepůjdou opravit, uvažuje se o tom, nechat vyrobit nové. Hliněná podlaha byla odstraněna a nahrazena
betonovou. Dlaždice, které vedou středem kostela byly
ponechány v původním stavu. Vlhká omítka na zdech
byla odstraněna a bude nahrazena novou.
I přes již započaté práce i letos se konala pouť ve Valteřicích.
Pouť byla zahájena ve 14.00 hod. Mší svatou v kostele
Povýšení sv. Kříže.
Aby se návštěvníci mohli v kostele posadit, byly tam
připraveny zapůjčené lavičky. V okolí kostela se připravilo posezení a občerstvení pro návštěvníky. Účast hostů
byla veliká, a to nás potěšilo. Jsme rádi, že nezapomínáte
na toto místo, i když je trochu vzdálené. Sešli se tam lidé
ze všech okolních vesnic. Všem děkujeme za účast.
Také děkujeme p. Jiřímu Nešetřilovi, který věnoval
sudy s pivem a umožnil napojení na elektřinu, paní Vogelové za napečení koláčků, paní Hanyšové za sladké
pohoštění, paní Matějkové z Bystřece za pěknou květinovou výzdobu kostela. Dík patří také manželům Faltovým,
V. Matějkovi, M. Jandejskovi a L. Machovi za pomoc při

obsluze a přípravě stánků. Pracovníkům obecního úřadu
za pomoc při dovozu a následném odvozu laviček a stolů.
Sokolu Výprachtice děkujeme za zapůjčení laviček, stolů
a udírny.
Poděkování také patří bystřeckému sboru za hudební
doprovod během mše a také panu faráři Ireneuszi Szocinskému za konání bohoslužby.
Výtěžek z prodeje bude předán p. faráři .
Doufáme, že v příštím roce opět navštívíte valteřickou
pouť a oprava kostela bude již dokončena.
Věra Jandejsková
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ZPRÁVY Z MŠ
Nový školní rok 2009 - 2010 jsme zahájili písničkou:
„Tak jsme se tu sešli, kamarádi od Výprachtic“ a přivítali
tak mezi sebe nové děti. Pro letošní rok jsme zapsali 25
děvčat a 19 chlapců.
Letos jsme navázali spolupráci s agenturou Ludmily
Frištenské. Děti tak budou mít zajištěny pohádky přímo ve
školce. V pátek 18. září nás divadélko navštívilo poprvé
s pohádkou „O koblížkovi“.

Jedno takto prosluněné dopoledne si pro nás tajemný
skřítek připravil „Kouzelné putování za pokladem“. Děti
měly za úkol najít cestu k dobře ukrytému pokladu, přičemž překonávaly nastražené překážky. Nakonec ale
všichni došli k tajuplnému místu, kde se sladký poklad
ukrýval.

Tyto slunečné podzimní dny nás lákají na procházky
do přírody a motivují k barevnému tvoření z přírodního
materiálu.

Kolektiv MŠ

ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGIE

(SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK 8 – 11 HODIN)
pro oblast Letohrad, Žamberk, Lanškroun, Jablonné n. Orl.
3. – 4. 10. 2009
MUDr. Johnová Marie, Letohrad, Šedivská 498, tel. 465 622 216
10. – 11. 10. 2009
MUDr. Karásková Vlasta, Letohrad, U Dvora 815, tel. 465 620 358
17. – 18. 10. 2009
MUDr. Kobzová Zdeňka, Lanškroun, 5. května 2, tel. 465 322 897
24. – 25. 10. 2009
MUDr. Krčálová Helena, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, tel. 465 676 824
28. 10. 2009
MUDr. Mareš Miroslav, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, tel. 465 613 103
31. 10. – 1. 11. 2009
MUDr. Rösslerová Lucie, Lanškroun, Dukelských hrdinů 615, tel. 604 749 331
7. 10. – 8. 11. 2009
MUDr. Milota Karel, Lanškroun, Svobody 356, tel. 465 322 787
14. 10. – 15. 11. 2009
MUDr. Ježáková Daniela, Letohrad, U Dvora 815, tel. 465 620 528
17. 11. 2009
MUDr. Beranová Renata, Jablonné n. O., U Koupaliště 149, tel. 465 642 267
21. – 22. 11. 2009
MUDr. Ulman Jaroslav, Tatenice 268, tel. 465381212
28. – 29. 11. 2009
MUDr. Strnadová Marie, Jablonné n. O., Na Dílech 622, tel. 465 642 765
5. – 6. 12. 2009
MUDr. Špička Jan, Králíky 414, tel. 465 613 154

7

VÍTE, JAK DOBŘE TŘÍDIT ODPAD? PODÍVEJTE SE S NÁMI NA NĚKOLIK
NEJČASTĚJŠÍCH MÝTŮ S TŘÍDĚNÍM ODPADU SPOJENÝCH.
Třídění odpadů je v dnešní době naprostou samozřejmostí. Města i obce v celé republice se dlouhodobě této
problematice věnují, v ulicích můžeme stále častěji spatřit
barevné kontejnery a v evropském měřítku jsou Češi na
jednom z prvních míst v množství vytříděných odpadků
na jednoho obyvatele.

obaly vyprázdníme tak, že zbytky kosmetických přípravků
jako jsou mýdla, šampony, krémy vylijeme. Obaly budou
vyčištěny při dalším zpracování.
Před vhozením do kontejneru musím z dopisních obálek
vytrhnout fóliové okénko.
Do kontejneru na papír můžete vhazovat obálky celé.
Zpracovatelé mají zařízení, která si s fóliovými okénky
poradí za vás.

„Češi skutečně patří mezi špičku v třídění odpadů,“
vysvětluje Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti
EKOKOM a dodává: „Dodnes však mezi obyvateli koluje
spousta mýtů a omylů, které lidem zbytečně ztěžují práci
a mnohé možná od třídění odpadu odrazují.“

Do kontejneru nesmím vhazovat skartovaný papír.
Do kontejneru na tříděný odpad můžeme skartovaný
papír vhodit stejně, jako každý jiný papír, který není mokrý, mastný nebo jinak znečištěný. Znečištěním rozumíme
mastnotu, zbytky potravin, nebo chemikálií.

Nabízíme proto jednoduchý a stručný přehled nejčastějších omylů. Pojďme si je objasnit a společně tak zjednodušit zacházení s odpady.

Před vytříděním nápojového kartonu musím odtrhnout
umělohmotný uzávěr.
Pokud ve vaší obci probíhá sběr nápojových kartonů,
prázdný karton pouze vypláchněte vodou, stlačte a i s víčkem odhoďte do kontejneru, který je ve vaší obci pro tento
odpad určen nebo oranžového pytle.

Před vhozením do kontejneru je třeba odstranit z PET
lahve víčko a etiketu.
PET láhve samozřejmě můžeme do kontejneru vhazovat s etiketou i víčkem. Obojí bude při dalším zpracování
odstraněno. Co je však důležité - PET láhve je potřeba
před vyhozením sešlápnout. Nesešlápnuté láhve jsou
objemné a tím zdražují přepravu, komplikují manipulaci
a recyklace se tak stává nákladnější.

Více informací o správném třídění odpadu naleznete
na internetových stránkách www.jaktridit.cz

Tomáš Pešek,
regionální manažer EKO-KOM, a.s.

Před vhozením do kontejneru musím kelímky od jogurtů
a jiných potravin důkladně vymýt.
Není nezbytné obaly před jejich vyhozením do kontejneru vymývat. Drobné znečištění obalů jejich zpracování
totiž nevadí. Stačí, když potravinu důkladně dojíme, případně z kelímku vyškrábeme. Výjimkou jsou mastné obaly, ty je třeba pečlivě vymýt teplou vodou s přípravkem na
mytí nádobí.

PENZION ČP. 325, VÝPRACHTICE

Před vhozením do kontejneru musím z časopisů a dokumentů odstranit kancelářské svorky.
Svorky není třeba odstraňovat. Při dalším zpracování,
takzvaným rozvlákněním, se z papíru se stane hladká kaše
a těžší části jako svorky a sponky z papíru jednoduše vypadnou a klesnou ke dnu.
PVC je také plast a můžeme ho vyhodit do žlutého kontejneru.
PVC do kontejneru na tříděný odpad nepatří. Chlor obsažený v PVC, komplikuje následné zpracování směsných
plastů, nebo jejich energetické využití. Při spalování PVC
totiž vznikají nebezpečné zplodiny. Tento druh plastu poznáte podle značky 3. Jedná se například o novodurové
trubky či linoleum.

V obci Výprachtice připravujeme projekt na vybudování penzionu s kapacitou cca. 35 osob. Chtěli bychom se
zaměřit především na rodiny s dětmi, které bychom chtěli
ubytovávat v několika apartmánech. Celý objekt by měl
zcela splynout s okolím.
Cílem projektu je podpořit turistický ruch, vyplnit mimosezónní dobu a podpořit další aktivity v obci.
Majitelé mají k této oblasti osobné vztah, maminka majitelky pochází přímo z Výprachtic (později z Čenkovic).

Před vhozením do kontejneru musím plastové obaly
od kosmetiky důkladně vymýt.
Obaly od kosmetiky a není třeba vymývat. Stačí, když

Marek Macháček
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VOLEJBAL
Opět po ročním čekání jsme se sešli v sobotu 1. 8. 2009
na dlouho očekávaném a čím dál tím více oblíbeném turnaji čtyřek (dvě květinky + dva kořeni). Dle předpovědi
měl být tropický den, což se vyplnilo do puntíku, a tak
počasí nebránilo družstvům se turnaje zúčastnit.
Jak jsem již avizoval, tento turnaj je čím dál tím více
oblíbený, což potvrdil i tento ročník, kdy jsme opět posunuli laťku v počtu zúčastněných týmů na sedmnáct, což
je proti rekordním čtrnácti týmům loni další velký posun
vpřed. Věřím, že v příštím roce padne dvacítka, ale to je
na Vás, hráčích.
Týmy byly rozlosovány do čtyř skupin po 4, jedna
skupina po 5. Dle loňských výsledků byly nasazeny první
s každým ve skupině o konečné pořadí. Každý tým si tedy
zahrál nejméně 6 zápasů, někteří i více (skupiny po pěti).
Musím udělit každému z hráčů velkou pochvalu, jak se s
podmínkami, hlavně počasím, dokázali vyrovnat a jaké
předváděli sportovní výkony.
Kolem šesté hodiny jsme se dopátrali konečných výsledků, které byly pro mnohé překvapivé. Dlouho jsme
byli zvyklí na domácí vítěze tohoto turnaje a letos jsme
byli mile překvapeni nováčky turnaje, týmem z Rychnova
nad Kněžnou se zajímavým názvem „MIKEŠ“, později
jsem zjistil, že mají doma velkého fanouška volejbalu kocoura Mikeše, tak prý na jeho počest. Ono označení NOVÁČEK není asi na místě, nejsem si tak úplně jist a nechtěl
bych někoho urazit ohledně věku, ale mám takový pocit,
že družstvo „Mikešovců“ bylo v součtu zkušeností nejzkušenějším družstvem turnaje, pokud ne, tak za to může
jejich bijec Pepa, který byl rozhodně „zajíčkem“ v týmu.
Dodatečně ještě jednou gratulujeme k podaným výkonům
a nejenom vítězům, nýbrž všem, kteří se do Výprachtic
přijeli v sobotu zpotit a pobavit.
Jak je již tradicí, vyhlašujeme KVĚTINKU a KOŘENA
turnaje. Květinkou pro rok 2009 se stala hráčka z Jiří Teamu Dana Černá ze Žamberka, gratulujeme a příští rok
obhajoba. Kořen turnaje pro rok 2009 byl zaslouženě
přiřazen Richardu Adamovi alias Riccimu, který hrál s rodinným týmem, opět gratulujeme, i když obhajoba bude
těžká.
Jelikož nás letos nepoctil svou návštěvou náš oblíbený
bavič, kytarista Petr, museli jsme improvizovat při KARAOKE, čímž jsme se neskutečně dobře bavili do pokročilých ranních hodin, byly i odezvy z vesnice, takže zvukař
Danda nepodcenil aparaturu a my jsme mohli vesele zpívat i pro místní občany. Díky Vám, kteří jste, ač nedomácí,
vydrželi do konce, jak se sluší a patří.
Ještě jednou všem sportovcům, divákům, pořadatelům
a obsluze za barem (Vildovi, Pavlovi, Romaně a obzvlášť
naší Dášence, která letos odložila dovolenou a věnuje
nám svůj volný čas nejen na tento turnaj móóóc díííky.
Pokud se Vám ve Výprachticích líbilo, tak za rok na
viděnou a vemte s sebou i další obdivovatele volejbalu, ať
máme tu dvacítku jistou. Sportu zdar a volejbalu zvláště.

čtyři týmy do skupin a další týmy se k nim losovaly. Po
slavnostním nástupu týmů a seznámení se systémem hry
mohly začít líté boje na hřištích. Díky dobře připravenému systému se prodlevy mezi jednotlivými zápasy takřka
nevytvářely a po přípravě kurtů se plynule pokračovalo
ve hře. Díky Otovi Hřebíčkovi za bezproblémovou organizaci turnaje. Po odehrání základních skupin byly jednotlivé týmy dosazeny dle výsledků do finálových skupin
(první ze skupin, druzí, třetí, čtvrtí) a hrálo se opět každý

Martin Šulc
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Omalovánka

OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY
SUDOKU

Spojte čísla od 1 do 54.

Najdete cestu od tužky až ke kalendáři?
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