Zprá vy z obce
Vážení přátelé,

zdravíme Vás opět na konci jara, abychom Vás seznámili
s děním v obci v měsíci dubnu a květnu.
Naši zaměstnanci opět připravovali palivové dřevo na
zimní období. Bylo nutné se rovněž vypořádat s řadou škod
po zimě. Zejména některé žlaby na střechách budov vzaly za své, nemluvě o obecních komunikacích, které jsou ve
velice špatném stavu. Na jejich opravu máme vyčleněny
prostředky a začneme s ní okamžitě, jak nám to nezvykle
deštivé počasí umožní. Proběhla rovněž kontrola veřejného
osvětlení spojená s výměnou vadných zářivek.
V budově staré pošty (čp. 175) byla zjištěna plíseň ve
sklepních prostorách. Zaměstnanci úřadu proto provedli, na
základě porady s majitelem stavební firmy panem Radkem
Hajzlerem, opatření k odvětrávání sklepních prostor. Do
některých zdí ve sklepě budovy staré pošty byl aplikován
systém husích krků, kterými bude proudit vzduch, a tak bude
zajištěno vysoušení zdiva. Největší problémy činí nosná zeď,
na kterou jsou napojeny přistavené garáže. Asfaltová izolace
zdi zabraňovala vysoušení zdiva a veškerá vlhkost se pak
objevovala na vnitřních omítkách. Odvětrání zdiva i prostor pod schodištěm by mělo vzniku dalších plísní zabránit.
Dodatečná montáž topení zajistí jednak cirkulaci vzduchu,
jednak snížení vlhkosti.
V minulém čísle novin jsme Vás informovali o připravované výměně oken v budově obecního úřadu. Výměna starých
dřevěných oken za plastová již byla zahájena. Zaměstnanci
obecního úřadu ještě vyspraví omítky po bourání a dokončí
vnitřní parapety.
Obci Výprachtice byla poskytnuta počátkem května Pardubickým krajem dotace ve výši 1,25 mil. Kč na výměnu části
azbestového potrubí v lokalitě (pod Fajtovými a Vaníčkovými). Za dotační prostředky bude provedeno také připojení
nového vrtu na obecní vodojem. Nový vrt zajistí lepší možnosti v zásobování jak občanů, kteří jsou připojení na obecní vodovod, tak i provozů Agrospolu, OEZ, školy a dalších.
O postupu prací Vás budeme informovat.
Havarijní stav azbestového potrubí v naší vesnici je
v poslední době velkým problémem. Za dva roky bylo nutné odstraňovat několik havárií tohoto potrubí. Mimochodem
jednu havárii odstraňovali naši zaměstnanci a zaměstnanci
VAK Jablonné nad Orlicí, závod Lanškroun, nedávno, a to
na počátku měsíce května.
V měsíci květnu jsme oslavili 65. výročí osvobození naší
vlasti od fašismu. Škoda jen, že Vás nepřišlo více uctít památ-

ku padlých, kterým vděčíme za naši svobodu. V Koburku
se konala tradiční Koburská pouť, která tentokrát proběhla
velice slavnostně, za velké účasti jak občanů Koburku, tak
Výprachtic. Mše svatá byla sloužena panem farářem Szoczinskim přímo pod širým nebem, jak to bylo nakonec v dřívějších dobách o poutích obvyklé. Poutníci se mohli občerstvit výbornými koláči, které byly ihned rozebrány, dále pak
vařenými a smaženými pokrmy již tradičně výborné chuti.
Za uspořádání této akce vděčíme koburským hasičům a dalším občanům.
Ve Výprachticích se v dubnu konal sraz motorkářů, na řadě
míst se pálily čarodejnice. V Koburku se ještě stavěl máj a “Čarodějnický rej“ byl tradičně spojen s výborným občerstvením.
Dělo se toho ve Výprachticích již tradičně hodně. Na
závěr nám dovolte několik slov ke stavbám v obci. Stavba „Revitalizace centra obce Výprachtice“, jako mnohdy
i ostatní stavby, jsou některými z Vás připomínkovány, většinou se však jedná o připomínky, které se dozvídáme až
zprostředkovaně. Nyní jsme zaregistrovali kritiku zvýšeného
nástupního ostrůvku naproti zastávce u fary. Dovolte nám,
abychom vysvětlili, že zvýšený nástupní ostrůvek i zvýšené
chodníky jsou nutné vzhledem k požadavkům na dopravní
stavby. Obec měla zájem ostrůvek zapustit na úroveň okolních asfaltových ploch. Takovéto řešení však není z důvodu
bezpečnosti chodců možné.
Řada z Vás si také mylně myslí, že prostředky na střed
obce mohly být použity raději na vodovod nebo něco jiného. To ale nejde. Peníze z EU můžeme použít pouze na
zlepšení míst v obci (chodníky apod.) Musí se však jednat
o řešení situace v jednom místě v návaznosti na jiné drobné úpravy a stavby. To byl náš případ. O všem jsme Vás
podrobně informovali ve Výprachtických novinách již před
dvěma lety. Nepřišla jediná připomínka. Na vodovod, případně na jiné věci, jsou zcela jiné dotace s jinými pravidly a
od jiných poskytovatelů. Každé dotační peníze přitom mají
přísné podmínky jejich použití a každé zaváhání se tvrdě
trestá vrácením dotace, případně její části, včetně sankce,
která může být velice nepříjemná.
Každému z Vás můžeme vše vysvětlit a podat Vám přesné informace k jakékoliv záležitosti, která se týká obecního
hospodaření.
Přejeme Vám lepší počasí, jež bychom ke zlepšení nálady
všichni potřebovali. Není možné pracovat na zahrádkách, tráva roste tak, že bude potíž se s ní později zdárně vypořádat.

S pozdravem zastupitelstvo obce Výprachtice  

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice,
konaného dne 19. 4. 2010 v 18.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu.
pro Povodí Moravy, s.p. pozemek, oddělený z původní
z pozemkové parcely dle stavu KN p.p.č. 277 – trvalý travní porost, podle geometrického plánu č. 619-235/2009
pro k.ú. Výprachtice díl „b“ o výměře 287m2 a současně
se slučuje do pozemku p.č.3303/1. Pro účely směny byl
vyhotoven geometrický plán č. 619-235/2009 pro k.ú.
Výprachtice.
Pozemek p.č. 3303/1 v k.ú.Výprachtice, LV 283, byl
oddělen geometrickým plánem číslo 619-235/2009
z původní vlastnické parcely díl „c“ výsledná cena
6.090,00Kč +20% DPH.
Pozemek p.č. 277 v k.ú. Výprachtice, LV 10001, byl
oddělen geometrickým plánem číslo 619-235/2009
z původní vlastnické parcely dílem „b“ výsledná cena
2.870,00Kč.

Přítomni: J. Beran, Ing. J. Falta, M. Hanyšová, M. Hejlová,
L. Chaloupek, V. Jandejsková, L. Merta, JUDr. M. Stejskal
Omluveni: M. Pfitznerová
Hosté: M. Bašková, J. Lerch, L. Skalický
Program:
1) Zahájení
2) Volba členů mandátové a návrhové komise
3) Schválení cen vodného a stočného na rok 2010
4) Schválení směny pozemků
5) Diskuse
6) Návrh usnesení
7) Závěr
Veřejné zasedání zahájil starosta obce pan Miroslav Stejskal, který přivítal zastupitele a seznámil je s programem
jednání.
Předložený program jednání byl schválen.
				
Schváleno: 9 – 0 – 0

Obec Výprachtice zaplatí ČR - Povodí Moravy - finanční
vyrovnání, které představuje částku 4.438,- Kč, včetně DPH
v zákonné výši, a to do 30 dnů od uzavření smlouvy.
				
Schváleno: 9 – 0 – 0
28/ ZO bere na vědomí zprávu hodnotící komise na
veřejnou zakázku - „Dodávka plastových oken“ do objektu obecního úřadu ve složení: Luboš Merta, Věra Jandejsková a Luděk Skalický. ZO pověřuje stejnou komisi k
výběru zhotovitele na dodávku 7 oken do sálu kulturního
domu.
				
Schváleno: 9 – 0 – 0
29/ ZO schvaluje na základě provedeného výběrového
řízení uzavření smlouvy o dílo na výměnu starých dřevěných oken v budově čp. 3 (obecní úřad) za plastová
s firmou B clasic, Podhomolí 1540, 565 01 Choceň, IČ
43524095. Cena díla činí 230.000,- Kč. ZO současně
schvaluje předloženou zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek, která se zakládá k tomuto usnesení. ZO pověřuje
starostu obce uzavřením smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, a to dle předloženého návrhu smlouvy, která se
zakládá k tomuto usnesení.
				
Schváleno: 9 – 0 – 0
30/ ZO schvaluje podání žádosti na projekt „Život na
společné hranici“, a to do fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis, přepokládané náklady projektu činí 110
tis. Kč. Projekt v případě poskytnutí dotace je kryt 100 %
dotací. Tato dotace bude obci uhrazena po úspěšné realizaci projektu.
Bude projednáno na příštím ZO.

Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: M. Ingrová, M. Hejlová
				
Schváleno: 9 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: Ing. J. Falta, L. Merta
				
Schváleno: 9 – 0 – 0
25/ ZO bere na vědomí informaci Obvodního oddělení Policie ČR Lanškroun ohledně trestné činnosti a dále
o možnosti předání kontaktů na policistu, který byl přidělen našemu okrsku.
				
Schváleno: 9 – 0 – 0
26/ ZO schvaluje cenu vodného pro rok 2010 ve výši
15,- Kč za 1 m3 a cenu stočného pro rok 2010 ve výši
24,- Kč za 1 m3. Ceny jsou stanoveny včetně DPH 10 %
dle skutečných nákladů roku 2009. ZO schvaluje výjimku
pro odběratele, bydlící v úseku Halda, od vodojemu po
hájovnu, a to tak, že pro tyto odběratele se stanoví vodné
ve výši 10,- Kč za 1 m3, včetně DPH v zákonné výši.
				
Schváleno: 8 – 0 – 1
27/ ZO schvaluje uzavření směnné smlouvy, dle které Povodí Moravy, s. p., se sídlem v Brně, Dřevařská 11,
okres Brno – město, PSČ 601 75, IČ: 70890013, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, odd. A, vložka 13565, statutární zástupce: Ing.
Libor Dostál, generální ředitel Povodí Moravy, s. p. převádí do vlastnictví Obce Výprachtice pozemek oddělený
z původní pozemkové parcely dle stavu KN p.p.č. 3303/1
– vodní plocha o výměře 8680m2 - vodní plocha, podle
geometrického plánu č. 619-235/2009 pro k.ú. Výprachtice, díl „c“ o výměře 287m2 vodní plocha (staré koryto)
a současně se slučuje do pozemku p.č. 277/4.
Obec Výprachtice na druhé straně převádí touto smlouvou do vlastnictví České republiky s právem hospodařit

31/ ZO schvaluje nákup hudební aparatury ve výši
17.500,- Kč pro dechovou hudbu Výprachtice a pro další
využití, zejména pro konání různých společenských produkcí.
ZO ukládá starostovi obce uzavření smlouvy o výpůjčce s panem J. Mertou – kapelníkem dechovky.
				
Schváleno: 9 – 0 – 0



Diskuse:
Dne 28. 5. 2010 se bude konat na sále KD Výprachtice
divadelní přestavení „Strakonický dudák“.
Inventura ve škole se bude konat 27. 4. 2010.

32/ ZO schvaluje nákup scénického osvětlení za cenu
36.500,- Kč na osvětlení sálu Kulturního domu Výprachtice.
				
Neschváleno: 0 – 9 – 0
33/ ZO schvaluje podání žádosti o dotaci prostřednictvím grantového programu Pardubického kraje na dodávku plastových oken do sálu Kulturního domu Výprachtice,
jakož i na další drobné opravy sálu kulturního domu.
				
Schváleno: 9 – 0 – 0
34/ ZO schvaluje záměr směny části ppč. 3235/5. ZO
schvaluje záměr prodeje pozemků ppč.928 a ppč. 922,
a části pozemku ppč. 2420 vše v k.ú. a obci Výprachtice.
				
Schváleno: 9 – 0 – 0

Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 9 zastupitelů, 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: Věra Jandejsková

Stoletá jubilantka
Dne 23. dubna 2010 se konala
v Domově pro
seniory, který sídlí
v objektu Sociálních
služeb Lanškroun,
velká oslava. Zdejší
obyvatelka domova
paní Ludmila Chládková se totiž dne 21.
dubna 2010 dožila
rovné stovky let.
Dožít se takového
požehnaného věku
je dopřáno pouze několika málo
z nás. Není divu, že ředitel domova pan Dr. Minář se rozhodl toto významné výročí narození své „babičky“, jak říká,
pořádně oslavit. Každý v domově přiložil ruku k dílu, aby
se oslava vydařila. Kuchařky domova upekly tříposchoďový dort, zákusky a další sváteční menu, další zaměstnanci
a obyvatelé domova pak připravili jednohubky, chlebíčky
a další občerstevní.
K jejím 100. narozeninám zazpívaly děti z mateřské
školy z Lanškrouna.
Oslavy se zúčastnil starosta města Lanškroun Ing. Martin Košťál a radní pardubického kraje JUDr. Miroslav Stejskal. Všichni gratulanti přáli paní Chládkové pevné zdraví
a další dlouhá, spokojeně a šťastně strávená léta života.
Paní Ludmila Chládková se narodila ve Výprachticích
dne 21. dubna 1910 v domě čp. 52 rodičům Antonínovi
Skalickému a Františce Skalické, rozené Vackové. Dům
čp. 52 byl zemědělskou usedlostí, kde mladá rodina hospodařila. Od 1. 10. 1952 manželé Chádkovi vstoupili do
družstva, ze kterého dne 30. 9. 1954 vystoupili. Od 23.
5. 1959 byli zaměstnáni oba opět v družstvu. Paní Chládková pracovala celý život v zemědělství, a to v rostlinné
i v živočišné výrobě, což nebyla práce vůbec lehká.
Ludmila Chládková se svým manželem vychovala 4
děti, nejstaršího syna Václava, dále pak syna Josefa, dceru
Marii a nejmladší dceru Jindřišku, nyní již tři děti nežijí. Dcera Marie se oslav spolu s Ivo Chládkem (vnukem)

zúčastnila. Paní Ludmila Chládková se těší z přízně 9
vnoučat, 17 pravnoučat a před půl rokem se jí narodila
první prapravnučka.
Dům čp. 52 ve Výprachticích vlastní vnuk Ivo Chládek.
Ten se svou manželkou Helenou o babičku pečoval až do
doby, kdy vzhledem ke stáří byla péče o ni stále náročnější a vyžadovala častější přítomnost osoby, která by se
o babičku starala. Jelikož Ivo i Helena jsou zaměstnáni,
bylo nutné babičku svěřit do péče domova. Paní Chládkové se v domově zalíbilo. Personál domova je příjemný
a vstřícný, dokáže své babičky a dědečky pochopit a vyjít
vstříc jejich tužbám, potřebám i přáním. Pokoje v domově jsou zařízeny tak, aby se zde každý cítil jako doma.
Velmi dobré je také to, že se běžná činnost seniorů, kteří
zde tráví stáří, neliší od aktivně prožitého podzimu života doma v rodině. Často se zde zpívá, oslavuje, nechybí
ani pravidelné opékání buřtů, různá posezení, vystoupení
umělců a další akce. Z každého koutku zařízení je cítit
teplo domova, které je pro většinu seniorů tak potřebné.
Za útulné, veselými barvami hrající a krásné prostředí s
příjemnými ošetřovateli, patří veliký dík nejen vedení
domova, ale i všem jeho zaměstnancům. Jejich obětavá a
mnohdy nedoceněná práce je stále více potřebná, přičemž
o jejím důležitém společenském významu není pochyb.
Dovolte nám všem ještě jednou poděkovat zaměstnancům domova. Paní Chládkové a všem zde bydlícím přejeme dobré zdraví a spokojený život v dobrém kolektivu.
S pozdravem Miroslav Stejskal



SPOZ oznamuje

Vítání občánků
V sobotu 22. května 2010 se v obřadní síni Obecního
úřadu ve Výprachticích konalo vítání občánků. Pozvání přijali a malého slavnostního setkání se svými dětmi
zúčastnili rodiče i prarodiče nových občánků, kterými
jsou chlapečci: Petřík Smejkal, Michálek Jirásek, Martínek
Dobeš, Davídek Štefan a jediná holčička Terezka Ulrichová.

V květnu a červnu má své jubileum
Ludmila Mertová
Josef Ďopan		
Zdeněk Bureš

60 let
60 let
60 let

Karel Chládek

65 let

Josef Kulhánek
Jana Skalická		
Zdenka Formánková

70 let
70 let
70 let

Josef Moravec
František Hejkrlík

80 let
80 let

Vítej mezi námi
Jiří Smolčák
Filip Krátký
Erik Mareš

Básničky přednesla a písničky zazpívala děvčátka
z Mateřské školy: Tánička Fišerová, Simonka Jandejsková,
Zuzanka Kubešová a Štěpánka Rubešová. Písničkou potěšily přítomné také Alexandra Tosto a Karolínka Chládková
za doprovodu paní Mileny Csillagové a Mileny Bártové.
Po podpisu do kroniky byl pro děti připraven malý dárek
a pro maminku květina. Následovalo fotografování společné i jednotlivé dle přání, které zajišťoval pan Jan Skalický.
Našim novým malým občánkům Výprachtic a jejich
rodinám přejeme spokojený a radostný život, který je
provázen láskou, pohodou, vzájemným porozuměním
a tolerancí.

Radek Báča

Rozloučili jsme se
Božena Mrázková
Pavlína Weiserová

Za SPOZ Hanyšová Marie

Fotbalový oddíl pořádá

24. července 2010

Memoriál
Zdeňka Fajta
Každoroční fotbalový turnaj se koná na hřišti ZŠ
za účasti mužstev z Bystřece, Čenkovic, Heřmanic
a Jamného nad Orlicí.
Občerstvení a kvalitní sportovní zážitek je dopředu
zajištěn. Srdečně zve Dynamit Výprachtice.



Milí občané Výprachtic,

Vážení členové Zastupitelstva obce Výprachtice,

zatím jsem nikam nic nenapsal, protože jako vytížený
zaměstnanec ve vedoucí pozici na to zkrátka nemám
mnoho času. Nicméně poté, co jsem si přečetl několik
dopisů, které adresovalo sdružení „Naše Výprachtice“
a dále Láďa Chládek Zastupitelstvu obce Výprachtice,
jsem se rozhodl, že nebudu mlčet jako většina z nás.
Protože ve Výprachticích bydlím a vím, co se zde za
poslední roky udělalo, mohu to také srovnávat s tím, co
se udělalo v předchozí době. Oproti tomu jsou neustálé výpady několika občanů proti vedení obce. To, že
nechtějí větrnou elektrárnu ve Výprachticích, ví již celá
republika a nakonec na svůj názor mají právo. Aby však
obviňovali vedení obce z koncentrace výkonné moci
a podobných nesmyslů, to je již trochu silné kafe!
Myslím si, že pokud si chtějí někteří hrát před volbami
na opozici, měli by být především opozicí konstruktivní
a přicházet s konkrétními věcmi, které naší obci pomohou. Důležité přece je, jak bude obec fungovat, co se
zde postaví, co se zlepší apod. Nezaregistroval jsem
dosud například, že by tato opozice navrhla, případně
podpořila nějakou dobrou věc. Kritika je však mnohdy
silnou stránkou právě nás mnohých. Zkusme se konečně
bavit v naší obci o programech těch, kteří do obecního
zastupitelstva chtějí kandidovat. Zkusme se bavit o tom,
co kdo z kandidátů navrhuje udělat a hlavně jakým způsobem a kde. A jestli je schopen sehnat na tyto navrhnuté
akce peníze. Opozici a kritiku považuji za konstruktivní,
ale myslím si, že takovouto opozici zatím Výprachtice
nemají nebo o ní alespoň nevím.
Kritizovat je totiž velice pohodlné a nic nás to nestojí. Horší je převzít odpovědnost a splnit to, co slíbím.
Věřím, že ve Výprachticích v tomto směru zvítězí
zdravý rozum před zlobou a nenávistí.
Omlouvám se současně všem, kteří se v mém článku
poznali.
Zároveň bych chtěl touto cestou poděkovat současnému starostovi obce Výprachtic JUDr. Miroslavu Stejskalovi za jeho doposud vykonanou práci pro obec.

jak všichni víme, proběhnou v letošním roce na podzim volby do zastupitelstva obce. Jedním z úkonů, které musí stávající zastupitelstvo provést, je určení počtu
členů do tohoto orgánu pro příští volební období, tj.
2010 - 2014. Dle zákona o obcích 128/2000 Sb. ust.
§68 odst. 1 je počet stanoven na 7 - 15 členů (dle počtu
obyvatel).
Zde se dostáváme k podstatě tohoto dopisu. V naší
obci se osvědčil od roku 1990 počet zastupitelů 11,
bez rady obce. Pouze v prvním volebním období 1990
- 1994 byl počet 15, včetně rady obce. Toto tehdejší rozhodnutí bylo dáno především snahou, aby se na
řízení obce podílel co největší možný počet občanů.
V roce 2006 však zastupitelstvo stanovilo počet členů pro toto období (2006 - 2010) na 9 osob. Pouze
v důsledku chybného hlasování tohoto usnesení z 28.
6. 2006 k tomuto kroku nedošlo. Nadřízený volební
orgán tehdy rozhodl, že počet zastupitelů zůstane 11
členů. Toto je však všeobecně známo.
Jako občan naší obce mám však oprávněné obavy,
že tento právní krok, tj. snížení počtu členů zastupitelstva pro příští volební období 2010 - 2014, provedete. Žádám vás tímto, aby případný návrh na snížení
počtu členů byl zamítnut. K tomuto kroku mě vede
řada oprávněných důvodů. Jedním z nich je obava
z koncentrace výkonné moci v tak malém seskupení se
všemi negativními důsledky pro občany.
S pozdravem
Ladislav Chládek

Redakce přeje všem
občanům příjemné léto,
hezkou dovolenou
a dětem
krásné prázdniny.

S pozdravem
Jiří Pfeifer

ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGIE (sobota, neděle, svátek 8 – 11 hodin)
pro oblast Letohrad, Žamberk, Lanškroun, Jablonné n. Orl.
5. - 6. 6. 2010
12. - 13. 6. 2010
19. - 20. 6. 2010
26. - 27. 6. 2010
3. - 4. 7. 2010
5. 7. 2010		
6. 7. 2010		
10. - 11. 7. 2010
17. - 18. 7. 2010
24. - 25. 7. 2010
31. 7. - 1. 8. 2010

MUDr. Applová Hedvika, Dolní Čermná 222, 465 393 266
MUDr. Bílý Aleš, Lanškroun, Opletalova 567, 465 324 829
MUDr. Beranová Renata, Jablonné n. O., U koupaliště 149, 465 642 267
MUDr. Dunglová Stanislava, Letohrad, budova žel. stanice, 972 324 447
MUDr. Filipová Jitka, Lanškroun, Strážní 151, 465 325 212
MUDr. Jáňová Radmila, Mladkov 133, 465 635 441
MUDr. Jaslovská Marie, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, 465 676 818
MUDr. Jedličková Zuzana, Bystřec 182, 465 642 990
MUDr. Ježáková Daniela, Letohrad, U Dvora 815, 465 620 528
MUDr. Johnová Marie, Letohrad, Šedivská 498, 465 622 216
MUDr. Karásková Vlasta, Letohrad, U Dvora 815, 465 620 358



Zpráva o činnosti oddílu fotbalu TJ Sokol Výprachtice v roce 2009
Za necelý měsíc začínají Dynamitu Výprachtice opět
tradiční fotbalové turnaje pro rok 2010. Proto je již možná nejvyšší čas zrekapitulovat rok loňský, který byl mimořádně zajímavý zahraničním fotbalovým zájezdem. Níže
uvedený text byl napsán pro Výroční valnou hromadu TJ
Sokol Výprachtice, konanou v polovině dubna 2010.

neměli tolik štěstí a asi ani umu a podlehli Čenkovicím
3:4. O třetí místo i finále se také hrálo pouze systémem
5 penalt pro každé mužstvo. Zde se štěstěna otočila a my
porazili Bystřec-Mladší opět poměrem 4:3 na penalty. Ve
finále koply Čenkovice dobře 3 penalty, kdežto Bystřec A
pouze dvě a tím bylo rozhodnuto o vítězi.
Následující sobotu nebylo počasí také nic moc, ale přesto se Memoriál Zdeňka Fajta mohl odehrát. Do Výprachtic přijely týmy z Bystřece, Rudoltic, Čenkovic, Jamného
a Heřmanic. Po loňském 3. vítězství Bystřáků a odvezení
našeho poháru natrvalo do Bystřece jsme zakoupili nový,
honosnější a již zcela putovní pohár. Je velmi pěkný, takže
si na něj brousili zuby opravdu všichni, jak nováčci turnaje z Rudoltic, kde hrálo několik registrovaných hráčů, tak
tradičně silní Bystřáci, kterým se ve Výprachticích daří,
a konečně i velmi mladí ale stále rychlejší a zlepšující se
tým z Heřmanic. Nicméně největší motivace byla jistě
u domácího Dynamitu. A snad právě ta motivace svazovala jeho hráčům nohy, neboť v semifinále podlehl Dynamit podceňovanému Jamnému 0:1, jehož hráči nikdy ve
Výprachticích velký výsledek neudělali, a o třetí místo
nakonec i Heřmaňákům. Celý turnaj vyhráli právě v klidu
a soustředěně hrající Jamňáci, když ve finále porazili favorizovanou Bystřec 2:0.

I loni jsme zahájili naši fotbalovou sezónu halovým
turnajem v Jamném nad Orlicí, hraném jako Memoriál
Ondřeje Filipa. O Velikonoční neděli 12. 4. 2009 se hrál
7. ročník tohoto turnaje a jelikož jsme poslední 2 ročníky vyhráli a platí pravidlo, že kdo vyhraje 3x za sebou,
odváží si putovní pohár natrvalo, měli jsme velmi dobrou
motivaci opravdu zabojovat.
Výprachtice se již tradičně účastnily turnaje se dvěma
mužstvy, mladším a starším Dynamitem. Byť domácí dělali, co mohli, aby pohár nemuseli dát z ruky, nepodařilo se.
Postavili tedy také dva vyrovnané týmy, kdyby ten první
na nás náhodou nestačil, zastavit nás měl ten druhý. Nicméně začátky sezóny má naše mužstvo silné, takže Dynamit starší porazil všechny soupeře a odvezl si pohár již
natrvalo do Výprachtic.
Prvním venkovním turnajem byl opět turnaj v Jamném,
kam jsme zajeli v sobotu 20. 6. Tradiční soupeři z Jamného, Bystřece a Čenkovic změřili své síly na jamenském
plácku a jelikož forma Dynamitu vydržela, tak i zde jsme
turnaj vyhráli.

Dále jsme se zúčastnili turnajů v Rudolticích a 2x
v Hoštejně. V Rudolticích jsme s registrovanými hráči, kteří hrají 2. nejnižší soutěž, hráli dobré zápasy a celkově
jsme skončili na 2. místě po velmi smolném gólu ve finálovém zápase. V Hoštejně jsme dokonce turnaj vyhráli.
Štěpánský fotbálek je poslední akcí roku, kdy se v místní tělocvičně utkává 6 až 10 týmů a kromě sportovních
výkonů v mezivánočním období jde i příjemné posezení,
které letos trvalo i trochu déle.

Dynamit v Itálii

Loňský rok přinesl ale také do našeho tradičního fotbalového kalendáře, reprezentovaného utkáními se soupeři,
kteří jsou nejdále tak z Rudoltic, i zcela nový prvek, a to
mezinárodní zápas s italským výběrem. To bylo tak:
Hráči Dynamitu postupně stárnou a začínají chápat, že je občas třeba věnovat víkendy i něčemu jinému
než fotbalu a restauračnímu zařízení. A tak Lukáš Kaňka
dospěl po zralé úvaze k názoru, že část svého volného
času věnuje i své přítelkyni, a jelikož takové věci je třeba
rychle nějak stvrdit, než si to jeden nebo druhý rozmyslí,
tak se konala svatba. A to v Itálii. Pravděpodobně si Lukáš
myslel, že když si najde manželku 1200 km daleko od
Výprachtic, má zaručeno, že svatba proběhne v klídku
a žádná individua s kopačkami na nohách mu ji nenaruší.
To byl však zjevně velký omyl. Nebylo pochyb, že Lukáše nemůžeme na takovou akci pustit samotného, to se od
kamarádů nesluší. Takže jsme naplnili 2 auta 8 lidmi a 3
sudy s pivem, chlazení k tomu, plus každý do zbývajícího
prostoru přihodil 2 trička a jedny ponožky a jeli jsme na

O týden později se hrálo v Čenkovicích, kde jsme ve
finále smolně prohráli s FC Bystřec A, a to nejtěsnějším
poměrem 0:1 a obsadili jsme 2. druhé místo ze šesti.
18. července pokračovala série v Bystřeci, kde měl
Dynamit vždy problémy, ale sezóna byla dobře rozjetá a
hráči měli kupodivu stále „slušnou formu“, takže jsme si
docela věřili na dobrý výsledek. Bohužel však v průběhu
turnaje přišly přívalové deště, takže se hrát prostě nedalo.
Ze skupiny jsme postoupili po 2 odehraných zápasech, ale
semifinále se již hrálo pouze na pokutové kopy, kde jsme



rou“. Současně pro mě bylo velkým a velmi příjemný překvapením, jak dobře jsou hráči Dynamitu jazykově vybaveni. Kolem půlnoci téměř všichni naprosto bez problémů
konverzovali s italskými a anglickými svatebčany, především tedy svatebčankami. Naprosto plynně. Jóó, když se
chce, tak to jde.
Druhý den jsme se probrali a zjistili, že jsme docela
dost unavení, a navíc jsme vůbec nechápali, jak v takovém parnu lidé vůbec mohou žít, natož hrát fotbal. Však
také když jsme vyrazili do blízkého městečka splašit něco
k obědu, místní se jen pousmáli a zamumlali něco o siestě, ať to prý zkusíme až po páté hodině odpoledne, až
otevřou krámy. Jo aha, tak proto nechtěli hrát po obědě,
došlo nám tehdy.
Další překvápko čekalo po příjezdu na stadion. Ano,
byl to regulérní stadion, něco jako Juliska v Praze (stadion
slavného českého klubu Dukla Praha), kde se již půl hodiny aktivně rozcvičovalo kolem 25 fotbalistů. První otázka,
která nás napadla, byla:
Kterou ligu tady ti kluci hrajou???
Tak prej pátou nejvyšší v Itálii! To je u nás jako divize,
spíše více. Aha, spadla nám čelist.

Dynamit před utkanim s FC Tradate

třídenní akci do severoitalského Tradáte, vzdáleného cca
20 km od Milána.
Současně jsme také domluvili zápas s místním klubem FC Tradate. Původně jsme mysleli, že si v neděli po
obědě, po sobotní svatební akci, dáme jen takové báčko
(lehký tréninkový fotbálek) někde v parku a potřebovali
jsme tak 5-7 italskejch kluků, kteří nejsou úplně levý, aby
nás to jako bavilo. Lukášova nastávající manželka se však
naší hozené rukavice chopila opravdu s vervou jí vlastní
a domluvila nám opravdový zápas.
Mělo nás varovat, když Italové hlásili, že po obědě
určitě né, protože na fotbal je v tu dobu prý u nich dost
teplo…
Mělo nám přece dojít, co to znamená, když říkali, že
zápas se jim hodí do jejich tréninkové plánu, protože jsou
akorát v půlce své přípravy…
Neměli jsme rozhodně přehlížet, když Italové říkali, že
když fotbal, tak přece na stadionu a v 11 lidech na každé
straně…
Svatba proběhla výborně, myslím, že někteří italští svatebčané poprvé v životě viděli, jaký specifický tanec se
tancuje, když se hraje skladba „Žízeň a jajajajajaj“, nebo
jak umíme při tanci umělecky ztvárnit známý motiv „když
se u nás chlapi poperou, tak jenom nožem anebo seke-

Dynamit při prohlídce města Milána

Ale my jsme je také vystrašili. Když jsme totiž přišli
k nám do kabiny – do šatny hostů, kde na nás čekalo
ovoce, a dokonce byly k dispozici i iontové nápoje, tak
se Italové ohlíželi, kde máme naši bagáž, tedy jako tašky
s vybavením. My měli jednu pro celý tým asi takové velikosti, jako měl každý z nich pro sebe. A jelikož nás bylo
málo, tak nám Cinzi (Lukášova manželka) sehnala 3 italské hráče jako posilu. I ti se po příchodu k nám do kabiny
lehce usmáli a asi pochopili, že dnes opravdu nebudou
hrát za favority zápasu.
Ale nakonec jsme v 30-ti stupňovém vedru kolem půl
šesté večer začali hrát a Dynamit ukazoval, že formu nemá
opravdu v této sezóně špatnou. Přestože rozdíl ve výkonnosti obou týmů byl i laickému divákovi na první pohled
zřejmý, po prvním poločase Dynamit prohrával jen 1:0.
Do druhého poločasu, když jsme v tom horku už sotva
pletli nohama, Italové pro jistotu poslali na hřiště zcela

Hrači Dynamit na stadionu SAN SIRO,
kde harje AC Milan a Inter Milan



novou čerstvou jedenáctku a bylo hotovo. Prohráli jsme
5:0. Mimochodem, tento taktický tah si italský trenér ostře
slíznul v jejich regionálním plátku.

Město Štíty a obec Výprachtice Vás zvou na

Setkání na pomyslné hranici
ČECH A MORAVY

Po zápase však zase přišla naše silnější disciplína, neboť
jsme hned na stadionu narazili sud a začali standardně
... řekněme - analyzovat zápas. Italští fotbalisté nevěřícně
koukali, dali si celkem na mužstvo tak 5 piv a s poukazem
na to, že jsou v plném tréninku, odjeli relaxovat. Poté co
nás vyhnali i ze stadionu, neboť už ho potřebovali zavřít,
jsme pokračovali v hodnocení až do ranních hodin na
statku, kde jsme i bydleli.
Italská cesta Dynamitu byla velice poučná a zajímavá, nicméně ještě nejsme zcela rozhodnuti, zda vyslyšíme výzvy fanoušků a italského soupeře - FC Tradate a pozveme je na příští Memoriál Zdeňka Fajta k nám do
Výprachtic na odvetu na náš „stadion“. Myslím, že to ještě
zvážíme. Musíme ještě trochu potrénovat.

26. června 2010 ve Valteřicích
Zahájení ve 13.00 hodin Mší svatou
v kostele Povýšení svatého Kříže
14.00 hodin Heidi Janků
16.00 hodin Jožka Černý s cimbálovkou
17.30 hodin Záhorácká kapela

D. Hanyš

Hry a soutěže pro děti,
bohaté občerstvení zajištěno.
Vstupné 50,- Kč
Výsledky hlasování ve volbách do POSLANECKÉ
SNĚMOVNY
Parlamentu České republiky
za okrsek č. 1 ve Výprachticích
Počet osob zapsaných do seznamu voličů 753
Počet osob kterým byly vydány úřední obálky 510 tj. 67,72%
Počet odevzdaných úředních obálek 510
Počet platných hlasů 509 tj. 67,59%
Výsledky hlasování za jednotlivé politické strany, politická
hnutí a koalice.
1 Občané.cz
4 Věci veřejné

3 hlasy

tj. 0,59 %

63 hlasy

tj. 12,37 %

6 KSČM

56 hlasů

tj. 11 %

9 ČSSD

153 hlasy

tj. 30,05 %

13 Strana Práv Občanů Zemanovci 18 hlasů

tj. 3,53 %

15 TOP 09

36 hlasů

tj. 7,07 %

50 hlasů

tj. 9,82 %

18 Volte Pravý Blok

4 hlasy

tj. 0,78 %

20 Strana zelených

9 hlasů

tj. 1,76 %

36 hlasů

tj. 7,07 %

4 hlasy

tj. 0,78 %

17 Křesťanská a demokratická unie
Československá strana lidová

21 Suverenita- blok Jany Bobošíkové,
strana zdravého rozumu
23 Česká pirátská strana
24 Dělnická strana sociální
spravedlnosti
25 Strana svobodných občanů
26 Občanská demokratická strana

2 hlasy

tj. 0,39 %

8 hlasů

tj. 1,57 %

67 hlasů

tj. 13,16 %

Obecní úřad děkuje všem občanům, kteří se zúčastnili
voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.



TJ Sokol - spv
Cvičení rodičů s dětmi

Zimní čtyřboj

Od října jsme se scházeli každé úterý na hodinku
v tělocvičně, abychom si trochu zacvičili. Po malé rozcvičce si projdeme tzv. opičí dráhu, kde jsou z nářadí postavené různé překážky (klouzačka, prolézačky, lezení na žebřiny, tunel, houpání na kruhách, skákání na trampolíně

6. února jsme se zúčastnili zimního čtyřboje žactva
v Letohradě. Soutěžilo se ve šplhu, skoku do dálky z místa, hodu na koš a člunkovém běhu (viz obr. 1). Jelikož nás
letos chřipka neminula, nakonec nás odjeli reprezentovat
jen čtyři žáci (Edita Chládková, Lenka Stránská, Petra Dušková a Radek Stránský) obr. 2. Účastily se i děti z Letohradu, Sudslavi, Jamného nad Orlicí a Kameničné. Tady se
soutěží o postup do krajského kola v Pardubicích (první
čtyři). Protože chřipka nepostihla jen nás, tak se zúčastnilo méně dětí než jiné roky, některé měly postup téměř
jistý, ale i přesto soutěžily.
výsledky:
ŠPLH ČL.BĚH SKOK HOD MÍSTO
Radek Stránský 8,16s
11s 178cm Obodů 3(ze 3) postupuje
Edita Chládková 18
14,5
120
5
5(z 6)
Petra Dušková
7,5
11,7
189
15
1(ze 7) postupuje
Lenka Stránská 6,65
12,6
174
15
4(ze 4) postupuje

2

1
a skákání na žíněnku ze švédské bedny, které bylo nejvíce
oblíbené mezi dětmi). Po zdolání už děti věděly, že po
celé ploše tělocvičny rozhodíme míče a hlavně asi 200
malých barevných míčků, takže, i když jsme někdy zapomněli, už věděly, kde je najdou. I někteří z nás už pozna-

4
3
Start
cíl

(obr.1)

Do Pardubic nakonec odjel Radek Stránský a Petra Dušková, která zde obsadila krásné 1. místo. Lenka Stránská
nakonec ze zdrav. důvodů neodjela.

li, že není dobrý nápad vyvolat bojovku házením míčků
na někoho, neboť se to obrátilo ihned proti tobě. Děti se
tím ohromně bavily. Na konci společnými silami uklizíme
nářadí a děti dostávají sladkost. Průměrně se scházelo 1012 dětí s maminkami, ale přišli si zacvičit někteří tatínkové
i jeden děda.
Krásné, ale i slunečné počasí už nás láká všechny ven
a hlavně děti, proto jsme se 27. 4. 2010 rozloučili se cvičením - OLYMPIÁDOU. Rodiče, ale i ti nejmenší museli
zdolat (např. jízdu na motorce, chytání rybiček, prolézání
zavěšenými kruhy v holinkách, rodiče nafoukli pro svou



ratolest dva balónky, které jim zůstaly, chůzi po lavičkách
s překážkami a v ruce lžíci s míčkem, shazování kuželek
apod.) po skončení dostali všichni medaili a diplom a děti
ještě různé drobnosti. Doufám, že se děti, ale i rodiče
bavili, zacvičili si a na podzim se těším nashledanou

Byly to Martina Rybková, Sára Šedivá, Monika Injajevová
a Natálie Chládková. Děvčata bojovala do poslední chvíle
a ze všech sil.
výsledky k nakouknutí:
50m
400m
dálka /cm
hod/m
Natálie
9,5
1:39
247
19,6
60m
800m
dálka /cm
hod/m
Martina
9,5
3:04
392
46,6
Monika
10
3:34
264
29,4
60m
1000m
dálka /cm granát hod
Sára
9
4:23
373
24
Martina a Sára postoupily ze druhého místa do krajského kola v Pardubicích dne 29. 5. Výsledky odtud bydou
po uzávěrce.
Toto byly pro tento školní rok poslední závody, na další
se budeme těšit na podzim např. na výprachtickém pětiboji a dalších.
Děvčata gratulujeme. Přeji všem pěkné a hlavně slunečné léto.

více foto na obec-vyprachtice/fotogalerie

Okresní přebor v atletice

13. 5. 2010 se žákyně naší školy zúčastnily okresního
přeboru v atletice v Ústí nad Orlicí.

D. Dušková

Zprávy z MŠ
Koncert žáků ZUŠ: V polovině dubna přijeli do ZŠ ve
Výprachticích žáci ZUŠ Jindřicha Pravečka s paní ředitelkou Martou Obrovou. Tohoto muzicírování se zúčastnily
i děti z MŠ. Potěšilo nás, že mezi hudebníky byla většina
výprachtických dětí. Se svými nástroji se představili: Tade-

áš Štefan, Patricie Janíčková
- zobcová flétna, Lenka Vernerová - příčná flétna, Denisa
Chaloupková, Martina Bártová - housle a Radek Stránský
- kytara. Na závěr jsme paní
ředitelce i mladým muzikantům předali kytičku, drobné
dárečky a poděkovali za příjemně strávené dopoledne.

Předplavecký

výcvik:

Od 21. dubna zahájilo 17
dětí předplaveckou průpravu
v Lanškrouně. Každá z deseti lekcí je motivována básničkou, projížďkou vláčkem, následuje procházka zoologickou zahradou, kde děti předvádí různá zvířátka. S destičkou se pak učí základní prvky potřebné pro plavání.
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vali z písmenek pohádku. Velká čarodějnice povozila děti na
koštěti. Dovádění čarodějnic bylo ukončeno diskotékou.

Návštěva dětí z MŠ Rosice nad Labem: Jedno dubnové úterý nás navštívily děti ze školky v přírodě v Čenkovicích, které přijely z Rosic nad Labem. Předškoláci připravily pro všechny zmrzlinové poháry a paní kuchařka
upekla pro paní učitelky sladké pohoštění. Poté jsme se
všichni vydali na vycházku, abychom kamarádům z města
mohli ukázat krásy naší vesnice.

Besídka pro maminky: Svátek maminek jsme společně oslavili ve školce. Starší děti zahrály pohádku „Jak šlo
vejce na vandr”. Ty mladší zase tančily, praly prádlo a přivolávaly jaro. Závěr patřil společným písničkám. Maminky odcházely s úsměvem na tváři a s dárečkem od svých
nejmilejších.

Změny v okolí MŠ: Při každodenních vycházkách si
také všímáme změn v našem okolí . V poslední době naše
cesty směřují k výstavbě nového hřiště a pozorování různých strojů. Děti často diskutují o tom, co by chtěly mít na
novém hřišti: asfaltové cesty pro brusle, houpačky, klouzačky, kolotoč, hrad s průlezkou, plochu pro míčové hry.
Samy se podílely na tvorbě různých návrhů.

Na oplátku jsme přijali pozvání do Čenkovic na maškarní karneval, kterého se zúčastnily starší děti. Za doprovodu hudby a lákavého pohoštění všichni předvedli své
masky, tančili a soutěžili. Domů jsme pak odjížděli s pěknými zážitky a příjemně naladěni.

Uzavření mateřské školy o prázdninách: 19. 7. - 20. 8. 2010

kolektiv MŠ

Slet čarodějnic: V pátek 30. dubna se děti proměnily
v čarodějnice a čaroděje. Proletěly školkou, zpívaly hadovi a
vařily bylinkový čaj. Při návštěvě 1. třídy nám školáci vyčaro11

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE
Módní přehlídka

ssmann. Instruktory byli Mgr. Žaneta Fiebigerová a Mgr.
Petr Fiebiger.

Žáci 2. a 4. třídy s p. uč. Fiebigerovou si uspořádali
před vydáním pololetního vysvědčení 28. 1. 2010 přehlídku oděvních modelů.
Soutěž o nejlepší model vyhrál ve 2. třídě Nicolas Mareš
a Lucie Chládková, ve 4. Třídě Alexandra Tosto, Romana
Vaníčková a Antonín Vaníček.
Pan ředitel s paní učitelkou Fiebigerovou zvolili za nejhezčí modely ve 4. tř. Terezu Jandejskovou a Antonína
Vaníčka, ve 2. tř. Terezu Faltovou a Michala Skalického.

Zápis do 1. třídy

Ve středu dne 3. 2. 2010 zorganizovala paní učitelka
Pavla Obručová zápis dětí do 1. třídy za pomoci ostatních
vyučujících a žáků 7., 8. a 9. třídy.

Budoucí prvňáci řešili úkoly, které jim na různých
stanovištích zadávaly pohádkové bytosti. Nakonec byly
všechny děti štědře odměněny.

Lyžařský výcvikový kurz
– sjezdovky OVAZ Výprachtice, Čenkovice

Velký rej masek

Dne 19. 2. – na závěr masopustu - téměř všichni žáci
přišli do školy v maskách. O velké přestávce se uskutečnila pestrá přehlídka masek v tělocvičně školy.

Soutěž o nejlepší výrobek

V rámci projektu „Volba povolání“ spojeném se žádostí
o dotované exkurze do firem zaměstnávajících technické
profese, do kterého se naše škola přihlásila, proběhlo školní kolo soutěže o nejlepší výrobek. Žáci 7., 8. a 9. třídy
přihlásili své výrobky vyrobené v rámci předmětu „praktické činnosti“.

V týdnu od 1. – 5. 2. 2010 se uskutečnil lyžařský kurz
žáků 7. a 8. třídy. Vedoucím instruktorem byl Bc. Petr Gro-

Soutěž byla vyhodnocena dne 16. 3. 2010. Na prvním
místě se umístil Patrik Karvai ze 7. třídy, na 2. místě Sára
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Šedivá z 9. třídy (vyrobili podložky) a třetí byla Kristýna
Hloupá z 8. třídy (vyrobila naviják na šňůru). Všichni
dostali drobné upomínkové předměty a diplomy.

V poslední den před
velikonočními prázdninami (31. 3.) bylo
v naší škole rušno – žáci
prvního stupně plnili různé úkoly, které
měly nějakou souvislost
s blížícími se svátky
jara. Za pomoci p. učitelek upekli velikonoční
beránky – že se opravdu
podařili, můžete vidět
na fotografiích.
V předvelikonočním
týdnu jsme také chodili
do školy v různě barevném oblečení – v pondělí
buď v modrém, nebo žlutém, v úterý v šedé barvě, ve středu
měl každý přijít co nejpestřeji oblečený – v přehlídce „pestrosti“ nakonec zvítězila Veronika Marková z prvního stupně
a Jana Koubková za 2. stupeň.

Literární soutěž

Naše škola se zapojila i do literární soutěže na téma
Volba povolání se zaměřením na technicky orientované
obory. Ve školním kole soutěže se umístila na prvním místě Eva Kulhánková z 9. třídy, na 2. místě Radek Skalický ze
6. třídy a na 3. místě Kamila Kašparová z 8. třídy. Těmto
oceněným žákům byl předán diplom.

Exkurze v závodu ORPA Lanškroun

Dne 18. března odjeli žáci 8. a 9. třídy na exkurzi do
závodu ORPA v Lanškrouně. Doprovázela je paní učitelka
Jindrová a pan učitel Formánek.
Žáci se seznámili s výrobním programem - výrobou textilních dutinek. Tato výroba byla založena v Lanškrouně
již v r. 1884. V devadesátých letech minulého století došlo
k útlumu výroby v důsledku snižování textilní výroby z
důvodu levných dovozů z Číny. Přesto i v současné nejisté
době světové krize patří tato firma k stabilním podnikatelským subjektům.

Návštěva Úřadu práce v Ústí nad Orlicí

Dne 12. 4. odjeli žáci 8. třídy spolu s třídní učitelkou
Mgr. Jindrovou na Úřad práce do Ústí n. Orl. Je to již tradiční akce pro osmáky související s jejich rozhodováním
ohledně výběru střední školy či učiliště.

Vynášení Morany

Dne 22. března žáci prvního stupně vynášeli zimu
a vítali jaro – vyrobenou Moranu odnesli k potoku a hodili
ji tam. Předtím ozdobili lipky u školy pestrobarevnými mašličkami a tím možná definitivně odehnali letošní zimu.

Dne 12. 4. se 8. třída zúčastnila exkurze, která se týkala volby povolání. Ukázalo se, že spousta žáků má ve výběru střední
školy jasno. Paní nás však informovala o tom, co různá povolání obnášejí. Také nám řekla, že studijní obor je nutné vybírat
s citem a s důkladnou rozvážností. Nejdůležitější však je poznání sebe sama. Neohlížejte se na to, co chtějí druzí, ale vnímejte
jen to, po čem toužíte vy sami. Myslím, že tato slova by měla být
heslem všem žákům, kterým se naskytla možnost ovlivnit svou
budoucnost. Vaše rozhodnutí v budoucnu ovlivní nejen vás, ale
i celý váš život.
Ještě se vrátím k sebepoznání. Zjistili jsme, že není lehké
sama sebe popsat. Paní nám rozdala papíry, na kterých byl
panáček, který nás znázorňoval. Měli jsme vypsat své životní
cíle, koníčky, zdravotní stav a nakonec to nejtěžší- naše vlastnosti. Některým jedincům to dělalo dost potíže, ale někteří
v tom neviděli žádné záludnosti. Dopátrali jsme se k tomu, že
každý z nás má předpoklady pro to, aby dělal to, co ho baví.
Otázkou však zní: „Máme na to?? Máme vůbec na to jít si za
svým cílem…??“ A co když nakonec zjistíme, že i přes naše
pevné rozhodnutí tu práci dělat nemůžeme? Třeba jen z toho
důvodu, že by to byla velká dřina nebo by nás to vlastně ani
nebavilo tak, jak jsme si mysleli…? Je velice těžké rozhodnout se už proto, že v pubertálním věku málo kdo pomýšlí
na svůj budoucí život. Nechtěla bych tvrdit, že všichni mají
tento problém, ale většina ano. A co teď? Jak se rozhodnout?
A když už se rozhodnu! Bude to správné rozhodnutí nebo
toho budu do smrti litovat…? Jsou to otázky, na které se těžce
odpovídá.
Také jsme se dozvěděli, že naši volbu povolání by měl
ovlivňovat i zdravotní stav. Spousta lidí tento faktor zanedbává. Myslí si, že to zvládnou. Ale nikdo nemůže dělat něco,
na co se necítí nebo co mu zdravotní stav nedovolí. Po před-

Projekt Velikonoce – pečení beránků, pestré oblečení
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nášce jsme si mohli udělat test, který nám trochu napověděl
v tom, čím bychom mohli být. A nakonec se nám naskytla
možnost nahlédnout do desek, které obsahovaly informace
o jednotlivých pracích. Sama za sebe mohu říci, že tato
exkurze byla zajímavá a poučná.
PS: Prosím rodiče všech žáků, kteří mají před sebou důležitá a těžká rozhodnutí, aby je podpořili a byli jim oporou.
Kamila Kašparová, 8. tř.

Exkurze SOR Libchavy, Mediate Libchavy

né s ochutnávkou jejich výrobků. Pak jsme měli možnost
zhlédnout celý výrobní program této firmy.
Trošku netradiční exkurze pro mě začala velkou hrůzou
v podobě protijedoucích aut učitelů. Nejelo se totiž autobusem, ale auty učitelů a rodičů. Neodjíždělo se v obvyklých ranních hodinách, ale o půl páté odpoledne. Ten čas
byla informace, která mi chyběla a způsobila moje vyděšení. Naštěstí s plynem na podlaze (;-)) jsme dohnali zbytek
a úspěšně dojeli na parkoviště výrobny LUX. Tam jsme si
poslechli spoustu neznámých slov ohledně čipů a podívali se
na jejich výrobu. Je zajímavé, že může společnost vyrůst na
přebytečných strojích, jak se to stalo u lanškrounského LUXu.
Poté nás čekala prohlídka Lanškrouna jako významného historického města. Nazvala bych to „Kolem středověké brány
až na poválečné náměstí“. Následovala chvilka rozchodu,
při které jsem pocítila večerní chlad a nakonec odjezd do
sázavské pekárny. Přivítal nás úsměv, vůně a talířky se sladkostmi. Při pití čaje jsme zhlédli prezentaci o historii firmy
a poté se vypravili do výrobny. Spousta z nás se shodla na
tom, že se nám sbíhají chutě ;-). Ke konci prohlídky už na nás
asi byla znát únava. Ještě chvilku jsme si sedli a potom šup
domů. Přeci jen zítra musíme do školy!!!

Dne 15. 4. 2010 odjeli žáci 7., 8. a 9. třídy se svými
pedagogy na exkurzi do závodu SOR Libchavy, kde se
seznámili s výrobou autobusů. V závodě Mediate Libchavy zhlédli balení bylinných i ovocných čajů. Tato exkurze
se uskutečnila v rámci projektu „Volba povolání“.

Karolína Chládková,8. tř.

Přidělení dotace na exkurzi bylo podmíněno účastí
v soutěži o nejlepší výrobek v pracovních činnostech
a v literární soutěži se zaměřením na technicky orientované obory. O průběhu a výsledcích těchto soutěží informujeme na jiném místě – konkrétně v článku „Soutěž
o nejlepší výrobek“ a „Literární soutěž“.

Dne 19. 4. 2010 se pořádala exkurze do Lanškrouna.
Nepotěšující zprávou ovšem je, že o tak zajímavé věci nebyl

Exkurze v závodu Lux Lanškroun, Pekárna Sázava

Žáci 6. , 7., 8. a 9. třídy (někteří se svými rodiči) spolu
s vyučujícími odjeli v pozdním odpoledni dne 19. 4. do
Lanškrouna. Nejdříve jsme navštívili závod Lux, kde se
vyrábějí bezkontaktní čipové karty. Protože do naší další exkurze v pekárně zbývalo ještě dost času, absolvovali jsme prohlídku Lanškrouna - tak, jak ho většina z nás
nezná, nebo, lépe řečeno, neudělá si čas ho poznat. Pan
učitel Mgr. Fiebiger nás upozornil na spoustu zajímavých
stavebních památek a zajímavostí z historie.
Poté jsme odjeli do Pekárny Sázava, kde jsme nejdříve
vyslechli zajímavé povídání o vzniku této pekárny spoje-
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velký zájem. Ale i tak se našlo kolem dvaceti dětí, které se se
zájmem zúčastnily cesty do města.
Ještě než jsme vyjeli, spustil se déšť. To nám ale nevadilo
a s auty, která poskytli učitelé i rodiče, jsme dojeli na místo.
Nejdříve jsme navštívili firmu Lux. Pan Marek nás provedl po
firmě a vysvětloval nám výrobu čipů. Mě osobně zaujala dost
složitá výroba, a to, jak ty stroje byly schopně zařízeny. Po
technické stránce ovšem nemůžu přispět do tohoto článku,
a proto doporučuji zajistit si prohlídku.
Když jsme odešli plně nabiti dojmy z firmy, absolvovali jsme
prohlídku města. Pan učitel Fiebiger nám ukazoval, kde bylo
bývalé opevnění města, a vysvětloval, kde co stálo. A tak se
z obyčejného města stala velice hezká historická památka :)
Po chvilce rozchodu jsme se dopravili do PEKÁRNY
SÁZAVA. Ještě než jsme vešli dovnitř, potěšil nás nádherný západ slunce, který nás naladil na správně optimistickou
vlnu. Uvnitř nás přivítal velice příjemný pán. Zavedl nás do
„zasedací“ místnosti, kde jsme byli pohoštěni čajem (kávou)
a ukázkou něčeho sladkého. Potom nám vyprávěl o začátcích firmy až do podoby, kterou nese dnes. Po pár minutách
jsme se oblékli pláště a jednorázové čepice. Vytvořili jsme
fotku- všichni s upřímnými úsměvy na tvářích. A mohli jsme
se vydat do výrobny. Procházeli jsme jednotlivými sektory,
kde se vyrábělo něco jiného. Například jsme viděli, jak se
smaží koblihy a jak je to náročné, jak se peče chleba, jak se
dělají koláče a různé zákusky. Byli jsme svědky toho, jak je
tato práce náročná. Ale také jsme viděli, že ti lidé to dělají
s chutí a mají radost, že jsou součástí něčeho tak velkého.
Pán, který nás prováděl, nám trpělivě všechno vysvětloval
a odpovídal na naše nesmělé dotazy. Podívali jsme se do
mrazáku, kde se všechno zmrazovalo, aby celá výroba nebyla tak náročná. Byli jsme poučeni o práci řidičů a o tom, že
to všechno není tak jednoduché. Nakonec jsme se vrátili zpět
do zasedací místnosti a byli jsme znovu pohoštěni. Nejen na
našich tvářích bylo vidět, že nám doopravdy chutná. Hlavně
Kristýnka Hloupá si velice pochutnávala na štrúdlu :)
Po příjemných hodinkách prožitých zde jsme museli firmu opustit a nasednou zpět do aut a jet domů. Tak jsme se
tedy rozloučili a vydali se na cestu do naší vísky. Ještě jsme
byli zdrženi nepříjemnou nehodou, která se stala u Nepomuk. Domů jsme přijeli až před jedenáctou hodinou. To ale
nikomu nevadilo, neboť návštěva pekárny byla doopravdy
nezapomenutelná.
Ještě na závěr bych se chtěla vrátit k pánovi, co vybudoval se svým přítelem firmu jen tak z ničeho. Měl sen! Splnil
si ho, protože si za ním stál a nehodlal se ho jen tak jednoduše vzdát. A proto poklona muži, který tohle dokázal.
Je to doopravdy pozoruhodné a pro někoho neuvěřitelné.
A z toho vyplývá ponaučení: „drž se svých snů a stůj si za
nimi, protože potom se ti splní“.
A nakonec doporučení: všichni nakupujte pečivo a produkty z PEKÁRNY SÁZAVA :)

Exkurze ve firmě Kovo Beran

V pondělí dne 3. května se žáci 9. třídy spolu s p. uč.
Formánkem a p. uč. Langerovou zúčastnili exkurze ve
firmě Kovo Beran, kde se seznámili s výrobou kovových
součástí.

Akademie ke Dni matek

Ve čtvrtek dne 6. května se na sále hostince U Jana
uskutečnila tradiční Akademie ke Dni matek. Paní učitelka
Jindrová celé dopoledne zkoušela program s jednotlivými

Eva Kulhánková, 9. tř.

Den Země – úklid kolem školy

V pátek dne 23. dubna proběhl tradiční Den Země.
Žáci všech tříd uklízeli okolí školy, školní hřiště a hřbitovní cestu. Počasí nám přálo, takže jsme úklid zvládli.
Děkujeme Agrospolu za zapůjčení vozů na odvoz
nahrabaného nepořádku.

skupinami účinkujících. Od 13 hodin potom znovu pilovala program na „generálce“. Pořadem provázely žákyně
9. tř. Eva Kulhánková a Sára Šedivá spolu s Monikou Injajevovou z 8. tř.

Jana Langerová
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Omalovánka

OMALOVÁNKY, doplňovačky
SUDOKU

Nikolka dostala chuť na cukroví.
Pomůžete jí najít cestu?

Spojte čísla od 1 do 35.
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