ZPRÁVY Z OBCE
Vážení přátelé,

zdravíme Vás na počátku roku 2010. Přejeme Vám ještě
jednou vše dobré. Dovolte nám, abychom Vás informovali
o dění v naší obci v měsíci lednu. Počátkem roku 2010 se,
mimo oslav nového roku, konal ples SDH Výprachtice, dále
proběhly schůze SDH Koburk a SDH Výprachtice, setkali se
rovněž naši důchodci apod.
Obecní úřad a zastupitelstvo čelilo také kritice ohledně
veřejného osvětlení. Snahou obce bylo ušetřit nějaké peníze
na řadu investičních a neinvestičních akcí, které nás v tomto roce čekají. Z tohoto důvodu bylo konzultováno zkrácené svícení se zástupci některých větších místních firem.
Na základě Vaší reakce se vracíme do starých kolejí
a za způsobené potíže se
Vám omlouváme. Dovolte
nám však, abychom Vás
upozornili na akce, které
bude nutné v tomto roce
dofinancovat, jinak budeme
muset vrátit poskytnuté dotace. Především by se měl
letos realizovat velký projekt nazvaný „Revitalizace
centra obce Výprachtice“.
Jelikož jsme Vám tento projekt představili v minulých
číslech Výprachtických novin, zmíníme pouze to, že
se jedná o stavební úpravy
středu obce za cca 12 mil.
Kč. Dále nás čeká oprava místních komunikací asi za 400
tis. Kč, vyasfaltování parkoviště vedle prodejny KONZUMU
za cca 130.000,- Kč (část prostředků se nám podařilo ušetřit
z grantu poskytnutého Pardubickým krajem v uplynulém
roce 2009).
Musíme vyřešit problém vlhkosti v některých bytech
v domě čp. 287, na uvedené jsme požádali rovněž o dotaci
Pardubický kraj. Hodláme pokračovat v opravách vodovodu. Součástí akce je připojení nového vrtu ve Vlčím dole
a výměna další části azbestového potrubí až na Malou
Stranu. Náklady spojené s realizací tohoto projektu přitom
představují částku cca 2 mil. Kč.
Je rovněž nutné začít s opravami budovy obecního úřadu, která zde stojí od doby, kdy byla postavena v rámci
akce „Z“. tj. v 70. letech minulého století. Permanentní

užívání budovy se podepsalo na jejím technickém stavu.
Stará dřevěná okna mají svoji životnost již dávno za sebou
a je nutné je vyměnit. Týká se to oken v ordinacích lékařů,
oken v bytech apod. Musíme vyměnit rovněž vstupní dveře
apod. Nejedná se přitom o malé částky, spíše o statisíce.
Určitě nestihneme vše, ale máme zájem vyměnit alespoň
část oken, která jsou v nejhorším stavu, a vstupní dveře.
Zubní lékařka potřebuje lepší křeslo. To současné bylo vyrobeno v době před téměř 20 lety. Náklady na nové křeslo
představují částku cca 400.000,- Kč. Starší křeslo lze pořídit
za polovinu, ale často se stává, že si starší věc vyžádá další
investice do oprav, což může takovéto řešení prodražit.
Podporu si zaslouží naši hasiči, hudba, Výprachtické kukátko, myslivci, sportovci, důchodci a další složky. Na
dokončení přitom stále čeká
areál TJ Sokol Výprachtice.
Podporu od nás očekává
i naše farnost apod.
Vidíte sami, že úkolů je
hodně, a proto se musíme
chovat hospodárně. Úsporná opatření se dotkla nakonec i zaměstnanců našeho
úřadu.
Chtěli bychom Vás poprosit, abyste nás v našem
úsilí podpořili. Můžeme Vám
slíbit pouze to, že to, co zde
postavíme, co zde společnými silami vytvoříme, to zde zůstane. Věříme, že nás naše děti,
vnuci a pravnuci pochopí, případně nám alespoň odpustí.
Děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli na sbírku na
opravu kostela Povýšení svatého Kříže ve Valteřicích.
Každý z Vás přispěl podle svých možností. Někteří z Vás
darovali větší částky. Pomoci každého z Vás si velice vážíme. Pomohli jste zachránit kulturní dědictví, které bude
vypovídat dalším generacím o naší historii a tradicích. Ještě
jednou upřímně děkujeme. Naše zastupitelstvo rovněž
schválilo finanční pomoc postiženým oblastem zemětřesením na Haiti.
Věříme, že nás další obce budou následovat.
Přejeme Vám všem, aby se Vám dařilo a aby Vás neopustila tento rok štěstěna a zdraví.
S pozdravem zastupitelstvo obce Výprachtice

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝPRACHTICE,
KONANÉHO DNE 27. 11. 2009 V 18.00 HOD.
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU.
Přítomni: J. Beran, Ing. J. Falta, M. Hejlová, L. Chaloupek,
V. Jandejsková, L. Merta, M. Pfitznerová, Judr. M. Stejskal
Omluveni: M. Ingrová, M. Hanyšová
Hosté: J. Lerch

stavbu vodovodu, dotace na připojení vrtu ve Vlčím dole
a dotace na část kanalizace (podél místní komunikace
– odbočka u hospody U Mostu a dále na Malé Straně).
Předpokládané náklady akce jsou 8 - 20 milionů, dle
schválení ZO. Obec v případě poskytnutí dotace zaplatí
9 % nákladů akce. O podporu na úhradu části nákladů
bude požádán i Pardubický kraj.
Schváleno: 8 – 0 – 0
110/ ZO schvaluje přijetí daru 1 ks kopírovacího stroje
Canon od České strany sociálně demokratické, OVV Ústí
nad Orlicí. Vše dle přiloženého návrhu darovací smlouvy.
Kopírovací stroj bude předán ZŠ Výprachtice. ZO zároveň
schvaluje změnu zřizovací listiny ZŠ Výprachtice, kterou
jí bude jmenovaný kopírovací stroj svěřen do správy.
111/ ZO schvaluje provedení inventarizace ke dni 30.
11. 2009, přičemž stanoví následující inventarizační komise:
hlavní inventarizační komisi ve složení:
předseda: Věra Jandejsková
členové: Jindřich Beran, Marie Hejlová

Program:
1) Zahájení
2) Volba členů mandátové a návrhové komise
3) Ustanovení inventarizačních komisí
4) Projednání návrhu nákupu techniky
5) Schválení OZV č. 1/2009 „O místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“ pro rok 2010
6) Směna pozemků
7) Schválení žádosti o poskytnutí dotace na připojení
vrtu, vodovodu a části kanalizace
8) Ostatní
9) Diskuse
10) Návrh usnesení
11) Závěr

dílčí inventarizační komise:
SDH Výprachtice: předseda: Ing. Jiří Falta
členové: Libor Chaloupek, Luděk Skalický

Veřejné zasedání zahájil starosta obce pan Miroslav Stejskal, který přivítal zastupitele a seznámil je s programem
jednání.
Předložený program jednání byl schválen.

SDH Koburk: předseda: Marie Hanyšová
členové: Věra Jandejsková, Jiří Katzer

Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: V. Jandejsková, L. Merta
Schváleno: 6 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: J. Beran, L. Chaloupek
Schváleno: 6 – 0 – 0
Na zasedání se dostavil Ing. J. Falta a M. Hejlová.

Knihovna Výprachtice: předseda: Hana Havelková
členové: Marie Ingrová, Kateřina Medková
Knihovna Koburk: předseda: Věra Jandejsková
členové: Václav Lerch, Marie Hanyšová

106/ ZO schvaluje nákup osobního automobilu v ceně
do 40.000,- Kč.
Schváleno: 8 – 0 – 0
107/ ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce
Výprachtice č. 1/2009, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2010. Pro fyzické
osoby činí poplatek 450,- Kč. Pro podnikající fyzické a
právnické osoby činí za 1 popelnici v roce 2010 poplatek
1.460,- Kč bez DPH.
Schváleno: 8 – 0 – 0
108/ ZO schvaluje záměr směny těchto pozemků.
Části pozemků evidované dle stavu KN jako ppč. 277
a ppč. 278/1 v k.ú. a obci Výprachtice, které vlastní obec
Výprachtice, se navrhují směnit za část pozemku, dle
stavu KN evidovaného jako ppč.3303/1 v k.ú. a obci Výprachtice, ve vlastnictví státu - Povodí Moravy, s.p. Brno,
Dřevařská 11, 601 75 Brno. Pro provedení směny bude
zpracován geometrický plán.
Schváleno: 8 – 0 – 0
109/ ZO souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu Ministerstva zemědělství ČR,
eventuelně na SFŽP Praha. Žádost se bude týkat dotace na

Pohledávky: předseda: Marcela Pfitznerová
členové: Věra Jandejsková, Marie Bašková
Místní komunikace: předseda: Jindřich Beran
členové: Luboš Merta, Luděk Skalický
Obecní údržba: předseda: Marie Hejlová
členové: Ing. Jiří Falta, Josef Bašek
Vodovod a ČOV: předseda: Luboš Merta
členové: Marie Hejlová, Věra Jandejsková
Obecní úřad: předseda: Marie Ingrová
členové: Marie Bašková, Hana Havelková
Hostinec U Jana: předseda: Libor Chaloupek
členové: Marie Hanyšová, Jindřich Beran
V souvislosti s provedením inventarizace zastupitelstvo
obce nařizuje:
Předsedové dílčích inventarizačních komisí předloží
zprávu o výsledku inventarizace, včetně výkazu schodků
a přebytků předsedovi hlavní inventarizační komise do
12. 12. 2009
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Předseda hlavní inventarizační komise předloží zprávu o výsledku inventarizace, včetně výkazu schodků a
přebytků s návrhem na opatření, jakož i návrh na řešení
vzniklých škod, případně návrh na jiná opatření v dané
souvislosti starostovi obce do 19. 12. 2009
Starosta obce předloží ZO zprávu o způsobu řešení nedostatků zjištěných při inventarizaci, jakož i návrh na řešení škod a návrh na provedení inventarizačních a jiných
opatření ke zlepšení stavu na úseku správy majetku obce
nejpozději do 31. 1. 2010.
Schváleno: 8 – 0 – 0
112/ ZO schvaluje prominutí pohledávek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za roky 2007
a 2008 dle přílohy k tomuto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
113/ ZO schvaluje rozpočtové změny, a to dle předloženého návrhu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
114/ ZO souhlasí se splátkovým kalendářem na uhrazení pohledávky za elektrickou energii za teplo a teplou
vodu bytu č. 6 v čp. 287 za rok 2008/2009.
Schváleno: 8 – 0 – 0
115/ ZO schvaluje přijetí daru ve výši 20.000,- Kč od
firmy Maincor s.r.o., Bezová 1658/1, PSČ 147 00 Praha 4.
Vše za podmínek dle přiložené darovací smlouvy.
Schváleno: 8 – 0 – 0
116/ ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene za účelem umístění stavby části
kanalizace na pozemcích ppč. 1800 a 1795/1 v k.ú. a
obci Výprachtice pro budoucí oprávněnou obec Výprachtice s vlastníky předmětných pozemků. Věcné břemeno se
zřizuje za náhradu stanovenou znalcem. V téže smlouvě
se sjednávají závazky pro investora budoucí stavby kanalizace, které spočívají v dodržení parametrů stavby a dále
v povinnosti umožnit připojení dalších vlastníků nemovitostí na předmětnou kanalizaci. V případě její dostavby
pak závazky související s financováním stavby.
Schváleno: 8 – 0 – 0
117/ ZO schvaluje prominutí pohledávek, vzniklých
provozem zubní ordinace, MUDr. Zuzaně Jedličkové za
nájemné (2007-2009) a zajištění tepla (2007-2008).
Schváleno: 8 – 0 – 0
118/ ZO schvaluje paušální cenu palivového dřeva
z obecních lesů na vytápění v obecních budovách na

1.200,- Kč za 1 PRM (prostorový metr rovnaný) včetně DPH.
Schváleno: 8 – 0 – 0
119/ ZO schvaluje rozpočtový výhled na roky 2011
– 2015, a to dle předloženého návrhu .
Schváleno: 8 – 0 – 0
120/ ZO schvaluje výkup části - cca 15 m2 - pozemku
ppč. 1802 v k.ú. Výprachtice. Výkup se schvaluje za cenu
stanovenou znalcem. Náklady spojené s prodejem uhradí
obec Výprachtice. Na zaměření nového pozemku bude
zpracován geometrický plán.
Schváleno: 8 – 0 – 0
121/ ZO schvaluje nákup techniky: přívěs kolový 7 – 9
tun za traktor za cenu 25.000,- Kč a štípačku na dřevo za
cenu do 25.000,- Kč.
Schváleno: 8 – 0 – 0
122/ ZO souhlasí jako zřizovatel MŠ Výprachtice s nákupem kopírky XEROX v ceně do 20.000,- Kč a s pořízením nového stolu do 15.000,- Kč. To vše z příspěvku zřizovatele na činnost předmětné příspěvkové organizace.
Schváleno: 8 – 0 – 0
123/ ZO schvaluje následující dodatek ke zřizovacím
listinám MŠ Výprachtice a ZŠ Jindřicha Pravečka Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí.
Ve smyslu platného ustanovení znění zákona číslo 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů a ve znění § 27, odst. 5 písm.
d) se nově stanovuje způsob nabývání majetku příspěvkových organizací zřízených obcí, a to dle předloženého
návrhu dodatku, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
124/ ZO schvaluje poskytnutí finančního transferu ve
výši 5.000,- Kč na pořádání dětského maškarního karnevalu pro pořádající subjekt, kterým je SDH Výprachtice.
Schváleno: 8 – 0 – 0
125/ ZO souhlasí s povolením splátek pohledávky za
teplo a teplou vodu bytu č. 1 v čp. 287.
Schváleno: 7 – 0 – 1
Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 8 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: M. Pfitznerová

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝPRACHTICE,
KONANÉHO DNE 16. 12. 2009 V 18.00 HOD.
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU.
6) Schválení rozpočtového provizoria
7) Ostatní
8) Diskuse
9) Návrh usnesení
10) Závěr

Přítomni: Ing. J. Falta, M. Hanyšová, M. Hejlová, L. Chaloupek, V. Jandejsková, L. Merta, JUDr. M. Stejskal
Omluveni: J. Beran, M. Ingrová, M. Pfitznerová,
Hosté: J. Lerch, L. Skalický, M. Bašková
Program:
1) Zahájení
2) Volba členů mandátové a návrhové komise
3) Schválení rozpočtových změn
4) Prominutí pohledávek za hrobová místa
5) Schválení kontokorentního úvěru

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
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Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: L. Merta, L. Chaloupek
Schváleno: 6 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: Ing. J. Falta, M. Hejlová
Schváleno: 6 – 0 – 0

Dostavila se paní Marie Hanyšová
136/ ZO schvaluje zrušení pohledávek dle přílohy, která se
zakládá k tomuto usnesení a tvoří jeho nedílnou součást.
Schváleno: 7 – 0 – 0
137/ ZO schvaluje zadání textu výzvy pro výběrové řízení na zhotovitele díla (stavby) „Revitalizace centra obce
Výprachtice“, a to v textu dle předloženého návrhu, který
se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 7 členů
zastupitelstva, zasedání je usnášeníschopné.
Zpráva návrhové komise: všechny body jednání byly
jednotlivě projednány. Body 126 až 135 byly schváleny 6
hlasy, body 136 až 137 byly schváleny 7 hlasy – dostavila
se paní Hanyšová.

126/ ZO schvaluje rozpočtové změny dle předloženého návrhu, který tvoří nedílnou součást tohoto usnesení.
Schváleno: 6 – 0 – 0
127/ ZO schvaluje rozpočtové provizorium na leden
a únor 2010 ve výši čerpání rozpočtu roku 2009.
Schváleno: 6 – 0 – 0
128/ ZO schvaluje obnovení kontokorentního úvěru od
České spořitelny a.s. pobočka Ústí nad Orlicí, a to ve výši
1.000.000,- Kč s dobou splatnosti jeden rok. Úvěr bude
zajištěn budoucími rozpočtovými příjmy obce a bude
sloužit k zajištění plynulého financování obce v roce
2010 a v lednu 2011. Kontokorentní úvěr se schvaluje za
předpokladu, že roční úrok nepřesáhne 6 %.
Schváleno: 6 – 0 – 0
129/ ZO schvaluje výběrové řízení na „Napojení vrtu
a výměnu části vodovodu“ a pověřuje starostu obce provedením výběrového řízení na výběr zhotovitele předmětné akce.
K provedení výběrového řízení se určuje komise ve složení:
předseda: Libor Chaloupek
členové: Marcela Pfitznerová, Marie Hejlová
Schváleno: 6 – 0 – 0
130/ ZO souhlasí s poskytnutím finančního transferu ve
výši 10.000,- Kč na dokončení rekonstrukce kulturní památky, kterou je roubenka čp. 233 v kú. a obci Výprachtice – pokládka nového střešního šindele.
Schváleno: 6 – 0 – 0
131/ ZO souhlasí s přijetím finančního daru ve výši
10.000,- Kč. Dar může být použit výhradně na rekonstrukci kulturních památek.
Schváleno: 6 – 0 – 0
132/ ZO ruší své usnesení číslo 67 a 68 ze dne 23. 7. 2009.
Schváleno: 6 – 0 – 0
133/ ZO schvaluje v souladu s ustanovením § 38, zákona č. 40/2007 následující komisi k otevírání obálek na
akci „Revitalizace centra obce Výprachtice“:
1. pan Jiří Hudeček
náhradník pan Jaroslav Zach
2. paní Věra Jandejsková
náhradník pan Miroslav Stejskal
3. paní Jana Vrabcová
náhradník paní Eva Šimková
Schváleno: 6 – 0 – 0
134/ ZO schvaluje v souladu s ustanovením § 38, zákona č. 40/2007 následující komisi k hodnocení nabídek na
akci „Revitalizace centra obce Výprachtice“:
1. paní Ing. Vendula Indrová
náhradník paní Ing. Kristýna Indrová
2. pan Jiří Stejskal
náhradník pan Jiří Hudeček
3. pan Luboš Merta
náhradník paní Marie Hejlová
4. paní Marie Hanyšová
náhradník paní Marie Ingrová
5. paní Ing. Ivana Danielová
náhradník pan RNDr. Antonín Fiala
Schváleno: 6 – 0 – 0
135/ ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci z prostředků Pardubického kraje na akci „Napojení vrtu a výměna části vodovodu“
Schváleno: 6 – 0 – 0

Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast
a zasedání ukončil.

Zapsala: V. Jandejsková

V sobotu 23. ledna 2010 byla uspořádána veřejná sbírka na opravu kostela Povýšení sv. Kříže ve Valteřicích.
Byli jsme velmi překvapeni Vaším pochopením a vstřícností při konání této sbírky v dnešní, tak nelehké době.
Proto bychom Vám všem chtěli poděkovat za příspěvky,
které jste věnovali.
Také pan fařář Ireneusz Szocinski Vám všem děkuje za
štědré příspěvky.
Získaná částka byla uložena na samostatném účtu
u České spořitelny v Lanškrouně.
Děkujeme také všem, kteří se účastnili konání sbírky.

Sbírka na opravu kostela Povýšení svatého
Kříže ve Valteřicích - 23. 1. 2010
Hoblovna a horní konec
Malá strana a levý střed obce
Pravý střed obce
Koburk a dolní konec
Halda
CELKEM

10 380,8 462,10 783,11 312,8 916,49 853,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Za celé období, po které sbírka trvala, a to od 1. dubna
2009 do 31. ledna 2010, se podařilo shromáždit celkem
105 231,- Kč. Tyto prostředky budou použity a některé již
použity byly na opravu kostela Povýšení sv. Kříže ve Valteřicích. Zároveň Vás všechny zveme na některou z příštích akcí, které se budou v letošním roce ve Valteřicích
konat, abyste se sami přesvědčili, že získané prostředky
investujeme v souladu s účelem sbírky.
Ještě jednou děkujeme Vám všem spoluobčanům za
poskytnuté příspěvky. Bez Vašeho porozumění a Vašich
darů bychom nebyli schopni tuto částku získat.
Veřejná sbírka byla ukončena 31. ledna 2010.
Zastupitelstvo obce

Rozhodnutí zastupitelstva obce Výprachtice

Zastupitelsto obce na veřejném zasedání konaném
dne 25. ledna 2010 rozhodlo o poskytnutí finančního
příspěvku obětem postiženým zemětřesením na Haiti.
Zastupitelstvo obce
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EXISTENCE VRCHOLNĚ
STŘEDOVĚKÉHO OPEVNĚNÍ
V POLOZE „NA ZÁMKU“ PROKÁZÁNA

SPOZ OZNAMUJE

V lednu a únoru má své jubileum

Dějiny Lanškrounska sahají dle písemných zpráv hluboko
do středověku, památek z těchto dob se ale zachovalo jenom
poskrovnu.
Jedním z míst hypoteticky spojovaných se středověkými
dějinami regionu je i poloha „Na Zámku“ v k. ú. Výprachtice,
ovšem jednoznačné důkazy dosud chyběly. Člověka obeznámeného se opevněními vrcholného středověku nenechávala
lidskou rukou upravená plošina v hrotu výrazné ostrožny od
předpolí oddělená příkopem vypínající se nad Moravskou Sázavou na pochybách, jednoznačné důkazy v podobě archeologických nálezů však chyběly. Spolehlivé písemné prameny,
které by se k místu vázaly, neznáme.
Při povrchovém průzkumu lokality v říjnu roku 2009 autor
tohoto článku nalezl drobný, ale přesto do vrcholného středověku jednoznačně datovatelný zlomek keramiky. Proto bylo
přistoupeno k důkladnějšímu průzkumu, tentokráte za využití
moderní techniky – detektorů kovů. Hodiny strávené v listopadu na lokalitě nakonec přinesly výsledek. Vedle velkého
množství novodobého odpadu se podařilo objevit i tři železné
hroty šípů a nevelkou kolekci vrcholně středověké keramiky.
Mimořádně důležitým poznatkem je skutečnost, že se tyto
movité nálezy váží k požárové vrstvě s uhlíky a množstvím mazanice (hliněné omazávky dřevěné konstrukce stěn vypálenou
požárem) jednoznačně dokládající osídlení místa ve vrcholném středověku (nálezy jsou uložené v Regionálním muzeu ve
Vysokém Mýtě).
Výsledky průzkumu můžeme shrnout do následujících
bodů: a) poloha „Na Zámku“ je skutečně vrcholně středověkou opevněnou lokalitou; b) nečetné zlomky keramiky datují
lokalitu rámcově do 14. – 15. stol.; c) opevnění bylo postiženo a pravděpodobně i zaniklo požárem.
Zodpovězené otázky samozřejmě navozují otázky další.
Velmi žádoucí a technicky snadno proveditelná by byla drobná
sondáž (výzkum o rozsahu několika málo m2), která by přinesla další nálezy (především keramiky) a tím upřesnila datování
lokality, případně by prokázala zánik požárem. Z hlediska
finančního je větším problémem (náklady cca 15 tis) pořízení
geodetického plánu lokality. Nereálným, byť nepochybně přínosným by byl archeologický výzkum většího rozsahu (v několika desítkách m2), který by přinesl poznatky o míře narušení či
zničení archeologických situací mladšími zásahy, popř. zjistil
půdorysnou podobu a charakter zástavby.
Na závěr chci poděkovat dobrovolným nadšencům, kteří
nezištně obětovali volný den na pomoc při průzkumu lokality, majiteli části pozemku p. Davidu Petrovi a především
p. starostovi JUDr. Miroslavu Stejskalovi, bez jehož pomoci a
informací by realizace akce byla nemožná.
PhDr. David Vích, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
(archeolog spravující okr. Ústí nad Orlicí)

Jaromír Demel

50 let

Blanka Stejskalová
Miloš Hanyš
Miroslav Křenek

60 let
60 let
60 let

Josef Andrle

80 let

Emílie Langerová

91 let

Anna Stejskalová

93 let

Božena Mrázková

96 let

Vítej mezi námi
Martina Smolčáková
Tereza Ullrichová
David Štefan

ZPRÁVA O TRESTNÉ ČINNOSTI
V roce 2009 bylo ve služebním obvodě Obvodního
oddělení Policie České republiky Lanškroun, do kterého
včetně města Lanškroun patří dalších 26 přilehlých obcí,
spácháno 393 trestných činů a 1112 přestupků.
Objasněnost u trestných činů za rok 2009 dosáhla výše
46,5%, což je oproti předloňskému roku nárůst o 5,5%.
Ze strany obvodního oddělení bylo dále zpracováno 862
čísel jednacích. Tato vytíženost řadí zdejší Obvodní oddělení Policie ČR na první místo mezi ostatními odděleními
v okrese Ústí nad Orlicí.
Ve Vaší obci Výprachtice, společně s částí Koburk
a Valteřice, bylo v roce 2009 šetřeno celkem osm trestných činů. Z těchto osmi trestných činů byly čtyři trestné
činy objasněny, kdy se jednalo ve dvou případech o řízení
motorového vozidla bez řidičského oprávnění a ve dvou
případech o krádež vloupáním do osobního motorového
vozidla. V jednom případě se šetřením zjistilo, že se nejedná o trestný čin ani přestupek. Další tři trestné činy se
do dnešního dne nepodařilo objasnit, kdy se jedná o následující trestné činy:

Obecní úřad
upozorňuje,
že termín úhrady
poplatku ze psa je

- krádež měděného odpadu
- krádež vloupáním do prodejny potravin
- krádež finanční hotovosti

15. února 2010.

prap. Martin Mareš, inspektor
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KONZUM MARKET
Jak již všichni víte, byla dne 27. listopadu 2009 u nás
otevřena nově zrekonstruovaná prodejna Konzumu. Chtěla
bych se s vámi podělit o několik málo informací o rekonstrukci prodejny, které jsem získala od dřívějšího ředitele
pana Ing. Jana Švába, který na místě ředitele působil v letech 1990 – 2009, a pana Ing. Miloslava Hlavsy, který působí jako ředitel nyní.
Nejdříve však trochu historie. Původní prodejna byla
otevřena již před 37 lety. Dřívější Jednota získala pozemek
od ZNZZ. Pozemkem protékal potok, který byl odkloněn
do míst, kterými protéká dodnes. Na pozemku stála také
stodola. Stavba prodejny začala v roce 1972 a byla dokončena v roce 1974. Veškeré práce se konaly v rámci Akce Z.
Jelikož zde byl obtížný terén, musela být plánovaná částka
na výstavbu navýšena o 131 000,- Kč. Celková částka, za
kterou byla prodejna postavena byla 1 203 000,- Kč. Nad
prodejnou se také uvažovalo o zhotovení bytu, které se
však nakonec neuskutečnilo.
A nyní něco k nynější rekonstruci.
Náhradní prodej, který se uskutečnil v suterénu místní
základní školy, trval 34 dní. Samotná rekonstrukce prodejny trvala 28 dní. Částka stavebních úprav činila 1 mil.
Kč, automatické dveře a klimatizace 250 tis. Kč, vybavení
prodejny včetně technologiií přišlo na 2 mil. Kč. Celková
částka rekonstrukce dosáhla na 3 250 000,- Kč.
Z původní prodejní plochy 90 m2 bylo nyní vytvořeno
186 m2 a sklady se zmenšily na pouhých 66m2. Celková
sortimentní nabídka zboží činí přes 3000 položek, což je
mimochodem téměř dvojnásobek sortimentu Lidlu nebo
Penny marketu.
Prodejna je také napojena na systém platebních terminálů
s možností plateb kartou, dobíjení telefonů, výběru hotovosti
z vašeho bankovního účtu do výše 1500,-Kč tzv. cashback.

obrovskou výhodu, že mají téměř 1000 obyvatel, a to již
začíná být alespoň o nějaké ekonomice.

Náš obchod je ale trochu jiný. Systematicky upřednostňujeme prodej potravin z našeho regionu, který tvoří již více
než 50% našeho obratu. A to nejen proto, že nám připadají
kvalitnější a chutnější, ale i proto, že nám připadá správné
podporovat místní firmy a zaměstnanost v regionu.
Jako nemilou perličku musím uvést, že ne vše proběhlo
bez problémů a že se najdou i lidé, kteří dokážou využít
každé příležitosti. Když jsme v zájmu nepřerušení provozu
využili možnosti pronájmu prostor v místní škole k náhradnímu prodeji, tak nás dokázali vykrást a odnést si lup za
více než 40 tis. Kč.“
I nás velice mrzí tato nepříjemná událost, ale jak již řekl
pan ředitel, najdou se lidé, kteří dokážou využít každé příležitosti.
V letošním roce se také plánuje oprava parkoviště u Konzumu, které si to, jak jste si jistě všimli, opravdu zaslouží.
Závěrem bych chtěla poděkovat panu Ing. Miloslavu
Hlavsovi a také panu Ing. Janu Švábovi, že dali naší obci
takovou důvěru a rozhodli se prodejnu v takovém rozsahu
zrekonstruovat. To značí, že naše obec vzkvétá a rozvíjí se
ku prospěchu našich občanů.
Všem zákazníkům přejeme pěkné a příjemné nakupování v nové prodejně.
Věra Jandejsková

Obecní úřad upozorňuje,
že termín úhrady poplatku
(fyzická osoba 450,- Kč)
za likvidaci
komunálního odpadu

Velkou úlevou pro prodavačky je také změna vytápění.
Dříve se topilo pevnými palivy, což představovalo práci
navíc pro prodavačky, nyní je prodejna vytápěna tepelným
čerpadlem.
Mimo jiné pan ředitel Ing. Miloslav Hlavsa řekl: „ Můžu
říci, že jsme celkem dlouho hledali odvahu pustit se do tak
rozsáhlé rekonstrukce, ale nakonec převážila naše touha
poskytovat co nejlepší služby našim zákazníkům. Co je
však problém, je ekonomika provozu. Výprachtice mají tu

je nejpozději

31. března
2010.
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VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA VÝPRACHTICE
ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů.
Identifikační údaje:
Název: „Větrná elektrárna Výprachtice“
Kapacita záměru: Předmětem záměru je výstavba větrné
elektrárny (VE) o výkonu 2,75 MW, výšce stožáru 100 m
a délce lopatky rotoru 50 m.
Charakter záměru: VE je stavbou dočasnou, jejíž trvání je
omezeno na 20 let. Součástí záměru je kabelové napojení
do distribuční sítě 22 kV délky cca 320 m, betonový kiosek,
komunikace šířky 4,5 m a délky cca 400 m s odbočkou
k VE o délce cca 180 m a úpravy plochy kolem VE o rozměru
40 x 20 m. Povrch komunikací a zpevněné plochy je ze
zhutněného drceného kameniva
kraj: umístění: Pardubický
obec: Výprachtice
Zahájení stavby: 2011
Dokončení stavby: 2012
Oznamovatel: ELDACO a.s., Olomoucká 3419/7, 618 00
Brno, IČ 63476860
Souhrnné vypořádání připomínek:
Krajský úřad Pardubického kraje, jako příslušný úřad podle
ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „příslušný úřad“ a „zákon“), obdržel v zákonné lhůtě v rámci zjišťovacího řízení záměru „Větrná elektrárna Výprachtice“, které bylo vedeno podle §§ 6 a 7
zákona, 8 vyjádření dotčených správních úřadů a veřejnosti:
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství dne 7. 12. 2009 č.j. KrÚ 61826/2009/OŽPZ/JI:
Orgán ochrany přírody nemá připomínky; orgán ochrany
zemědělského půdního fondu (ZPF) upozorňuje na povinnost
vyplývající ze zákona.
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem
v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí (KHS) dne
28. 12. 2009 pod č.j. 5562/09/HOK-UO/213 požaduje provést posouzení záměru v plném rozsahu se zaměřením na
dopracování hlukové studie a na hodnocení vlivů na veřejné
zdraví, které požaduje zpracovat autorizovanou osobou.
Připomínky budou zohledněny v dokumentaci.
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové dne 18. 12. 2009 č.j. ČIŽP/45/IPP/
0921159.001/09/KDR:
Oddělení ochrany ovzduší požaduje minimalizovat prašnost v době výstavby; oddělení ochrany vod upozorňuje na
platné právní předpisy a doporučuje prověřit možnost provedení technických a technologických opatření pro ochranu vod; oddělení odpadového hospodářství upozorňuje na
formální nedostatky oznámení; oddělení ochrany přírody
podrobně vypočítává nedostatky oznámení a požaduje dokončení posuzování v plném rozsahu; oddělení ochrany lesa
nemá připomínky.
Připomínky budou zohledněny v dokumentaci.
Městský úřad Lanškroun, odbor životního prostředí dne 18.
12. 2009 č.j. MULA 35155/2009:
Orgán ochrany přírody v úvodu zpochybňuje rozsah dotčených správních úřadů (konkrétně orgánů ochrany přírody,
za které považuje rovněž MěÚ Žamberk, město Zábřeh, Olomoucký kraj a příslušné orgány v Polsku), stanovený přísluš-

ným úřadem, konstatuje nesoulad záměru s územním plánem
obce, uvádí připomínky k biologickému hodnocení, předpokládá významný vliv na vymezené ptačí oblasti a obsáhle popisuje hlediska vlivu záměru na krajinný ráz; orgán nakládání
s odpady a orgán ochrany ovzduší nemají k záměru připomínky; vodoprávní úřad a orgán ochrany ZPF upozorňují na
povinnosti vyplývající ze zákona; orgán lesního hospodářství
a myslivosti nedoporučuje výstavbu na pozemcích určených
k plnění funkce lesa (PUPFL) ani v ochranném pásmu a požaduje zpracování odborného posudku vlivu VTE na lesní zvěř.
K souhrnnému stanovisku MěÚ Lanškroun příslušný úřad
uvádí:
1. Podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje správní orgán svou
pravomoc pouze k účelům, k nimž mu byla zákonem nebo
na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla
svěřena. Městskému úřadu Lanškroun nepřísluší stanovovat
okruh dotčených územních samosprávných celků a dotčených správních orgánů podle zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí. Dotčený správní úřad je definován ust. § 3
písm. e) zákona.
2. Při stanovování dotčených územních samosprávných celků
příslušný úřad vycházel z údaje uvedeného v oznámení
a v případě vlivu záměru na krajinný ráz se řídil příslušný
úřad také ZP11/2005 „Metodický pokyn k vybraným aspektům postupu orgánu ochrany přírody při vydávání souhlasu
podle § 12 a případných dalších rozhodnutí dle zákona č.
114/1992 Sb., které souvisí s umísťováním staveb vysokých
větrných elektráren“ uveřejněným v č. 6/2005 Věstníku
Ministerstva životního prostředí na str. 14, a to konkrétně
čl. 4, kde se mimo jiné uvádí, že investor dokládá ke stanovení okruhů potenciální viditelnosti vizualizaci záměru ve
vzdálenostech 2 – 5 km a 10 km. Příslušnému úřadu není
známo, že by některý z právních předpisů vyžadoval posouzení krajinného rázu do vzdálenosti 25 km.
3. Příslušný úřad podle ust. § 6 odst. 6 zákona zveřejnil údaje
o záměru na internetu. Podle ust. § 6 odst. 7 zákona může
každý zaslat příslušnému úřadu své písemné vyjádření.
Svého práva využilo i občanské sdružení, která nemá sídlo v dotčené obci (v dotčeném územním samosprávném
celku).
4. Soulad záměru s územně plánovací dokumentací posuzuje
podle ust. § 90 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) stavební
úřad v územním řízení a nikoliv orgán ochrany přírody
(OOP).
5. Krajký úřad, jako příslušný orgán podle ust. § 77a odst. 3
písm. w) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“) již ve stanovisku zn. 49882/2009/OŽPZ/Le ze
dne 8. 10. 2009 konstatoval, že nelze vyloučit významný
vliv záměru na ptačí oblast. Proto je součástí záměru
„Hodnocení vlivu záměru na evropsky významné lokality
a ptačí oblasti“ zpracované v lednu 2009 Mgr. Michalou
Kopečkovou, osobou autorizovanou MŽP k provádění posouzení podle § 45 i zákona o ochraně přírody. Doplnění
údajů z ornitologického a chiropterologického průzkumu
je v závěru zjišťovacího zařazeno mezi zdůrazněné oblasti
pro zpracování dokumentace.
6. Pokud oznamovatel neupustí od realizace záměru, OOP
může uplatnit své připomínky k dokumentaci a k posudku,
popřípadě se může k záměru vyjádřit na veřejném projed-
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nání. Svou působnost ale uplatní mimo jiné při vydávání
závazného stanoviska podle ust. § 12 zákona o ochraně
přírody a jeho odůvodnění. Příslušný úřad upozorňuje
OOP na Metodický návod k vyhodnocení možnosti umístění větrných a fotovoltaických elektráren z hlediska přírody
a krajiny zveřejněný na str. 1 Věstníku MŽP 11/2009 (viz
www.mzp.cz)
7. Příslušný úřad pro úplnost OOP připomíná, že místní příslušnost je stanovena § 11 správního řádu.
Občanské sdružení „Za naši přírodu“ ze dne 6. 12. 2009:
Občanské sdružení (o.s.) v úvodu připomíná efektivitu větrné
energie, vyjadřuje se k vizualizaci a k narušení krajinného rázu,
předpovídá další výstavbu VE v okolí, v dalším odstavci se zabývá návratností investic a připomíná, že záměr není v souladu
s územním plánem, polemizuje o obsahu biologického průzkumu, požaduje ve schvalovacím procesu zohlednit efektivitu
vynaložených nákladů, obává se nutného kácení stromů při
přepravě komponentů VE a vyjadřuje přesvědčení, že součástí
dokumentace mají být smlouvy o využití komunikací s obcemi
a správci komunikací (pravděpodobně pro dopravu částí VE)
a na závěr žádá, aby byla respektována ochrana přírody
Krajina pod Lázkem o.s. ze dne 18. 12. 2009:
Občanské sdružení v obsáhlém vyjádření upozorňuje na
nepřesnosti oznámení, vyjadřuje se k citacím z jednotlivých
kapitol a vznáší u nich požadavky, které se ne vždy týkají
oblastí sledovaných zákonem o posuzování vlivů na životní
prostředí (např. nezávislý průzkum veřejného mínění, argumentace názorem veřejnosti, důkaz ekonomické návratnosti
apod.) a na závěr uvádí, že záměr považuje za nepřijatelný,
požaduje „zamítnutí“ záměru, uvádí, že podklad (pravděpodobně oznámení) nesplňuje požadavky zákona a obává se
vlivu záměru na krajinný ráz.
Občanské sdružení Zelená louka ze dne 16. 12. 2009:
Občanské sdružení se v úvodu podaných připomínek obává narušení krajinného rázu, dále se dovolává ústavních práv,
považuje záměr za nevhodně umístěný a uvádí konkrétní požadavky pro případný další stupeň posuzování (zdravotní riziko, krajinný ráz, ornitologický průzkum, hodnota nemovitostí,
resp. její kompenzace, finanční zajištění odstranění stavby
apod.) a na závěr uvádí nesouhlas s výstavbou VE.
Občanské sdružení Naše Výprachtice ze dne 17. 12. 2009:
Občanské sdružení vyjadřuje obavy o zachování krajinného rázu, upozorňuje na stroboskopický efekt a na nebezpečí
tvorby námrazy, dále vypočítává plánované a realizované VE
v okolí, považuje za nedostatečně zpracovanou hlukovou
studii a biologické hodnocení a na závěr vyjadřuje nesouhlas
s výstavbou VE.
K připomínkám o.s. příslušný úřad uvádí:
1. Relevantní připomínky jsou zahrnuty do podmínek pro
zpracování dokumentace, o ostatních příslušný úřad předpokládá, že budu zohledněny, resp. vypořádány v dokumentaci.
2. Dotčeným správním úřadem při posuzování vlivů na životní
prostředí podle zákona z hlediska vlivů záměru na veřejné
zdraví je podle ust. § 23 odst. 5 zákona Krajská hygienická
stanice Pardubického kraje (KHS), která uplatnila podmínky
zahrnuté příslušným úřadem mezi oblasti, na které bude
kladen důraz při zpracování dokumentace. Mezi ně patří
i vliv stroboskopického efektu na veřejné zdraví.
Závěr:
Záměr „Větrná elektrárna Výprachtice“ naplňuje dikci bodu
3.2 „Větrné elektrárny s celkovým instalovaným výkonem vyšším než 500 kWe nebo s výškou stojanu přesahující 35 m.“ kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. Proto bylo podle ust. § 7 odst. 1
s použitím ust. § 4 odst. 1 písm. c) zákona provedeno zjišťovací
řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován

podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Na základě zjišťovacího řízení vedeného podle § 6 a 7 zákona, s ohledem na došlá vyjádření dotčených správních úřadů
a veřejnosti, na charakter záměru a po posouzení záměru podle
zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu, dospěl příslušný úřad
k závěru, že záměr „Větrná elektrárna Výprachtice“ bude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Pokud oznamovatel bude pokračovat v přípravě záměru
v rozsahu oznámení, předloží správnímu úřadu ve smyslu
ustanovení § 8 odst. 1 zákona dokumentaci vlivů záměru na
životní prostředí zpracovanou v rozsahu uvedeném v příloze
č. 4 k zákonu s důrazem na:
1. Zapracování údajů z doplněného celoročního ornitologického a chiropterologického průzkumu a výsledky sledování tahových cest ptáků za období 2 let.
2. Část dokumentace týkající se posuzování vlivů na veřejné
zdraví bude zpracována osobou, která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na
veřejné zdraví a bude obsahovat mimo jiné posouzení
vlivu nízkofrekvenčního zvuku a stroboskopického efektu
na veřejné zdraví a její součástí bude dopracovaná hluková
studie.
3. Dopracování posouzení vlivů záměru na krajinný ráz se
zohledněním Studie potenciálního vlivu výškových staveb
a větrných elektráren na krajinný ráz území Pardubického
kraje.
4. Posouzení možného nebezpečí vznikajícího odletujícími
kusy ledu z lopatek rotoru.
5. Dopracování posouzení kumulace vlivů záměru a vlivů
jiných známých záměrů (realizovaných, připravovaných,
uvažovaných).
6. Doplnění tras pro přepravu komponentů pro výstavbu VE
s vyhodnocením vlivu jejich dopravy na kácení zeleně.
7. Odstranění nesrovnalostí týkajících se počtu VE.
Dále je třeba do dokumentace zapracovat požadavky na
doplnění, připomínky a podmínky uvedené ve vyjádřeních
dotčených správních úřadů a veřejnosti, které jsou k tomuto
závěru připojeny v kopii.
Příslušný úřad s ohledem na počet dotčených správních
úřadů a dotčených územních samosprávných celků stanovuje
počet předané dokumentace na 10 vyhotovení v písemné
podobě a v elektronické podobě.
Závěr zjišťovacího řízení v navazujících řízeních nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů, ani příslušná povolení podle
zvláštních předpisů.
Ing. Josef Hejduk, vedoucí odboru

Vážení občané,

jmenuji se Václav Černohous, žiji v obci Strážovice
v Pošumaví, ale většina mých předků pochází
z Vaší obce Výprachtice.
Mám zpracovaný rod mých předků, nositelů jména
Chládek, až do roku 1693. Rád bych se něco dověděl
i o dalších mých předcích, nositelích jmen Chládek, Kozák,
Moravec, Vávra, Skalický, Hel-Helová, Beran a Smejkal.
Také mne zajímá historie chalup, v kterých moji předci žili.
Jedná se zejména o popisná čísla: 151, 67 a 228.
Pokud si přečtete tento inzerát a můžete mi některé
informace o těchto lidech nebo domech poskytnout,
prosím odepište nebo mi zprostředkujte kontakt na další
osoby. Rád se s případnými zájemci podělím o informace
ohledně jmen výše uvedených.
Všem občanům Výprachtic předem děkuji
a přeji Vám hezký nový rok.
Václav Černohous, cernohousV@seznam.cz
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ZPRÁVY Z MŠ
Vánoční jarmark
V průběhu měsíce listopadu jsme se
připravovali na vánoční jarmark. Zapojili se nejen děti, ale
i všichni zaměstnanci.
Začali jsme výrobou
plástvových
svíček,
vykrajováním tvarů ze
samotvrdnoucí hmoty, které potom děti
zdobily a vázaly do
závěsů a zápichů. Také se tvořilo z přírodních materiálů:
jako třeba andílci, svícny ze skořápek ořechů, dárkové
zrytmizovaly říkadla, přednesly básně a zazpívaly koledy.
Celé vystoupení sledoval Mikuláš, který přišel s plnou nůší
nadílky. Děti pochválil a slíbil jim, že za rok přijde zas...

tašky a adventní věnce. Velký zájem byl o háčkované
zvonečky, výrobky z pedigu a gelové svíčky. Nesmíme
opomenout „perníčky“, které dětem daly nejvíc práce.
Samy je vykrájely, paní kuchařka upekla a při zdobení jim
pomohly maminky. Na závěr děkujeme všem, kteří nás
navštívili a nějaký výrobek zakoupili.

Zápis do školy
Školní rok se přehoupl do druhé poloviny a budoucí
prvňáčci se chystají k zápisu. Aby vstup do základní školy
byl pro děti snazší, plánujeme návštěvu 1. třídy. Těšíme se
na naše bývalé kamarády. K zápisu letos půjde 13 dětí.

Mikuláš ve školce
7. prosince jsme pozvali rodiče na Mikulášskou besídku. Děti zahrály pohádku, zacvičily aerobic, hudebně

Mateřská škola
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
Florbal (Orion cup) – chlapci (26. 10.)

radily. Třikrát se prosadila Lenka Stránská. Konečný výsledek
byl 3:1 pro nás.
Druhým soupeřem nám bylo družstvo Jablonného. Po
úvodní brance, kterou vstřelila Lenka Stránská, to s námi
vypadalo velmi dobře. V druhém poločase jsme ale třikrát
inkasovali. Snaha našich hráček o zvrat vyústila v gól na 3:2,
ale vyrovnat se nám bohužel nepodařilo.
Ve třetím zápase šlo o všechno. Museli jsme vyhrát, pokud
jsme chtěli postoupit mezi nejlepší čtyři celky. Úvod zápasu se
nám moc nepovedl, po dvou minutách jsme prohrávali. Holky
se ale nechtěly vzdát a bojovaly až do konce, přesto prohrály
4:0. Výsledek je krutý a nevypovídá o vyrovnanosti utkání.
Velkou oporou družstva byla brankářka Sabina Vrbová.
Několikrát si vyzkoušela, jak to bolí, když dostala míčkem do masky. Za naše družstvo skórovaly: L. Stránská 5x,
V. Grunwaldová.
Celkově jsme skončili na pátém místě ze sedmi. Musím
naše hráčky pochválit za bojovnost a nasazení. Nedali nikomu nic zadarmo.
(P. Grossmann)

Okrskové kolo pořádala ZŠ Králíky. Do okrsku se přihlásila družstva Králík, Červené Vody a Klášterce nad Orlicí.
Prvním soupeřem našich byl Klášterec. Naši chlapci hráli
v prvním poločase velmi špatně a prohráli ho 3:0. Chyběl
nám pohyb a přesná přihrávka. Druhý poločas byl o něčem

Spaní ve škole – 8. třída (5. 11.)

Vylepšit si třídu a zejména barevně nalakovat lavice se
rozhodli žáci 8. třídy pod vedením paní učitelky Jindrové.
Spojili užitečné s příjemným a rozhodli se po práci přespat
ve škole. Že se jim dílo podařilo, se mohli všichni hned následující den přesvědčit. Hned se u osmáků učí „veseleji“.

jiném. Nicméně prohráli jsme 4:1. Druhým soupeřem nám
bylo družstvo domácích. Domácí byli velcí favorité, protože
družstvo tvořili samí hokejbalisté. Po drtivém průběhu utkání
jsme prohráli 1:12. Posledním soupeřem nám byla Červená
Voda. V prvním poločase se ale dařilo více soupeři. Jak se
říká „spadlo mu tam všechno“. V druhém poločase se naši
chlapci trochu více tlačili do zakončení a druhý poločas
skončil 2:2. Celkově jsme však prohráli 6:3.
Nejlepším střelcem našeho týmu byl Šimon Falta, který se
trefil čtyřikrát.
(P. Grossmann)

Florbal (Orion cup) – dívky (3. 11.)

Konečně byla otevřena nová soutěž pro žáky šestých
a sedmých tříd. Po basketbalu je to již druhý sport věnovaný
této věkové kategorii. Okresní kolo pořádala ZŠ Brandýs nad
Orlicí a účast přislíbilo pět družstev - družstva Letohradu
a Jablonného přijela nad plán.
Prvním soupeřem našich děvčat byla ZŠ Brandýs nad
Orlicí. Hned v úvodu jsme inkasovali. To naše hráčky vyburcovalo a v druhém poločase si se soupeřem s přehledem po-

Plavecký kurz

Od září do začátku prosince jezdily děti z prvního stupně
na plavecký kurz do bazénu v České Třebové. Tady se pod
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vedením instruktorů učily některé nebát se vody, některé již
správně plavat.
Předposlední hodinu děti plavaly v pyžamech, což je
nejen zajímavé zpestření kurzu, ale také ukázka toho, jak se
plave v šatech a že to není nic jednoduchého.

Drakiáda (6. 11.)

Již od září se všechny třídy školy připravovaly na drakiádu, která se měla konat v říjnu na školním hřišti. Bohužel
sníh byl letos rychlejší než naše plány, proto proběhlo 1. kolo
Drakiády v tělocvičně, kde „odborná komise“, pod vedením
slečny učitelky Pavly Obručové, složená z učitelek výtvarné
výchovy a paní zástupkyně, vybrala nejvydařenější „kousky“
a jejich tvůrce „sladce“ odměnila.
Na závěr každý prvňáček dostal svůj zbrusu nový Slabikář
a za odměnu kousek výborného a sladkého dortu.

Bruslení (16. 11.)

Pondělí před státním svátkem jsme využili ke sportování.
Žáci celé školy (přidalo se i pár žáků bývalých) vyrazili bruslit
do Haly Bóži Modrého v Lanškrouně.
Jako první byli na ledě ti mladší, po nich si zabruslily i starší
děti z II. stupně. Nejstarší kluci si pak zahráli na polovině kluziště hokej s panem učitelem Grossmannem a Fiebigerem.

Školní workshop (25. – 27. 11.)

Od středy až do pátka na konci listopadu se v naší škole
neučilo. Všechny třídy se zapojily do projektu, jehož smyslem byla výroba různých dárkových předmětů pro následný

Spaní ve škole – 2. – 6. třída (6. 11.)

V pátek v podvečer se ve škole sešli žáci 2. – 5. třídy se
svými třídními učitelkami Obručovou a Fiebigerovou a také
žáci 6. třídy s třídním učitelem Fiebigerem.
Děti z I. stupně využily večer k výrobě předmětů na Vánoční jarmark, šesťáci se dívali na DVD a „pařili“ hry na PC
v počítačové učebně. Večeři všem „vyrobila“ paní Uhrová
v místním hostinci – pizzu. Podle toho, jak se po všech kouscích „zaprášilo“, určitě chutnala.
Večer byl ukončen ohňostrojem na školním hřišti a šlo se
do připravených spacáků spát.

Vánoční jarmark. Jednalo se tak o tři dny pracovních činností, výtvarné i hudební výchovy.

Slavnost Slabikáře (11. 11.)

Na středu odpoledne připravila paní učitelka Katzerová se
svými prvňáčky malou slavnost, během níž děti předvedly
svým rodičům, co všechno se již v 1. třídě naučily.
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Každý z učitelů připravil pro své svěřence pestrou paletu
nápadů a námětů na výrobky, kterých se žáci úspěšně zhostili. Svou prací se pak po třídách „pochlubili“ na prodejní
výstavě při Jarmarku.

Školní jarmark (28. 11.)

Na první adventní sobotu připravila škola ve spolupráci
s Obcí a výprachtickými hasiči Vánoční jarmark.
Pan starosta zajistil na školní dvůr řezníky se zabíjačkovými specialitami, kteří prodávali celé „půlky“, maso, tlačenku
i jitrnice. Pitný režim a „zahřívání“ měli pod kontrolou místní
hasiči v čele s Petrem Pfeiferem, kteří poskytli prostor před tělocvičnou také stánku s výbornou medovinou. K tomu všemu
skvěle vyhrávala country skupina pana Hloupého, při níž se
dalo podupávat a tleskat a tím zahřívat nohy i ruce.
Nakonec se Mikuláš zastavil také ve sborovně a v Pekle
skončili i učitelé a to i přes správné odpovědi na zadané
otázky. Za co asi?
Poděkování za příjemné dopoledne patří všem deváťákům
a jejich třídnímu učiteli Petru Grossmannovi za přípravu
a zejména hladký a „čistý“ průběh celé akce.

Florbal (8.-9.) – dívky (7. 12.)

V pondělí 7. prosince se konalo okrskové kolo dívek ve
florbale. Naše družstvo zamířilo do Jablonného. Turnaje se
zúčastnilo pět družstev. V prvním utkání se naše hráčky střetly
s favoritem turnaje domácím týmem. Utkání bylo velmi vyrovnané, naše hráčky důsledně bránily a podnikaly nebezpečné
výpady. Hodně jsme domácí tým potrápili. Bohužel porážka
2:3 byla pro nás náš tým krutá. V dalších zápasech byl průběh
podobný, naše hráčky bojovaly a soupeřům nedaly nic zadarmo. Výsledek vždy skončil podobně. S Gymnáziem Žamberk
prohrály 2:1 a s družstvem Králík 2:3. Poslední zápas už byl
bojem o prestiž. Naše dívky ho zvládly a porazily Tatenice 6:2.
Pro většinu dívek to byl velmi náročný den, fyzicky i psychicky.
Za náš tým se střelecky prosadily Monika Injajevová a Martina
Rybková, obě se 4 brankami, pochvalu si zaslouží i brankářka
Lucie Cinková. Lucka byla nejlepší brankářkou celého turnaje.
Na závěr bych chtěl dívkám moc poděkovat za bojovné výkony a také za to, že se vůbec florbalu věnují. (P. Grossmann)

Samotný jarmark se ale odehrával uvnitř vánočně vyzdobené školy. Tady byly stoly se všemi výrobky dětí, které je
také samy nabízely a prodávaly. Nejúspěšnějším prodejním
artiklem se staly adventní věnce, které ještě v pátek téměř do
noci vyráběli žáci 9. třídy Sára Šedivá a Dan Merta s paní
učitelkou Fiebigerovou. Byl o ně takový zájem, že výroba
pokračovala i během jarmarku. O tom, že všechny předměty
byly více než zdařilé, ale svědčí to, že již o půl dvanácté byly
všechny stoly prázdné.
Ve třídách I. stupně byly ještě doprovodné akce – paličkování paní Ficnerové a kresby, malby na sklo pana Hejnáka
a dřevěné hračky pana Chládka. Dal se zde také koupit proutěný nábytek od pana Marka či adventní a vánoční svíčky.
Atmosféru doplnila výstavka předmětů zapůjčených z Muzea
řemesel v Letohradě. Výborné míchané nápoje připravovala
slečna Alice Uhrová. Výstavu doplnily malby a řezby téměř
stoletého lidového umělce z Matenic.
Pro dobrou náladu návštěvníků zpíval školní sbor koledy
pod vedením paní učitelky Štefanové a za doprovodu paní
učitelky Košťálové, a kdo se chtěl občerstvit, ten mohl zajít na
výborné „domácí“ koláče našich kuchařek do školní jídelny.
Děkuji všem, kteří tuto akci zajišťovali a pomáhali s jejím
průběhem.

Kino Žamberk (8. 12.)

V úterý 8. prosince žáci II. stupně zhlédli filmové představení Nicolas Winton - Síla lidskosti. Tento zdařilý dokumentární film na všechny velmi silně zapůsobil. Jednalo se o dokumenty týkající se tzv. Wintonových dětí, které v roce 1939
zachránil před jistou smrtí. Tento pán zorganizoval adopci

Mikulášská nadílka (4. 12.)

V pátek 4. prosince zavítal mezi žáky školy i děti v mateřské škole Mikuláš, doprovázený andělem a hordou čertů. Postupně prošli všechny třídy a žáky školy odměnili balíčkem
sladkostí. Pouze „zlobivce“ si čerti „vytáhli“ k tabuli a kdo
neznal správnou odpověď na záludné otázky z matematiky,
češtiny či fyziky, musel s čerty do Pekla. Kdo se vzpíral, skončil v pytli a čerti si ho do Pekla odnesli sami.
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669 židovských českých a slovenských dětí a umožnil jim
tak přežít 2. světovou válku. Rodina tzv. Wintonových dětí se
již rozrostla na 5000 a přesto se dodnes nepodařilo všechny
děti vypátrat. S jejich dohledáním můžete pomoci i vy. Podrobnější informace naleznete na www.wintonfilm.com.
Ještě před tímto filmem a povídáním o holocaustu navštívili žáci 6. a 7. třídy žamberecké Městské muzeum s výstavou betlémů a starší žáci se byli podívat na Střední odborné
škole řemesel a služeb na Zámku.

Aerobik – okresní přebor (10. 12.)

Již potřetí se zúčastily dívky z naší školy Okresního přeboru škol v aerobiku na Gymnáziu v Ústí nad Orlicí. Soutěžilo
více než 40 dívek a chlapců.
Do finále mezi 20 nejlepších se dostala Kamila Kašparová,
letos už podruhé, a Eva Kulhánková.
(M. Chládková)
agentů - morčat - plní mise pro americkou vládu. Jsou poslaní
zastavit ďábelského bilionáře, který má v úmyslu převzít vládu
nad světem pomocí svých mechanizovaných monster.

Spaní ve škole – 2. – 5. třída (17. 12.)
Ve čtvrtek před posledním dnem školy se děti ze 2. a 4.
třídy s paní učitelkou Fiebigerovou a 3. a 5. třídy s paní
učitelkou Obručovou domluvily, že si udělají netradiční

večerní vánoční besídku a přespí naposledy v oce 2009 ve
škole.
V obou třídách si děti ustrojily stromeček, přinesly si dárečky a cukroví od maminek. Večer tak ve škole zavládla vánoční
atmosféra při zpívání koled a rozbalování dárků.
Všichni pak ještě využili poslední příležitost na nácvik svého vystoupení na Vánoční besídku školy a po již tradiční pizze
k večeři pak spokojeně usnuli ve svých spacácích.

Florbal (8.-9.) – chlapci (10. 12.)

Okrskové kolo chlapců bylo na programu ve čtvrtek 10.
prosince opět v Jablonném nad Orlicí. Turnaje se zúčastnilo
7 družstev. V naší skupině nás postupně čekala družstva Jablonného, Červené Vody a Tatenic. Průběh turnaje byl podobný jako u dívek. V prvním utkání hráli kluci velmi pozorně
a z rychlých protiútoků přesně zakončoval Michal Lochman.
Konečný stav 3:4 pro Jablonné neodpovídal průběhu utkání.
V dalším utkání se naši hráči střelecky neprosadili. Výborný
brankář Červené Vody byl nad síly většiny soupeřů. Po prohře
3:0 jsme byli velmi zklamaní. Poslední zápas ve skupině byl
zprvu vyrovnaný. Soupeř nás překvapil velmi rychlým gólem.
V průběhu zápasu se hra vyrovnala a ke konci už naši hráči
v klidu hlídali dvoubrankové vedení. Výhra 4:2 nad Tatenicemi nás posunula do boje o 5. místo. Do posledního zápasu
jsme nastoupili velmi oslabeni. Opustil nás brankář Daniel
Merta a na hře celého družstva to bylo znát. Po porážce 4:0
od Žamberka jsme skončili celkově šestí.
Nejlepším střelcem byl Michal Lochman se 6 brankami.
(P. Grossmann)

Vánoční besídka (18. 12.)

V pátek dopoledne, poslední den školy v roce 2009, proběhla každoroční vánoční besídka. Letos o něco dříve, protože prázdniny nám začaly již v pondělí 21. prosince.
Besídku otevřely mažoretky ze sdružení Výprachtické
kukátko a po nich následovala vystoupení všech tříd. Recitovalo se, zpívalo i tančilo a viděli jsme také známé scénky
- například „slavný“ Kubrt v podání Dana Merty a Michala
Lochmana z 9. třídy byl úchvatný, šesťáci si zase „půjčili“
scénku „Špim a nemůžu ušnout“ od Kašpárka v rohlíku.
Zpestřením besídky bylo vystoupení tanečního kroužku
a kroužku hry na flétnu paní učitelky Fiebigerové, kroužku

Muzeum a kino Lanškroun (17. 12.)

Ve čtvrtek se žáci I. stupně vyjeli podívat do vánočního
Lanškrouna. Nejdříve se podívali do Městského muzea na
výstavu „Vánoce dříve a dnes“. V Konírně zámku děti viděly
betlémy ze všech možných materiálů, různé vánoční ozdoby
a další zajímavosti.
Potom si prošly nazdobené náměstí a již spěchaly do kina
na pohádkový film G-FORCE, v němž tým trénovaných tajných
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ruského jazyka paní učitelky Langerové. Její závěr patřil pěveckému sboru pod vedením paní učitelky Košťálové a koledám.
Aby publikum skandovaně tleskalo na koledy jsem slyšel
a viděl poprvé tady...

Hlavním smyslem bylo informování návštěvníků veletrhu
o turistických možnostech regionu Pardubického kraje. Pro zájemce bylo k dispozici nepřeberné množství propagačních materiálů včetně různých tištěných průvodců a tematických map.
Děti na závěr návštěvy dostaly připravené sladké dárečky
s pardubickým perníkem, trička a také pozvání na oběd od
pana starosty. Děkujeme.

Novoroční turnaj ve vybíjené (7. 1.)

Ve čtvrtek 7. ledna přijely do výprachtické tělocvičny výběry
žáků I. stupně okolních škol (ZŠ a MŠ Bystřec a ZŠ a MŠ Horní
Heřmanice), aby mezi sebou změřily své síly ve vybíjené.
V turnaji hrálo 5 družstev (Lvi Bystřec, Divocí psi Bystřec,
Pumy Horní Heřmanice, Klokani Výprachtice a Antilopy Výprachtice) systémem každý s každým.
Celkovými vítězi se stali Lvi z Bystřece, kdy při rovnosti
vítězných her rozhodli 2 vybití hráči v neprospěch druhých
Divokých psů Bystřec. Třetí skončili výprachtické Antilopy.

Obrovský úspěch žáků školy v testování SCIO
v říjnu 2009

Vynikajícího úspěchu dosáhli žáci 6. třídy naší školy, kteří
se umístili 2x na prvním a jednou na třetím místě v testování
znalostí SCIO mezi všemi žáky v Pardubickém kraji. Celkem
se tohoto testování zúčastnilo 10 921 žáků základních škol
a víceletých gymnázií.
Veronika Pouková je nejlepší v Pardubickém kraji v testu
z matematiky, Jonathan Duben je nejlepší v testu z českého jazyka a třetí nejlepší v testu z obecných studijních předpokladů.
Gratuluji oceněným žákům k výborným studijním výsledkům a děkuji učitelkám I. stupně za práci pro školu a přípravu všech dětí.

Region Tour Brno 2010 (15. 1.)

Na 19. ročník mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech Region Tour Brno 2010, kde byl ve středu
13. ledna slavnostně otevřen také stánek Pardubického kraje,
odjeli v pátek 15. 1. na pozvání pana starosty Stejskala (radní
Pardubického kraje zodpovědný za cestovní ruch) také žáci
naší školy v doprovodu paní učitelky Langerové a pana učitele Formánka.

Potvrzujeme, že

Základní škola Jindřicha Pravečka Výprachtice,
Výprachtice 390
má ve svých řadách žáky, kteří dosáhli výborného výsledku
v testování českého jazyka, matematiky a obecných
studijních předpokladů v rámci projektu Stonožka
pro šesté třídy základních škol a odpovídajících ročníků
víceletých gymnázií v říjnu roku 2009.
V „pardubické“ expozici bylo nejvíce prostoru věnováno
prezentaci Orlického cyklo&in-line království spolu s miniexpozicí keltské vesničky, ve které se odehrávaly ukázky
tradičních keltských řemesel. Dále zde byly ochutnávky místních specialit, jako je tradiční pardubický perník apod. Kromě Keltů své umění předváděli např. lidový řezbář, dráteník
nebo krajkářka. K poslechu hrála lidová kapela.

Mgr. Petr Fiebiger

ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGIE (SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK 8 – 11 HODIN)
pro oblast Letohrad, Žamberk, Lanškroun, Jablonné n. Orl.
6. – 7. 2. 2010
13. – 14. 2. 2010
20. – 21. 2. 2010
27. – 28. 2. 2010
6. – 7. 3. 2010
13. – 14. 3. 2010
20. – 21. 3. 2010
27. – 28. 3. 2010

MUDr. Karásková Vlasta, Letohrad, U Dvora 815, tel.: 465 620 358
MUDr. Kobzová Zdeňka, Lanškroun, 5. května 2, tel.: 465 322 897
MUDr. Krčálová Helena, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, tel.: 465 676 824
MUDr. Mareš Miroslav, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, tel.: 465 676 824
MUDr. Milota Karel, Lanškroun, Svobody 356, tel.: 465 322 787
MUDr. Rösslerová Lucie, Lanškroun, Dukelských hrdinů 615, tel.: 604 749 331
MUDr. Strnadová Blanka, Žamberk, Raisova 814, tel.: 465 613 441
MUDr. Strnadová Marie, Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622, tel.: 465 642
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KLUB DŮCHODCŮ
Nedávno skončil rok 2009 – je tedy důvod k bilancování.
Při výroční besedě vždy hodnotíme uplynulý rok. Tentokrát tomu tak bylo v předvánoční době 17. prosince v jídelně
firmy Agrospol s.r.o. Našimi hosty byli někteří naši sponzoři
a zastupitelé obce. Jsme rádi, že naše pozvání přijali, strávili
jsme společně příjemné odpoledne. Celoročně se na besedách scházíme každých čtrnáct dnů. Besed se účastní kolem
40 členů. Celkem zapsaných členů máme 50.
Někteří členové chybí většinou z důvodu nemoci anebo
něčeho neodkladného. Ohlédnutí za uplynulým rokem hodnotíme kladně, protože aktivit bylo hodně. Během roku jsme
se sešli celkem 40x. Z toho besed bylo 27. Uskutečnili jsme
dva zájezdy. Jeden celodenní a jeden půldenní.
Se seniory z okolních klubů jsme se 11x společně pobavili a zatancovali si převážně při hudbě Svatebčance z Jamného nad Orlicí. Doufáme, že i v letošním roce, kdy si 13.
března připomeneme už devatenáctý rok trvání klubu,
se nám bude činnost dařit a pokračovat jako doposud za
podpory našich sponzorů a přátel. Do nového roku 2010
přejeme všem našim příznivcům, redakci a čtenářům Výprachtických novin, aby jejich životy byly naplněny štěstím
a láskou a ve všech domovech aby vládl klid a mír.
Besedy: v hostinci „U Jana” 13x; v hasičské zbrojnici
Koburk 6x; v jídelně firmy Agrospol s.r.o. 2x; v hostinci
v Horních Heřmanicích 3x; na volejbalovém hřišti TJ SOKOL 3x.
Akce mimo besedy:
Ples v Bystřeci
Ostatkový ples v Horní Čermné
Jarní setkání v Jablonném nad Orlicí
Přátelské setkání v Horním Třešňovci
Vítání léta hudbou a zpěvem v Horní Čermné
Dozvuky „Benátské noci” v Bystřeci
Hudební odpoledne v Horní Čermné
Tradiční setkání na sále hostince „U Jana”
Celoobecní beseda důchodců ve Výprachticích
Dozvuky Martinského posvícení v Dolní Čermné
Zájezdy:
Olomouc – katedrála sv. Václava – arcidiecézní muzeum
Příkazy – Hanácký skanzen – přátelské posezení se seniory
z Veřovic se kterými máme družbu.

Letos vychází datum plesu koburských hasièù v pøedveèer
svátku sv. Valentýna. I v tomto roce plánujeme zopakovat
nìkteré novinky z roku minulého, které se velmi osvìdèily.
A pøidáme i nìco navíc.
Úèastníky plesu mimo jiné èeká:
Plesové noviny - speciální vydání,
Hodnotná elektronika - mezi cenami tomboly,
Laserová show  zajímavé taneèní vystoupení ve zhasnutém
sále.
A osvìdèený astný pár plesu
Tato akce spoèívá v tom, e v cca 20:30 hodin bude
z pøítomných vstupenek vylosován (ne)jeden návtìvník plesu,
který pro sebe a svoji partnerku nebo partnera (opaèného
pohlaví) získá otevøený úèet u baru pro vlastní konzumaci.
Vekeré nápoje bude mít od té chvíle zdarma a to a do konce
plesu nebo do vlastního vyèerpání. Souèasnì mu bude také
vráceno vstupné.

Čenkovice – výstava obrazů, bižuterie, výrobků z pedigu.
Lanškroun – nový závod Pekárny Sázava
Ústí nad Orlicí – Městské muzeum v Hernychově vile.

Srdečně Vás zvou hasiči z Koburku

Klub důchodců Výprachtice - Koburk
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Pomoz najít zvířátkům jejich domeček.

OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY
SUDOKU

Omalovánka
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