ZPRÁVY Z OBCE
Vánoční pozdrav z Výprachtic

Vážení přátelé, přinášíme Vám pozdrav v souvislosti
s blížícími se Vánocemi. V době, kdy budete číst naše noviny, bude již tradiční Vánoční koncert, který každoročně
spolu s naší farností pořádáme, minulostí. Tak jako Vánoce
přicházejí mezi nás prostřednictvím obchodních domů,
reklam v televizi a kampaní v dalších sdělovacích prostředcích stále dříve, konal se Vánoční koncert netradičně již

28. listopadu, tedy den před první nedělí adventní. Takto
brzy však nemáme v úmyslu v budoucnu Vánoční koncerty konat. Letošní rok byl tímto výjimečný. Důvodem byly
okolnosti související s možnostmi vystupující kapely a dalších subjektů, které se na akci podílely. Věříme, že nám
uvedené odpustíte, tak jako my všichni tolerujeme to, že se
Vánoce stávají čím dál tím více komerční záležitostí. Existuje však stále velká skupina lidí, která Vánoce chápe jako
svátky církevní, svátky pohodové, plné tradic, které oslavují
příchod Ježíše Krista. Možná, že právě dodržování tradic
v lidech navozuje obyčejnou pohodu Vánoc.
Dá se říct, že téměř v každé rodině se dělá předvánoční
úklid, nakupují se dárky, shání se kapr na vánoční stůl,
peče se cukroví a ve jménu vánočního shonu se uskutečňuje celá řada dalších věcí, které mnohdy nedokážou
navodit tu správnou vánoční pohodu a už vůbec nedopřávají klid pro tolik potřebný odpočinek. Může se stát, že si
v dané souvislosti klademe otázku: „Co je to za Vánoce,
když se kvůli nim lidé trápí a stresují a přitom by tomu
mělo být právě naopak?“.
Přesto všechno jsou Vánoce jedinečné, tajemné
a dětsky krásné. Vánoce totiž odkrývají tiše a ochotně to
mnohdy dávno hluboce ukryté v nás samotných, a tím je

dobrá vůle, lidský přístup a ochota sdílet a prožívat společné chvíle s ostatními blízkými lidmi. A před Vánocemi
a během nich v nás tyto naše přirozené dobré vlastnosti
opět ožívají. Je zde s námi dobrá vůle a nevinnost malého
dítěte, Ježíše Krista, jehož zrození a příchod oslavujeme.
Tato dobrá vůle a další dobré vlastnosti se mohou, pokud
si to budeme přát, přenést na naše blízké, na naši rodinu,
sousedy a známé, na nás všechny.
Budiž tedy pochváleny ty krásné tajuplné Vánoce bez
stresu i se stresem, s vnitřním klidem i bez něho, se stoly
plnými jídla nebo jen s tichým rozjímáním, prostě jakékoliv Vánoce, podle toho, jak se komu líbí, jaké si kdo přeje
nebo jaké si představuje.
Možná ale, že v konečném důsledku skutečně nezáleží
na tom, jestli budeme mít čistě a pečlivě uklizený dům,
napečné hromady cukroví, jestli nebude v rohu místnosti
pavučina a na zemi bude čistý koberec a zdali pod stromečkem najdeme dárek, který jsme si přáli, ani na tom,
jaký pořad bude vysílat televize. Nejdůležitější přece je,
abychom byli s těmi, které máme rádi a dokázali v těchto
dnech pamatovat na druhé a odpouštět jim. Vždyť přece Vánoce jsou především svátky klidu, štěstí a pohody, tak proč
si tento klid, štěstí a pohodu se svými blízkými dosytosti
neužít. Přejeme Vám, abyste svátky prožili dle Vašich představ, především pak spokojeně, ve zdraví a šťastně v kruhu
svých blízkých.
Dovolte, abychom Vám všem popřáli šťastné a radostné
Vánoce, hodně zdraví a spokojenosti v novém roce 2010.
S pozdravem zastupitelstvo obce Výprachtice

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝPRACHTICE,
KONANÉHO DNE 30. 9. 2009 V 18.00 HOD.
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU.
Přítomni: Ing. Jiří Falta, Marie Hejlová, Marie Ingrová,
Věra Jandejsková, Luboš Merta, JUDr. Miroslav Stejskal
Omluveni: Jindřich Beran, Marie Hanyšová, Libor Chaloupek, Marcela Pfitznerová
Hosté: Josef Lerch

na akci „Revitalizace centra obce Výprachtice“. Poskytovatelem dotace je Regionální rada regionu soudržnosti
Severovýchod, se sídlem: Pražská 320/8, 500 04 Hradec
Králové. ZO současně souhlasí s uzavřením smlouvy o
poskytnutí dotace č. PU/0648/S. Text se schvaluje dle
smlouvy o poskytnutí dotace č. PU/0648/S, která se zakládá
k tomuto usnesení jako jeho nedílná součást.
Schváleno 6 – 0 – 0
92/ ZO souhlasí se žádostí o poskytnutí dotace ve výši
120.000,- Kč na výměnu části oken v budově Obecního
úřadu – budova čp. 3. O dotaci je žádáno z Programu
obnovy venkova – od Pardubického kraje.
Schváleno 6 – 0 – 0
93/ ZO projednalo žádost občanů o opravu místní komunikace. ZO souhlasí se zařazením akce do rozpočtu
obce na rok 2010.
Schváleno 6 – 0 – 0
94/ ZO souhlasí s návrhem rozpočtových změn, který
se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno 6 – 0 – 0
95/ ZO schvaluje v souladu se zákonem číslo 107/2006
Sb., o jednostranném zvyšování nájemného, ve znění
pozdějších předpisů a dle sdělení č.180/2009 Sb., jednostranné zvýšení nájemného tak, že původní nájemné za
1 m2 podlahové plochy bytu/měsíc se zvyšuje na 31,05
Kč/m2 podlahové plochy bytu/měsíc.

Program:
1) Zahájení
2) Volba členů mandátové a návrhové komise
3) Projednání žádosti Pardubického kraje o podpoře
výstavby hospice v Chrudimi
4) Projednání žádosti o povolení k připojení
ke stávající kanalizační síti
5) Schválení smlouvy o zpracování projektové
dokumentace na připojení nových vrtů
6) Schválení dodatku k usnesení ZO číslo 65
7) Schválení žádosti o poskytnutí dotace z Programu
obnovy venkova od Pardubického kraje
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 6 – 0 – 0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: Marie Hejlová, Marie Ingrová
Schváleno 6 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: Ing. Jiří Falta, Luboš Merta
Schváleno 6 – 0 – 0

96/ ZO schvaluje podání žaloby na náhradu škody
v těchto případech: - škody po zimě 2006 způsobené firmou Vabroušek - Pacovský
- dřevomorka v bytech číslo 2, 3 a 6 v domě čp. 175 ve
Výprachticích
Schváleno 6 – 0 – 0
97/ ZO souhlasí s prominutím pohledávky, která se týká
části nájemného za měsíce srpen a září 2009 pro jmenované nájemce v domě čp. 175, kterým vznikla překážka
v užívání bytu ze strany majitele, a to zdůvodů oprav bytů.
Schváleno 6 – 0 – 0
98/ ZO schvaluje zřízení věcného břemene, případně
nájmu k pozemku ppč. 383/1 v k.ú. a obci Výprachtice
za úřední cenu. Vlastníkem pozemku je Pozemkový fond
ČR, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191 za
cenu stanovenou znalcem.
Schváleno 6 – 0 – 0
99/ ZO schvaluje podání žádosti na opravu bytu v domě
čp. 287 Výprachtice – opatření k odstranění vlhkosti předmětného bytu – poskytovatelem dotace bude Pardubický kraj.
Schváleno 6 – 0 – 0
100/ ZO souhlasí s dofinancováním akce – oprava
cyklostezky na pilu Výprachtice ve výši 108.000,- Kč.
Dobrovolnému svazku obcí Pod Bukovou horou. Celkové
náklady akce činí 360.000,- Kč.
Schváleno 6 – 0 – 0

88/ ZO na žádost Pardubického kraje o poskytnutí
příspěvku na výstavbu hospice v Chrudimi rozhodlo o
poskytnutí finančního transferu ve výši 5.000,- Kč.
Schváleno 6 – 0 – 0
89/ ZO souhlasí s připojením domu čp. 36 na obecní
kanalizaci.
Schváleno 6 – 0 – 0
90/ ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o. Píšťovy 820,
537 01 Chrudim s tím, že cena projektové dokumentace
činí 125.000,- Kč. Na uvedenou akci poskytl Pardubický
kraj dotaci ve výši 87 tis. Kč. Termín dokončení akce je do
15. 10. 2009.
Schváleno 6 – 0 – 0
91/ Zo souhlasí s následující změnou a doplněním
usnesení číslo 65, bod f/, které po doplnění a změně bude
znít takto:
ZO souhlasí s přijetím dotace ve výši 12.480.300,99 Kč
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101/ V souvislosti se zvýšenými náklady při zajištění
školní docházky dětí pro školní rok 2009/2010 schvaluje
ZO příspěvek na dopravu dětí do ZŠ Jindřicha Pravečka,
Výprachtice ve výši 1.000,- Kč na školní rok 2009/2010,
s tím, že příspěvek bude poskytnut rodičům dítěte v pokladně Obecního úřadu Výprachtice ve dvou splátkách
během tohoto školního roku a za podmínky, že dítě bude
školu navštěvovat celý jmenovaný školní rok. Příspěvek
bude poskytnut rodičům dítěte, které dojíždí ze vzdálenosti větší než 2 km.
Schváleno 6 – 0 – 0
102/ V souvislosti se zvýšenými náklady při zajištění
dopravy dětí J. a L. H., bytem Mistrovice, schvaluje ZO
příspěvek na jejich dopravu do ZŠ Jindřicha Pravečka,
Výprachtice ve výši 3.000,- Kč na jedno dítě a na školní
rok 2009/2010, s tím, že příspěvek bude poskytnut rodičům dětí v pokladně Obecního úřadu Výprachtice během
tohoto školního roku a za podmínky, že všechny děti
budou navštěvovat školu celý školní rok, za který jim byl
příspěvek přiznán. Příspěvek bude rozdělen tak, že v prvním pololetí kalendářního roku bude vyplacena polovina
příspěvku a v druhém pololetí druhá polovina příspěvku.
Jmenovaným již nenáleží příspěvek dle předchozího
usnesení č. 101/.
Schváleno 6 – 0 – 0
103/ ZO souhlasí se splátkovým kalendářem pro manžele T. na uhrazení pohledávky za vytápění bytu za rok 2008
v celkové výši 6.759,- Kč ve třech splátkách, a to následovně: do 15. 10. 2009 částku 2.253,- Kč, do 15. 11. 2009
částku 2.253,- Kč a do 15. 12. 2009 částku 2.253,- Kč.
Schváleno 6 – 0 – 0
104/ ZO souhlasí s provedením změny vytápění Výprachtického kukátka v čp. 216 (akumulační kamna,
přímotopy).
Schváleno 6 – 0 – 0
105/ ZO schvaluje směnu těchto pozemků v k.ú. a
obci Výprachtice, ve vlastnictví obce Výprachtice, a to
části pozemku 3240/1, označených dle GP číslo 60533/2009 pro k.ú. a obec Výprachtice, jako ppč. 3240/3
a ppč. 3240/4 za pozemky evidované dle stavu KN jako
ppč. 2205/3, 2148/4 a 2142/4, ve vlastnictví žadatele.
Náklady spojené s převodem zaplatí žadatel. V souvislosti
s provedenou směnou pozemků nebudou smluvní strany
požadovat žádné finanční vyrovnání.
Schváleno 6 – 0 – 0
Diskuse:
28. 11. 2009 v 15.00 hodin se uskuteční koncert – Vánoce v písních v kostele Proměnění Páně ve Výprachticích
28. 11. 2009 se budou konat vepřové hody
Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 6 členů
zastupitelstva, zasedání je usnášeníschopné.
Zpráva návrhové komise: všechny body jednání byly projednány a jednotlivě schváleny.

OPRAVA
V posledním vydání Výprachtických novin, číslo 9.
(září - říjen 2009), na straně 2, je uvedeno, že jsem,
spolu s jinými, organizačně zajišťoval letošní závod
Běhu do vrchu. Chci tímto uvést věci na pravou
míru.
Je pravdou, že jsem byl se svojí rodinou u organizace závodu od jeho počátku až do roku 2001, kdy
se konal 14. ročník. Zajišťovali jsme, často v hektických a tvrdých podmínkách, prezentaci, vyhodnocení a vydání výsledkových listin včetně diplomů pro
všechny závodníky. Zpracovával jsem také propozice
pro jednotlivé ročníky závodu a některé organizační
materiály na PC, např. mapy tratě a jiné. Po nás se
této činnosti začala věnovat firma ISCAREX z České
Třebové.
Je škoda, že se o této, pro obec významné, akci ve
Výprachtických novinách neobjevují bližší informace
o výsledcích a o průběhu závodu. Dnes se už tradiční
sportovní akce zúčastňují závodníci z celé republiky.
Stejně tak nejsou zveřejňovány informace z Výprachtického pětiboje, sportovního závodu dětí, který má
také už několikaletou tradici. Možná by stálo za zamyšlení, proč tomu tak je.
Mirku Křenkovi, „otci zakladateli“ tohoto sportovního zápolení u nás, přeji, aby uskutečnil ještě spoustu
ročníků běhu na „kopec“nad naší vesnicí a vlastnímu
závodu přeji, aby se našli v obci stejní nadšenci jako
Mirek, kteří budou v této tradici pokračovat.
Jan Kaňka, Výprachtice 56

Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a
zasedání ukončil.

Zapsala: Jandejsková
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SPOZ OZNAMUJE

NABÍDKA POZEMKŮ K PRODEJI
Z POZŮSTALOSTÍ

V listopadu oslavil své jubileum

JUDr. Marie Filipová, notářka v Ústí nad Orlicí
Notářská kancelář, Komenského 156
tel.: 465 526 164, fax: 465 520 370
e-mail: mfilipova.notar@nkcr.cz

František Nerad

60 let

V prosinci oslaví své jubileum

- Dědictví po paní Jarmile Králové, posledně bytem Výprachtice 147, zemřelé dne 19. 8. 2004, 20 D 1402/2004,
Nd 267/2004
- Dědictví po panu Jaroslavu Beranovi, posledně bytem
Výprachtice 171, zemřelém dne 25. srpna 2004, 20 D
796/2005, Nd 116/2005
JUDr. Marie Filipová, notářka v Ústí nad Orlicí, jako
soudní komisař pověřený Okresním soudem v Ústí nad
Orlicí provedením úkonů ve shora uvedených dědických
řízeních tímto v rámci likvidace předmětných dědictví

Ing. Milena Bártová

50 let

Zdislava Kašparová
Marie Kobzová

60 let
60 let

Vlasta Minář

65 let

Vítej mezi námi
Lucie Jandejsková
Petr Smejkal

NÁSLEDUJÍCÍ NEMOVITOSTI:

Michal Jirásek

1. ve věci dědictví po paní Jarmile Králové: rozestavěná stavba rodinného domu na pozemcích evidovaných
jako pozemková parcela číslo 125 a pozemková parcela
číslo 3565 v katastrálním území Výprachtice; předmětem
převodu nejsou pozemky pod domem, neboť nebyly ve
vlastnictví zůstavitelky; obvyklá cena tohoto domu je stanovena znaleckým posudkem na částku 650.000,-- Kč.

Rozloučili jsme se
Jindřich Macek
Barbora Vondrová

2. ve věci dědictví Jaroslavu Beranovi: pozemky evidované jako pozemkové parcely číslo 1951/2 lesní pozemek
o výměře 218 m2, 2444 lesní pozemek o výměře 1230 m2
a 2445 trvalý travní porost o výměře 2978 m2 a pozemky
ve zjednodušené evidenci – parcely původ Pozemkový
katastr číslo 1878 o výměře 1737 m2 a 1879/2 o výměře
51973 m2 v katastrálním území Výprachtice zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 315; na p.p.č
1951/2 je převážně smrkový les, na p.p.č. 2444 je smíšený
les, p.p.č. 2445, a p.č. 1878 a 1879 jsou zemědělské pozemky a jsou obdělávány; obvyklá cena těchto pozemků
s porosty je stanovena znaleckým posudkem na částku
180.000,-- Kč.

PRONAJMU BYT 3+1 S GARÁŽÍ
VE VÝPRACHTICÍCH
Byt je situován ve středu obce. V blízkosti je autobusová
zastávka, obchod, lékař. Vytápění na pevná paliva.
Kontakt: 739 335 877 po 15 hodině.

Vyjádření:

Na žádost Alžběty Stejskalové, bytem: Výprachtice čp.
284 zveřejňujeme následující vyjádření k situaci, vyplývající z usnesení Zastupitelstva Obce Výprachtice číslo 64, ze
dne 23. 7. 2009.
Předmětným usnesením povolilo ZO Výprachtice vyplatit z pokladny Obce Výprachtice paní Alžbětě Stejskalové
částku 10.000,- Kč na zhotovení přístupové komunikace
k nemovitosti (ovčín) ve vlastnictví jmenované. Poskytnutí
finančního příspěvku bylo podmíněno tím, že paní A. Stejskalová se zaváže k tomu, že nebude po zhotovení cesty k
ovčínu používat cestu vedle manželů Hejlových, Výprachtice čp. 9.
Paní Alžběta Stejskalová odmítla podepsat dohodu, která
by obsahovala předmětnou podmínku – neužívat cestu u Hejlových - proto jí částka 10.000,- Kč nemohla být vyplacena.
Tedy na zhotovení předmětné komunikace ZO Výprachtice neposkytlo žádné finanční prostředky.

Zájemci o koupi některých těchto nemovitostí se
mohou se znaleckými posudky seznámit nahlédnutím
do příslušného dědického spisu v kanceláři notářky po
předchozí domluvě. Nemovitosti budou prodány zájemci,
který předloží nejvyšší nabídku a složí kupní cenu na účet
soudu vedený pro účely likvidace příslušného dědictví.
Podle okolností bude s předstihem zveřejněna stejným
způsobem doba ukončení podávání nabídek.
JUDr. Marie Filipová
notářka jako soudní komisař

Zastupitelstvo obce Výprachtice
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VÝPRACHTICKÝ PĚTIBOJ

FLORBAL

19. 9. 2009 jsme se po roce opět setkali na dalším ročníku Výprachtického pětiboje. Zatímco v loňském roce
nám bylo dost zima a sem tam i pršelo, letos jsme měli
krásné, teplé a slunečné počasí. Děti, které se přihlásily

Začal školní rok, a tak jsme i my začali cvičit. Hned
3. 10. 2009 jsme odjeli se třemi týmy do Jamného nad
Orlicí na sedmý ročník florbalového turnaje žactva, kde
jse sešlo pouze 6 mužstev (3 od nás a 3 domácí). Za mladší kategorii (1. - 5. třída) to byl Daniel Lochman, Martin

dostali pitíčko, sušenku a ovoce (nektarinku). Zúčastnilo
se 82 dětí (včetně předškolních). Přijely si k nám zasoutěžit děti z Letohradu, Horních Heřmanic, Horní Čermné,
Jamného nad Orlicí, Kameničné a nakonec i několik dětí

Dušek a Radek Stránský. Kluci hráli dobře, a tak nakonec
získali druhé místo. Za starší jeli Michal Lochman, Daniel
Chládek, Kamila Kašparová, Sára Šedivá, Michal Kuttich,
Eva Kulhánková a Jakub Brejša. Ti získali druhé a třetí
místo. Hrálo se ve třech bez brankáře, tzv. malý florbal.
Gratulujeme všem a díky.
I letos jsme odjeli čtrnáct dní potom zahrát si do Pardubic s týmem našich starších žáků - Michal Kuttich, Michal

z Výprachtic (pouze 26 dětí). Myslím si, že se to všem
dětem, a jejich rodičům líbilo, a tak se těšíme, když ne
na nějaké jiné soutěži, tak za rok nashledanou. Děkuji rodičům a žákům, kteří nám pomohli při přípravě disciplín
a zároveň všem sponzorům.

Lochman, Dan Chládek, Eva Kulhánková, Sára Šedivá,
Jakub Brejša a v brance chytal Vojta Hejl. Tady už hrají 4
+ brankář. Zde se sešlo šest týmů st. kategorie a čtyři týmy
ml. kategorie. Nám se zde moc nedařilo (5. místo), ale
jsme rádi, že jsme se mohli zúčastnit a hrát proti hráčům,
kteří se scházejí i několikrát týdně. Do Pardubic jsme jeli
vlakem z České Třebové. Děkuji rodičům, kteří nám pomohli se dopravit do České Třebové a zpět.

SPV
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ZPRÁVY Z MŠ
Koncert na zámku:

cirkus. Bylo to vystoupení plné žonglování,
napětí i humoru. Děti
pozorovaly, jak vypadá drezura pejsků.
Dozvěděly se, jak žijí
opičky, odkud pochází a co mají rády.
Roztomilou opičku
si mohli všichni pohladit.

Hodina zpívání a zkoušení s
hudebním skladatelem panem
Jaroslavem Uhlířem se pro nás
stala 22. října nezapomenutelným zážitkem. Na zámku v
Lanškrouně nás přivítal se svým
kamarádem klavírem. Podle zahraných ukázek děti poznávaly
názvy pohádek a ty si společně
potom zazpívaly a do rytmu vytleskaly. Na závěr své nadšení
vyjádřily spontánním tancem
před jevištěm. Památkou na
známého hudebníka nám bude společná fotografie.

Přijelo k nám divadlo:

Tentokrát nám Kašpárek přivezl pohádku s názvem „Jak
dědeček tahal řepu”. Některé děti se samy staly herci a
kamarádům předvedly své herecké umění. Celé divadlo
provázel smích, legrace a zpěv písní.

Cirkus ve školce:

Na svatého Martina, dobrá bílá peřina... Ale my jsme
pod peřinu nezalezli, protože nás navštívil ve školce

Kolektiv zaměstnanců mateřské
školy přeje všem radostné
prožití vánočních svátků.

Mateřská škola

Obecní úřad upozorňuje
odběratele vody
z obecního vodovodu,
že termín úhrady
vodného a stočného
je nejpozději

15. prosince 2009
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PODZIM 2009 A SPOZ
L i s t o p a d. V pátek 13. listopadu se na sále hostince
U Jana konala Beseda s důchodci, již každoročně připravuje SPOZ, Obecní úřad, Agrospol s.r.o. a OS KOVO
při OEZ provoz Výprachtice. Po malém občerstvení následoval kulturní program – pásmo operetních melodií
s názvem „Láska brány otevírá“, které bylo provázeno
veselým vyprávěním herců z Opavy.

Z á ř í. V úterý 1. září přišlo v doprovodu svých rodičů
i prarodičů do 1. třídy Základní školy Jindřicha Pravečka
ve Výprachticích 11 prvňáčků: Marcela Burešová, Tereza
Grossmannová, Dominik Husák, Edita Chládková, Milan
Jaroš, Vít Kristek, Kateřina Lerchová, Veronika Marková,
Lucie Mertová, David Prokopec a Zdeněk Šponiar.
Přivítala je třídní učitelka Mgr. Hana Katzerová a ředitel
školy Mgr. Petr Fiebiger. Tento významný den našich dětí
je zaznamenán v obecní kronice, každý prvňáček sem namaloval svůj obrázek, SPOZ pro děti připravil také malý
balíček. Je přáním nás všech, aby se prvňáčkům ve škole
líbilo a úspěšně zvládali první povinnosti a úkoly.

Ř í j e n. Malé občánky jsme vítali poslední říjnovou
sobotu, která byla zároveň i posledním dnem tohoto měsíce. Malého slavnostního setkání se v obřadní síni Obecního úřadu zúčastnilo se svými rodiči pět dětí – chlapečci:
Dominik Jakab, Kristián Holubec, Alex Milde a holčičky:
Natali Beranová a Lucie Jandejsková. Doprovodili je také
babičky a dědečkové, strýčkové a tety. Na vítání s básničkami a písničkami vystoupila děvčátka z mateřské školky,
zazpívala Alexandra Tosto, hudební doprovod zajistila
Jana Štefanová.
Přejeme novým občánkům a jejich rodinám hodně
zdraví, lásky, radosti a pohody.

Na všech uvedených akcích Sboru pro občanské záležitosti fotografoval pan Jan Skalický, kterému tímto za
jeho ochotu a vstřícnost děkuji. Na internetových stránkách obce si můžete fotografie prohlédnout.

Za SPOZ: Hanyšová Marie
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„ŽIJÍCÍ LIDSKÉ POKLADY“
- je název jednoho projektu z mnoha
celosvětových
projektů UNESCO.
Pod názvem „Nositelé tradice lidových řemesel“ začal
v České republice od
roku 2000 existovat
projekt, jehož cílem
je ocenit a veřejně
zviditelnit výrobce,
kteří na vysoké technické úrovni ovládají
zánikem ohrožené technologie lidové výroby.
Za dobu existence projektu ocenil tímto titulem ministr
kultury České republiky více než čtyřicet výrobců. Slavnostní předání titulu „Nositelé tradice lidových řemesel“
se letos konalo u příležitosti národního zahájení Dnů
evropského dědictví a hostitelským městem byl tentokráte
Šternberk. Zde byla oceněna pětice výrobců, kteří prezentovali své výrobky na výstavě HOMO FABER, konané na
počátku roku 2009 v sídle UNESCO v Paříži. Mezi oceněnými byl i náš spoluobčan Ladislav Chládek, který se
zabývá specifickou výrobou dřevěných hraček metodou
štípáním ze soustruženého bloku.
Dříve tato výroba byla rozšířena v Krušnohoří, kde po
válce prakticky zanikla, a v současné době ji u nás ovládá
pouze Ladislav Chládek. Sortiment jeho výrobků je široký,
jedná se hlavně o zvířátka, ale i vánoční ozdoby. Letošní
ocenění není jediné, které pan Chládek za kvalitní práci

obdržel, už v roce 1988 mu byl udělen titul „Mistr lidové
umělecké výroby“.
S kompletací výrobků mu vypomáhá manželka a vnuk,
budoucí pokračovatel v rodinné tradici. Cílem tohoto
a podobných projektů je propagace výrobků, aby se opět
staly součástí každodenní kultury a nikoliv jenom muzejními exponáty.
Jana Katzerová

Slavnostní předání ocenění za účasti ministra kultury, jeho
náměstkyně a ředitele Národního ústavu lidové kultury ze
Strážnice.
Šternberk 12. 9. 2009
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
Rekonstrukce suterénu
V bývalých šatnách se od prázdnin pilně buduje a díky
zaměstnancům obce a panu Jandejskovi získávají prostory
budoucího školního klubu novou tvář. Podařilo se odizolovat stěny od vlhkosti, vyrostly nové příčky a v současné době
jsou již nahozeny, začalo se pracovat na obkladech podlah.
V měsíci listopadu se do těchto provizorních prostor nakrátko nastěhovala také prodejna Konzumu z důvodu rekonstrukce vlastní budovy.

Vystoupení pro důchodce (15. 9.)
V úterý 15. září předvedly „naše“ břišní tanečnice své
krátké vystoupení na sále hostince U Jana, kde se sešli výprachtičtí důchodci se svými přáteli z okolních obcí.
Přestože letos kroužek břišních tanců ve škole nemáme,
děvčata pod vedením paní učitelky Fiebigerové předvedla,
co se naučila v loňském roce.

Noví prvňáčci
V úterý 1. září nastoupilo do naší školy 11 nových žáčků,
které v tento pro ně významný den přivítala jejich třídní učitelka Mgr. Hana Katzerová a za obec a SPOZ pan starosta
Stejskal a paní Hanyšová.
Všem prvňáčkům přejeme, aby se jim u nás líbilo a dobře
pracovalo.

Spaní ve škole 6. a 7. třída (18. 9.)
V pátek 18. 9. 2009 připravili sedmáci s paní učitelkou
Chládkovou pro žáky 6. třídy (se kterými byla paní učitelka
Jindrová) šipkovanou k Červené skále. Cestou děti plnily 10
různých úkolů, z nichž nejtěžší bylo naplnit 10 PET lahví

Soutěž 9. 9. 09
Na zajímavé datum letošního roku – 9. 9. 2009 – přichystal
pan učitel Grossmann pro všechny žáky zajímavé zpestření
– rychlosoutěž na velkou přestávku. Po celé budově poschovával lístečky s tímto datem v několika barvách a v různém
bodovém ohodnocení. Po vyhlášení soutěže na začátku přestávky se všichni rozběhli tyto lístečky hledat s tím, že vítěz
s největším počtem bodů dostane nanukový dort.
Nejen vítězové, ale všichni se touto „školní honičkou“
dobře pobavili.

vodou z Moravské Sázavy a přinést je do cíle, kde byl pro
šesťáky schovaný sladký poklad. Sedmáci si ten svůj poklad
museli najít při zpáteční cestě.
U Červené skály si všichni opekli buřty, uhasili oheň vodou
v přinesených lahvích a vydali se zpět do školy, kde přespali.

Podpis smlouvy o revitalizaci středu obce (21. 9.)
V pondělí 21. září došlo v budově školy k podpisu důležité smlouvy o obnově středu obce mezi starostou Výprachtic JUDr. Miroslavem Stejskalem a hejtmanem Pardubického kraje Mgr. Radko Martínkem. Tato smlouva přinese
11.500.000 korun na obnovu obce od Evropské unie. Tomuto významnému aktu přihlíželi také žáci nejvyšších ročníků
obou stupňů, kteří tak mohli nahlédnout do „zákulisí“
události, již normálně znají pouze z televize nebo novin.
(Podpis smlouvy můžete zhlédnout na www.tv-internet.cz,
kam můžete vstoupit také z webových stránek školy www.zsvyprachtice.cz).

9

Exkurze I. stupně (25. 9.)
Na pátek 25. září jsme si ve škole naplánovali podzimní
exkurze. Mladší žáci vyrazili do Brna, kde měli bohatý program. První zastávkou byla Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v malebném parku na Kraví hoře.

tromechanická výroba již z dob, kdy před více než 50 lety
vznikl tehdejší státní podnik Tesla Litovel.
Poslední zastávkou byla obec Javoříčko, kde jsme se
zastavili u pomníku obětem vyvraždění mužů této obce
v květnu 1945 komandem SS z Bouzova. Hlavním cílem
byly samozřejmě také Javoříčské jeskyně, jejichž systém byl
objeven v roce 1938.
Exkurzi pro II. stupeň zajistila paní učitelka Langerová.

Poté ještě děti byly v Technickém muzeu, kde je plno
zajímavých exponátů a kde si také mohly vyzkoušet, jak
vnímají svět lidé, kteří ztratili zrak a zejména jak čtou. Je
zde totiž expozice Louise Brailleho, tvůrce šestibodového
reliéfního písma pro nevidomé (letos si připomínáme 200.
výročí narození).
Poslední návštěvou byl slavný Anthropos, muzeum o původu člověka a rozvoje jeho kultury, které svým zaměřením
i rozsahem nemá v Evropě velké konkurence. Zvláštní expozice je zde věnována také Charlesi Darwinovi a jeho teorii
o vývoji druhů.

Muzikoterapie (9. 10.)
Muzikoterapie je metoda, která využívá jak působení
hudby (receptivní muzikoterapie), tak i proces při vytváření
hudby a zvuků (aktivní muzikoterapie). Hudba je v podstatě
určité spektrum vibrací. Lidský organismus je složen z jednotlivých buněk a atomů, které také vibrují. Muzikoterapeutické působení hudby má základ v rezonanci obou druhů
vibrací. Hudba dokáže působit např. v těchto oblastech:
díky celostní harmonizaci spuštění jakéhokoli samoléčebného procesu, získávání primární důvěry a vytváření citových

Exkurze II. stupně (25. 9.)
Žáci II. stupně vyjeli také na Moravu, ale ne tak vzdálenou. Nejdříve navštívili Muzeum Olomouckých tvarůžků
A. W. v Lošticích. Do současné výroby jsme se sice z hy-

vazeb, intenzivnější kontakt se sebou samými, harmonizace
energetického systému, tzv. dobití baterek, postupné vylaďování tělesných funkcí a systémů, prožití radosti z vlastní
hudební produkce, rozvoj kolektivní spolupráce, pozitivní
vliv na komunikační schopnosti, motorický rozvoj.
Toto vše si mohli žáci vyzkoušet při různých jednoduchých cvičeních. Program „Svět bubnů“ vedl Lukáš Vídeňský, který studoval hru na bubny u různých hráčů rozličných
stylů a dokonce několik měsíců pobýval v Indii, kde se vyučoval hudbě a hře na bubny.

gienických důvodů nedostali, přesto výklad a film o výrobě
syrečků byly velmi poučné a zajímavé.
Poté jsme přejeli kousek dál, do Litovle, kde jsme navštívili továrnu SEV Litovel, která se zabývá výrobou tradičních
Hi-Fi gramofonů na klasické černé gramodesky. SEV převzal
část výrobních prostor a výrobního zařízení od společnosti
ETA a.s. se sídlem v Hlinsku, která svůj závod v Litovli zrušila. Dlouholetou tradici má tato elektrotechnická a elek-
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Ilustrátor Adolf Dudek (26. 10.)
V pondělí 26. října přijel do školy známý moravský ilustrátor zejména dětských knížek Adolf Dudek, který jako
motto používá slogan „ilustrátor pro radost“. Plno pohody
a radosti s sebou opravdu přivezl a dětem se na závěr osobně „podepsal“ na obličeje (namaloval dudka).
Některé děti doma našly knížky s jeho ilustracemi a do
těch se jim také „s radostí“
podepsal a všem připojil
i osobní věnování.

utkání a drobné šarvátky. Jednu z bojových formací té doby
předvedlo také 16 vybraných žáků, kteří pod „zkušeným velením“ ukazovali taktiky boje v sevřené formaci.
Tento program je velice oblíbený, protože vedle poučení
přináší také plno humoru a zejména praktické ukázky. Obdivuhodné je, že „herci“ jsou schopni zaujmout nejmenší děti,
deváťáky i dospělé. Učí a baví se všichni.

Spaní ve škole 1. třída (26. 10.)
K přespání ve škole (které se stává stále oblíbenější) se
před podzimními prázdninami odhodlali také naši nejmenší
– prvňáčci. S nimi ve třídě nocovaly paní učitelky Kartzerová
a Obručová.
Mgr. Petr Fiebiger

Obě tyto akce (muzikoterapie a ilustrátor) ve škole proběhly díky spolupráci s vedoucí učitelkou MŠ Horní Heřmanice paní Cackovou, která oba aktéry „přesvědčila“, aby si
i přes svou pracovní vytíženost našli čas pro výprachtické
děti. Děkujeme.

Pernštejni – renesance (19. 10.)
Již potřetí na naši školu zavítali členové skupiny historického šermu Pernštejni z Pardubic. V pondělí 19. 10. 2009
uvedli v tělocvičně nový díl výukového programu s historickou tématikou pod názvem „Renesanční vojenství“.
Divákům bylo představeno období renesance, zhlédli
ukázku dámských a vojenských kostýmů, středověkých
zbraní, výzbroje, brnění a samozřejmě nechybělo šermířské

ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGIE (SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK 8 – 11 HODIN)
pro oblast Letohrad, Žamberk, Lanškroun, Jablonné n. Orl.
5. – 6. 12. 2009
MUDr. Špička Jan, Králíky 414, tel. 465 613 154
12. – 13. 12. 2009
MUDr. Špičková Marie, Králíky 414, tel. 456 631 274
19. – 20. 12. 2009
MUDr. Šrámek Petr, Letohrad, U Dvora 815, tel.: 465 621 551
24. 12. 2009
MUDr. Rösslerová Lucie, Lanškroun, Dukelských hrdinů 615, tel.: 604 749 331
25. 12. 2009
MUDr. Vacková Jana, Lanškroun, Hradební 227, tel.: 465 322 348
26. 12. 2009
MUDr. Valentová Hana, Lanškroun, Strážní 151, tel.: 465 322 907
27. 12. 2009
MUDr. Vebrová Zdeňka, Žamberk, Raisova 814, tel.: 465 613 441
28. 12. 2009
MUDr. Vítková Eva, Červená Voda 333 (MOVIOM), tel.: 465 626 460
29. 12. 2009
MUDr. Vlasatá Lenka, Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622, tel.: 465 642 765
30. 12. 2009
MUDr. Vojtková Eliška, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, tel.: 465 676 821
31. 12. 2009
MUDr. Applová Hedvika, Dolní Čermná 222, tel.: 465 393 266
1. 1. 2010
MUDr. Pražák Jaroslav, Žamberk, Nádražní 753, tel.: 465 613 572
2. – 3. 1. 2010
MUDr. Bílý Aleš, Lanškroun, Opletalova 567, tel.: 465 324 829
9. – 10. 1. 2010
MUDr. Dunglová Stanislava, Letohrad, budova žel. st. ul. Tyršova, tel.: 972 324 447
16. – 17. 1. 2010
MUDr. Filipová Jitka, Lanškroun, Strážní 151 tel.: 465 325 212
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Omalovánka

OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY
SUDOKU

Vystřihovánka na okno - zvoneček se svíčkou.

Ke kterému klubíčku vede vlna od kočičky?
Najděte cestu a klubíčka vybarvěte.
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