Vážení přátelé,

zdravíme Vás v podzimním čase, který se sice dosud
plně neprojevil, nicméně rána jsou již mrazivá a o déšť
také nemáme nouzi.
Zaměstnanci obce Výprachtice jsou zapojeni v celé řadě
akcí. Přes terénní úpravy související s výměnou vodovodu
a připojením nového vrtu ve „Vlčím dole“, přes dokončovací práce ve středu obce a údržbu obecního majetku až
po přípravu paliva na zimu.
Počasí nám v srpnu nepřálo a zaměstnanci naší obce
i firem, které pracují na revitalizaci středu obce a opravě
vodovodu si užili mokra a špatného počasí dosytosti. Dík
Vám všem, kteří jste udělali vše pro to, aby akce, na které
jsme získali dotace, byly z větší části dokončeny.

Jak víte, čerpání dotací z Regionálního operačního programu se stává stále více problematickým. Navýšení vlastní
spoluúčasti obcí a dalších žadatelů o dotace z EU o 7,5 %,
které v souvislosti s úsporným opatřením vlády nepůjdou
již ze státního rozpočtu, nabourá investiční záměry řady
žadatelů. Navíc tak investoři zaplatí miliony ze svého
s tím, že někteří zřejmě od svého záměru realizovat stavbu
z dotace EU ustoupí. Naše obec by měla stihnout financování ještě za původních podmínek s tím, že její vlastní
spoluúčast se nezvýší a zůstává tedy 7,5 % uznatelných
nákladů akce.
Děkujeme všem občanům obce, jejichž pozemky byly
dotčeny stavbou vodovodu, případně byly v souvislosti
s dalšími stavbami používány pro příjezd vozidel ke stavbě za toleranci, se kterou přistoupili k potřebám obce

a umožnili zasáhnout do svých pozemků. Budeme se
snažit Vám je v brzké době uvést do původního stavu.
Ještě jednou Vám děkujeme.
Nyní se ještě pokračuje v práci na zateplení naší hospody a dokončují se práce na dětském hřišti i na stavbě
zázemí fotbalového hřiště. Hospodu čeká výměna oken
ze zadní části sálu hospody a další opravy.
Prosíme všechny občany, aby nám pomohli uchránit
nové dětské hřiště i další stavby před vandaly, jejichž činnost nepřestává, naopak se nám zdá, že bude nutné častěji
požádat o pomoc Policii ČR.
Poděkování patří Vám všem, kteří jste pomohli se
zajištěním Valteřické pouti, běhu do vrchu, volejbalového a tenisového turnaje, setkání důchodců a při přípravě
i konání dalších akcí.
Oporou nám je také náš pan farář Mgr. Szocinski, který
pomohl zorganizovat Valteřickou pouť, která se vydařila,
a to jak po stránce programu, tak i počasí. Do Valteřic nás
přijeli podpořit přátelé z družebního města Landek Zdrój.
Vystoupení jejich souborů se nám velice líbilo.

Po dlouhém vyjednávání se konečně rozjela oprava silnice z Nepomuk na Haldu.
Přejeme Vám všem, aby se Vám podařilo dokončit na
zahrádkách a jinde vše, co je potřebné do příchodu zimy.
Vám, kteří nemáte takové starosti, přejeme příjemné a laskavé prožití podzimního času.

S pozdravem zastupitelstvo obce Výprachtice  

125. výročí narození Jindřicha Pravečka staršího
Malá výstava v rámci rozšíření pamětní síně Jindřicha
Pravečka ml. v Městském muzeu Lanškroun připomněla,
že v letošním roce uplynulo 125 let od narození jeho stejnojmenného otce. Jindřich Praveček st., učitel, všestranný
hudebník, hudební skladatel a sbormistr působil v letech
1907 – 1920 také ve Výprachticích, a proto uvádíme
malou vzpomínku na tohoto vzácného člověka.

Hubálek, osvícený pedagog, spisovatel a básník, znalec
historie zdejšího kraje.
Do této školy nastoupil v roce 1907 mladý učitel Jindřich Praveček st. Nejprve jako zatímní učitel obecné školy a po roce už jako definitivní učitel obecných a měšťanských škol. Vyučoval zde také hru na housle při místní
měšťanské škole, na které učil současně v letech 1914
– 1918. V roce 1908 musel proto složit speciální zkoušku
ze hry na housle pro školy měšťanské.
Ve Výprachticích se krátce po příchodu zapojil aktivně do organizování kulturních a společenských akcí. Byl
spoluzakladatelem Sokola ve Výprachticích, zakladatelem a pokladníkem Červeného kříže a jednatelem místního odboru Národní Jednoty Severočeské. Byl předsedou
čermensko - výprachtické učitelské jednoty „Janů“ ve
Výprachticích.
Působil také jako režisér divadelního oboru této jednoty ve Výprachticích, se kterým provedl řadu divadelních
představení v její prospěch. Nacvičil a řídil celou řadu
dětských divadelních her, při nichž často hrál na klavír
nebo harmonium. Představení se odehrávala většinou ve
Výprachticích, v Horních Heřmanicích, v Cotkytli a Čermné.
Zakrátko už také sedával u varhan na kůru výprachtického farního kostela Proměnění Páně, nákladně opraveném
v roce 1897. Varhany, které byly koupeny v roce 1745
v Králíkách, opravil Josef Kobrle z Lomnice nad Popelkou.
Výprachtice se mu staly osudnými i v osobním životě,
když se seznámil s dcerou starosty a poštmistra Vincence
Chaloupka Annou, která žila s rodiči a dalšími sourozenci
v malém statku v místě zvaném „Na Kopci“. Absolvovala v té době renomovanou Rodinnou školu ve Stěžerech
u Hradce Králové.
Svatba se konala 27. července 1908 ve výprachtickém
kostele. Novomanželé se nastěhovali do přízemního bytu
na poště, kde tchán Chaloupek vykonával poštmistrovskou službu.

Narodil se 1. března 1885 v malé vesnici Hroby,
nedaleko Chýnova. Do vínku se mu dostalo mimořádné
hudební nadání po dvou významných rodech předků, a to
rodu Vacků z matčiny strany a Pravečků ze strany otcovy.
Jeho otec Matěj Praveček byl učitelem v hrobské škole,
kde měli byt a kde se všechny jeho děti narodily. Byl také
výborný muzikant, varhaník a violista a právě od něj získal malý Jindřich základy ve hře na tyto nástroje. Ve svých
jedenácti letech už často hrával za otce na varhany, přičemž osvědčoval svůj talent zejména při tvorbě preludií
a improvizacích.
Po ukončení Obecné školy v Hrobech a Měšťanské školy
v Chýnově absolvoval ještě rok na střední škole v Českých
Budějovicích a v roce 1900 nastoupil na studia do tehdy
vyhlášeného učitelského ústavu v Soběslavi. Jindřich Praveček tady záhy vynikal ve hře na klavír, varhany, housle a violu. Založil a vedl studentský orchestr. Současně
také v letech 1902 – 1904 studoval skladbu u hudebního
skladatele profesora Arnošta Prause. I přes svoje mládí byl
uznávaným hudebníkem pro svoji paměť, lehkou chápavost hudební teorie, čtení z listu a virtuózní hru.
Po ukončení studia na učitelském ústavu si Jindřich
Praveček zvolil tradiční rodové učitelské povolání
a 15. 9. 1904 nastoupil do svého prvního působiště v Osíku u Litomyšle jako zatímní učitel obecné školy. Krátce
nato zde založil a řídil pěvecký kroužek Sokol a dojížděl
do nedaleké Litomyšle, kde hrál na violu v hudebním
spolku Smetana. S ním mj. účinkoval i při slavnostním
otevření Smetanova domu v roce 1905 a při uvedení opery Dalibor. Byl také členem pěveckého spolku Vlastimil.
V letech 1905 – 1907 učil na obecných školách v Čermné
a v Bystřeci, kde se také aktivně podílel na veřejném kulturním životě.
V roce 1907 nastoupil do Výprachtic. Písemné zprávy
o škole ve Výprachticích se objevují až v roce 1590, kdy
první učitelé vyučovali ještě v soukromých domech. První škola byla postavena v roce 1787 a po její zkáze byla
v roce 1859 vystavěna nová jednopatrová škola z kamene
a cihel. Měla dvě učebny a byty pro učitele, ale byla vlhká
a nekvalitně provedená.
Teprve v roce 1905, za starosty Vincence Chaloupka,
byla za finanční účasti obcí Výprachtice a Koburk vystavěna pěkná dvoupatrová budova obecné a měšťanské školy. V tomtéž roce byla zásluhou řídícího učitele Františka
Černohouse otevřena trojtřídní měšťanská škola pro chlapce, v roce 1906 pokračovací hospodářský kurs a od roku
1912 mohly být přijímány do měšťanské školy i dívky. Prvním ředitelem obecné a měšťanské školy byl Karel Otakar

Spolu s vyučováním na výprachtických školách věnoval se Jindřich Praveček i nadále kulturní činnosti. V roce
1907 založil a řídil Žákovský orchestr ve Výprachticích
a také orchestr učitelů a hudebníků, učitelský sbor
a pěvecký kroužek Sokola.
Významným počinem bylo založení učitelského smyčcového kvarteta v roce 1907. Toto komorní těleso neslo
název „Lyra“ a bylo pak v roce 1913 přejmenováno na
Pravečkovo smyčcové kvarteto, ve kterém hráli: Doktor
František Gremmer I. housle, učitel Vincenc Beran II.
housle, Jindřich Praveček violu a učitel Vladimír Hubálek cello. Až do roku 1919 působilo kvarteto zejména na
Ústeckoorlicku a podniklo mnoho úspěšných vystoupení
a koncertů.
V bytě na staré poště se manželům Pravečkovým narodily tři děti, syn Jindřich (1909), pozdější významný
hudební skladatel a dirigent, a dvě dcery Blažena (1911)



a Libuše (1914),
obě zdatné klavíristky a zpěvačky,
které se věnovaly
učitelskému povolání.
Jindřich Praveček st. se věnoval
učitelskému povolání na výprachtické škole až do roku
1920.
Zastával
i nadále významná
postavení v různých
hudebních
a divadelních spolcích, řídil Sokolský orchestr, hrál
v kostele na varhany a koncertoval
v nejširším okolí. V roce 1918 také zažil ve Výprachticích
radost z konce Rakouska – Uherska a ze vzniku samostatné Československé republiky. Tato událost jistě umožnila
J. Pravečkovi uplatnit plně své organizátorské schopnosti
při různých slavnostech a vystoupeních.
Snaha zajistit hudebně nadaným dětem další hlubší
vzdělání vedla Jindřicha Pravečka k rozhodnutí změnit
bydliště. A tak se v roce 1920 celá rodina přestěhovala
do České Třebové. O působení Jindřicha Pravečka v tomto městě pojednává podrobněji publikace „Láska k vlasti“
autorů Heleny a Jaroslava Ženíškových, která byla v tomto
roce vydána Městským muzeem Lanškroun.

SPOZ oznamuje

V září a říjnu má své jubileum
Marta Macháčková
Jan Mareš		
Jiří Smolčák		

60 let
60 let
60 let

Božena Lerchová

65 let

Ladislav Křenek
Jarmila Hejlová

70 let
70 let

Václav Hanzlíček

80 let

Ludmila Beranová

90 let

REGIONÁLNÍ DOPRAVA
V PARDUBICKÉM KRAJI
Od roku 2012 proběhne na
území Pardubického kraje změna
organizace regionální dopravy,
jejímž cílem bude vedle zvýšení
efektivity především zkvalitnění
veřejné dopravy pro cestující,
včetně minimalizace doby strávené čekáním na přípojné spoje. Dovoluji si Vás tedy
požádat, abyste se s připomínkami, náměty apod., týkajícími se trasování a časových poloh spojů, obraceli na
Obecní úřad Výprachtice, a to do konce listopadu 2010.
Koordinací regionální dopravy byla Pardubickým krajem
pověřena firma OREDO, s.r.o., které musí Obecní úřad
Vaše připomínky ke spojům předat. Konkrétní podoba
regionální dopravy bude navržena a projednána v období
od podzimu 2010 do jara 2011.

Po skončení aktivního učitelského a hudebního života
dožil Jindřich Praveček svůj bohatý život u dcery Libuše v Hradci Králové, kde 11. února 1969 ve věku 84 let
zemřel.
Ing. Jaroslav Ženíšek

OPRAVA SILNICE III/31118
Z NEPOMUK DO VÝPRACHTIC

Kosmetika a masáže - Jitka Matějková
Konec platnosti dárkových poukazů
do konce listopadu 2010

Oprava silnice bude prováděna za provozu v jednom
jízdním pruhu a měla by být hotova do 31. 10. 2010.
K úplnému uzavření silnice dojde o víkendech
9. – 10. a 16. – 17. října 2010.

Prosím majitele dárkových poukazů, aby začali
s jejich vybíráním. Od prosince 2010 končí jejich
platnost z důvodu dočasného pozastavení provozu
kosmetiky a masáží ze zdravotních důvodů.
Děkuji za pochopení.

Matějková Jitka

Dřevotvar družstvo Jablonné nad Orlicí

pořádá velkou výprodejní akci (nábytek z výstav,
nábytkové dílce, kuchyňské potřeby a mlýnky).
Sleva 30 – 70%.
Místo: vzorková prodejna Jablonné nad Orlicí.
Termín: pátek 22. 10. 2010
od 15.30 do 19.00 hodin.



Zprávy ze školky
Divadlo:
Po delší přestávce nás opět navštívilo divadlo JOJO
s pohádkou „O nezbedných kůzlátkách”. Pozvání přijali
i bývalí kamarádi ze školky - prvňáci. Děti byly překvapeny jiným, humorně laděným zpracováním.

Po prázdninách kluci, holky,
spěchejte do naší školky.
Školička jak kytička,
slyšet je v ní písnička.
Zpívá dětem pro radost,
pro všechny má hraček dost.
Prázdniny utekly jako voda a my se opět scházíme
v počtu 45 dětí. V letošním školním roce navštěvuje mateřskou školu 25 dívek a 20 chlapců. Mladší děti se scházejí
ve třídě Koťátek a starší děti u Motýlků. Na Motýlky čekalo
překvapení v podobě vymalované třídy a nového nábytku.

Mateřská škola

ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGIE

(sobota, neděle, svátek 8 – 11 hodin)
pro oblast Letohrad, Žamberk, Lanškroun, Jablonné n. Orl.
2. – 3. 10. 2010
9. – 10. 10. 2010
16. – 17. 10. 2010
23. – 24. 10. 2010
28. 10. 2010
30. – 31. 10. 2010
6. – 7. 11. 2010
13. – 14. 11. 2010
17. 11. 2010
20. – 21. 11. 2010
27. – 28. 11. 2010
4. – 5. 12. 2010

MUDr. Špičková Marie, Králíky 414, 456 631 274
MUDr. Šrámek Petr, Letohrad, U Dvora 815, 465 621 551
MUDr. Ulman Jaroslav, Tatenice 268, 465 381 212
MUDr. Vacková Jana, Lanškroun, Hradební 227, 465 322 348
MUDr. Valentová Hana, Lanškroun, Strážní 151, 465 322 907
MUDr. Vebrová Zdeňka, Žamberk, Raisova 814, 465 613 441
Vítková Eva, Červená Voda 333, 465 626 460
MUDr. Vlasatá Lenka, Jablonné n.O., Na Dílech 622, 465 642 765
MUDr. Vojtková Eliška, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, 465 676 821
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



ZŠ Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE
Začínáme po prázdninách

na jiných školách zvykem. Děti rozvíjíme i tím způsobem,
že pravidelně navštěvujeme divadelní představení. Jsme
zapojeni do dotačního programu na podporu polytechnického vzdělávání, a to nám umožní uspořádat exkurze
do různých provozů. Letos nově se zúčastníme Festivalu
vědy a techniky pro děti a mládež – tato akce umožní žákům nahlédnout na cokoli, co je zajímá, okem vědy. Žáci
mají dále možnost zapojit se do korespondenční matematické soutěže a tady nám náklady pomůže uhradit SRPDŠ.
Největším úkolem pro tento rok je získat prostřednictvím
dotací „Peníze EU školám“ prostředky, které významně
vylepší vybavení školy moderní technikou jako jsou interaktivní tabule, dataprojektory, počítačová pracoviště apod.
Pro učitele to je velká výzva, neboť s tím souvisí také jejich
nemalý podíl, a to příprava výukových materiálů právě za
pomoci a s užitím této techniky.
Bude nás v obci vidět. Již 2. října se škola podílí na programu při otevírání hřiště a v době adventní uspořádáme
opět vánoční jarmark.
Přeji všem, aby byl tento školní rok úspěšný. Žákům
to, aby je učení bavilo a měli dobré výsledky, rodičům,
aby se naplnila jejich očekávání a učitelům, aby je práce uspokojovala a naplňovala. Tak, abychom si na konci června mohli všichni říci, že uplynulých deset měsíců
bylo skvělých a že si prázdniny všichni zasloužíme. Všem,
kteří děti ve škole už nebo ještě nemají, přeji pevné zdraví
a spokojenost.

Ožily třídy, chodby i okolí školy na dalších deset měsíců
dalšího školního roku. Co nás všechny během něj čeká?
Říká se, že školu dělají žáci a učitelé. Žáci a učitelé v tomto pořadí. Školní rok tedy bude takový, jaký si ho my
sami uděláme. My, žáci a učitelé. (Záměrně teď opomíjím
státní orgány.) Školní rok naplněný poctivou prací, to především. A jestli to bude pro nás práce zajímavá, zábavná?
- i to záleží na nás. Nikdo z žáků nemá trychtýř, kterým by
mu do hlavy „nateklo“ všechno žádoucí vědění. A nikdo
z učitelů nemá ani vhodnou nálevku. Vše jsou příležitosti,
které se nabízejí. Je na každém, do jaké míry se jich chopí a využije je pro své vzdělání. Mám však představu, že
žáci budou těchto příležitostí využívat ze všech sil a že
učitelé budou svým žákům zanícenými tvůrci příležitostí
a dobrými průvodci. Také rodiče zde mají velkou úlohu:
především být oporou, zázemím a tím, kdo své dítě přijímá takové, jaké je.
Všichni máme jeden cíl – dovést na práh dospělosti
vzdělané, slušné a zdravě sebevědomé mladé lidi, kteří se
v dalším vzdělávání a později i v životě dobře uplatní.
Kromě povinné výuky nabízí naše škola řadu možností
k rozvíjení zájmů a vhodně tak doplňuje a rozšiřuje základní vzdělávání. V letošním školním roce nabízí celkem
15 zájmových kroužků a i ti nejmenší si mohou vybírat z
pěti kroužků. To vše pro děti zadarmo.
Vycházíme vstříc rodičům také tak, že za ně hradíme
část nákladů na výukové materiály, což zdaleka nebývá

Mgr. Hana Chládková, ředitelka školy

Pohled na areál TJ Sokol Výprachtice 11. září 2010.
Zastávku na občerstvení využilo několik účastníků 42.
ročníku pochodu Lanškrounská kopa, který letos lámal
rekordy. Pochodu se zúčastnilo 5 103 zaregistrovaných
účastníků, z toho 3 974 šlo pěšky, 1 097 jelo na kole
a in-line bruslařů bylo 32.

Pronajmu byt 3+1 s garáží
ve Výprachticích

Byt je situován ve středu vesnice, blízko autobusová
zastávka, obchod, doktor. Vytápění na pevná paliva.
Kontakt: 739 335 877 po 15. hod.



NEZŮSTÁVEJTE LHOSTEJNÍ - NIC
NENÍ ROZHODNUTO, ČI ZTRACENO

Běh do vrchu
V sobotu 4. září 2010 se uskutečnil 23. ročník běhu do
vrchu Výprachtice - Buková hora. Závod je zařazen do
MARATONSTAV Českého poháru 2010 v běhu do vrchu
a ISCAREX poháru 2010.
I přes nepřízeň počasí startovalo 85 závodníků (63 mužů
a 22 žen). Trať je dlouhá 7 km a převýšení je 370 m.
Výsledky v jednotlivých kategoriích, vždy jen 3 místa:
Junioři 19 let a mladší
1. Nechvíl Petr
AC Choceň
00:34:04.00
2. Teplý Jan
MARS Svratka
00:34:57.00
3. Pekař Štěpán
MARS Svratka
00:37:35.00
Muži A 20-39 let
1. Krupička Robert
2. Krunka Kamil
3. Horák Ondřej

TJ Jiskra Ústí n. Orlicí 00:27:35.00
SK N. Město n. Metují 00:29:08.00
FORTEX M. Beroun
00:29:32.00

Muži B 40-49 let
1. Vacek Martin
2. Petráš Rostislav
3. Ulich Petr

ISCAREX Č. Třebová 00:30:57.00
Novojický Kotuč
00:31:36.00
MT N. Město n. Metují 00:31:59.00

Muži C 50-59 let
1. Stránský Aleš
ISCAREX Č. Třebová
2. Krupička Miroslav Jiskra Ústí n. Orlicí
3. Šrámek Jaromír KUS Šumperk

00:32:46.00
00:34:03.00
00:35:01.00

Muži D 60-69 let
1. Šmída Oldřich
TJ Maratonstav Úpice
2. Javůrek Jiří
TJ Maratonstav Úpice
3. Tempír František Sokol Štíty

00:33:40.00
00:36:27.00
00:36:42.00

Muži E 70 let a starší
1. Janeček Jaroslav PSK Union Praha
2. Bielčik Jindřich Lichkov
3. Merta Jaroslav
ISCAREX Č. Třebová

00:45:06.00
00:47:45.00
00:49:16.00

Juniorky 19 let a mladší
1. Stránská Adéla
ISCAREX Č. Třebová
2. Weissová Gabriela X-AIR Ostrava

00:42:56.00
00:44:50.00

Ženy A 20-34 let
1. Pechková Jana
TJ Maratonstav Úpice
2. Dušková Lenka ISCAREX Č. Třebová
3. Vytlačilová Lenka ISCAREX Č. Třebová

00:36:57.00
00:38:45.00
00:40:32.00

Ženy B 35-44 let
1. Matalová Jana

00:43:15.00

Slezská Ostrava

Ženy C 45-54 let
1. Matyášová Jana Dolní Dobrouč
2. Pechková Šárka TJ Maratonstav Úpice
3. Machalická Libuše Fortex Ski M. Beroun

„Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic
v domnění, že to málo, co udělat může, nemá smysl.”
(E. Burke)

Vážení občané,
lidé sdružení v Občanském sdružení Naše Výprachtice
Vás tímto článkem chtějí informovat o situaci s výstavbou
větrných elektráren (VE) ve Výprachticích.
Náš čas na tomto světě jako člověka není nekonečný, ale
to co po nás zůstane a přetrvá roky, může být i zlé a konečné. Zcela vážně, s VE za zády to může být trvalé poškození
Vašeho životního prostředí a téměř nedotčené krajiny, která, ať chcete nebo ne Vás podvědomě ovlivňuje a Vy v ní
doposud nacházíte klid a potěšení.
To, čím nás investoři do obnovitelných zdrojů energie
v podobě VE v české krajině obdařují, však nejsou jenom
obrovské „větromlýny“ (občas fungující jako gilotina na
ptáky), ale za pomoci ukvapeně a neuváženě postavených
zákonů jsou to bez nadsázky zvyšující se poplatky za elektřinu. Vaše peníze nepřispějí potřebným a k rozvoji naší
země, ale především těm, kteří hned chytili vítr za pačesy
a využili ho bezohledně jen ve svůj prospěch, dobře přitom
kryti „magickým“ požadavkem EU.
Například v Německu, kde stojí VE už desítky let, lidé
konečně přišli na to, že není zlato všechno, co se třpytí
(točí) a protestují na celonárodních demonstracích (Berlínkvěten 2010). Protože VE nejsou jen monstra v krajině, ale
také problémy s velkými výpadky proudu (tzv. blackout),
s rytmickým kmitáním stínů listů vrtule (stroboskopický
efekt) a navíc i za slabého větru neustálým monotónním
šumem, který ne každý člověk dobře snáší. A že se takový
zvuk jinak klidnou krajinou dobře nese, se můžete sami
přesvědčit přímo ve Výprachticích. Stačí se v podvečer projít od Hoblovny na Převáž a uslyšíte, jak monotónně hvízdá
malá vrtulka ve větráku vodojemu dole v údolí. Jak k tomu
přijdou třeba zvířata, která to musí poslouchat. Zvyknou si
nebo utečou? A co my lidé.
Jaký je pravý důvod pro jejich výstavbu? Přemýšlejte, je
nejvyšší čas změnit názor. Výsledek je ve Vašich rukách.
S dovolením, přijdeme za Vámi zeptat se. Větrné elektrárny
nepohání vítr, ale peníze z našich kapes.
OS Naše Výprachtice (www.zelenalouka.org)
člen Unie pro krajinu (www.unieprokrajinu.cz), člen EPAW
(www.epaw.org)

BURZA KNIH
Základní škola Jindřich Pravečka ve Výprachticích
pořádá se souhlasem Obce Výprachtice dne
2. října 2010 od 14.00 do 16.00 hodin
burzu knih z knihovny.
Jedná se o starší tituly knih. Burza se pořádá
v místnosti bývalé obecní knihovny v budově školy.
Cena knih je 5,- Kč za kus.
Zveme všechny občany, kteří mají zájem
o zakoupení knih k návštěvě burzy.
Výtěžek bude použit pro potřebu školy.

00:39:57.00
00:43:35.00
00:43:58.00

Ženy D 55 let a starší
1. Keprtová Miloslava ISCAREX Č. Třebová 00:47:14.00
2. Chaloupková Marie ISCAREX Č. Třebová 00:50:35.00



V sobotu 23. října 2010

Vážení, spoluobčané obce Výprachtice,

dovolte pár vět k mé kandidatuře do obecního zastupitelstva.
Každý občan naší obce má svobodné právo přihlásit se do těchto voleb. Kandiduji do zastupitelstva
z důvodu toho, že mám v této obci podnikatelský záměr
a proto mám zájem podílet se na jejím dalším rozvoji.
V žádném případě nemám ambice stát se starostou obce
Výprachtice. Přihlásil jsem se jako nestranná osoba,
protože se neztotožňuji s politickou kulturou a z tohoto
důvodu se nepodepíšu pod žádnou politickou stranu.
Není to nic proti jednotlivým osobám v zastupitelstvu
a už vůbec ne proti jejich dosavadní práci. Práce si
vážím a názory respektuji. Nicméně si myslím, že naše
obec je pouze o jedné “straně“ a to jsme my všichni,
občané Výprachtic. Jen my si určíme, kdo bude rozhodovat o naší obci a zvolíme lidi, ne politické strany.
V případě, že budu Vámi zvolen do obecního zastupitelstva, hodlám řešit několik problémů, které vidím ze
svého hlediska jako důležité a trochu za tím vším co se
v obci děje zapomínané.
Hlavní problém, který se týká nás všech, je zimní
údržba nejenom obecních cest. Je nesmírně důležité,
aby se lidé mohli dostávat ze svého domova do práce a škol. Obyvatelé naši obce, kteří nemají katastrálně
vedenou obecní cestu ke svému domu, si podle mého
názoru zaslouží, mít ji v rámci možností zpřístupněnou.
Proto by jsme na ně neměli zvlášť v zimním období
zapomínat. Dále bych se rád zasloužil o údržbu všech
cest včetně cyklostezek. Věřím, že tento můj záměr
zpříjemní cestu, jak obyvatelům, tak turistům a přispěje k jejich bezpečnosti. Při opravách by se mělo dbát
na kvalitní práci a opravovat především tam, kde je to
důležité. Jsem si vědom, že je obec zaneprázdněná
a potýká se s nespočtem problémů. Přesto všechno si
myslím, že i když budeme mít obec ze zlata, nebude
nám to nic platné, když okolí bude zanedbané a cesty
neupravené, v zimních měsících dokonce nesjízdné,
až neschůdné. Jsem připraven udělat v tomto problému
změnu k lepšímu a nést za tyto činy odpovědnost, bez
nároků na finanční odměnu!
Údržba cest je podle mého jeden z největších nedostatků, které je na čase řešit. Jsou také spousty dalších
a dalších strastí spojené s provozem obce jako vodovod
atd., ty se však musejí řešit v závislosti na financích,
zatím co údržba je otázkou dobré organizace práce.
V Případě, že nebudu zvolen do zastupitelstva obce,
budu asi nejenom já vděčný, když se problémy výše
řečené vyřeší ke spokojenosti všech obyvatel.
Přeji obci a obyvatelům Výprachtic vše dobré
a budoucímu zastupitelstvu pevné nervy, ať už se mnou
nebo beze mě.

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

Tím Vám vzniká možnost zajistit správným způsobem
likvidaci nebezpečných odpadů, které se mohou
vyskytovat v domácnosti.
Sbírány budou tyto nebezpečné odpady:
- olej, tuk, filtry, znečištěné hadry, barvy, lepidla
- léky
- galvanický článek suchý nebo mokrý (akumulátor)
- zářivky, výbojky
Zpětný odběr elektrozařízení
- ledničky, televize, rádia, kuchyňské spotřebiče,
výpočetní technika, mobilní telefony
Všechno ostatní je velkoobjemový odpad

Velkoobjemový odpad
nebude svážen !!!!!!
Bude likvidován přistavěním kontejnerů v objektu ČOV
(čistírna odpadních vod), a to v sobotu dne

23. října 2010

od 8.00 do 11.00 hod.
Odpady v žádném případě nemíchejte. V patřičných
obalech od Vás odpad převezme zaměstnanec firmy
KOS s.r.o. Jablonné nad Orlicí. Na obecním úřadě si
můžete vyzvednout plastový pytel, do kterého můžete
některé druhy nebezpečných odpadů nashromáždit.
Ve svozový den bude technika stát na těchto stanovištích:
sídliště Mertov				
od 7.00 hodin
vedle řad. garáží za O.Ú.		
od 7.30 hodin
Valteřice - zastávka			
od 8.00 hodin
na „Malé Straně“ u Skalických 		
od 8.30 hodin
točna U Kovárny			
od 9.00 hodin
na Haldě u kravína			
od 9.30 hodin
sídliště Koburk				
od 10.00 hodin
u hasičárny v Koburku			
od 10.30 hodin
Pokud budete mít k likvidaci odpad, který nelze rukama
zvládnout, prováděcí firma bude mít k dispozici drobnou
techniku, kterou může na Vaše vyžádání odpad naložit.

S pozdravem David PETR  

Svážaný odpad předávejte osobně!!

Zájemci o očkování proti chřipce nahlaste se, prosím, do 8. října 2010 v ordinaci MUDr. Novotného
nebo na telefonu 465 391 138.

Svoz není určen podnikatelům, jejich odpad firma
zlikviduje po dohodě.

Obecní úřad Výprachtice



Spoj čarou a dokresli dvě věci, které se spolu rýmují.

OMALOVÁNKY, doplňovačky
SUDOKU

Ježkovy cestičky jsou různě dlouhé. Krátkou vybarvi žlutou, delší zelenou a nejdelší hnědou pastelkou.

Omalovánka
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