Vážení přátelé,

dovolte nám, abychom Vás na počátku paní zimy
pozdravili a zamysleli se společně, jako nakonec každý
rok, tématem Vánoc.
Již od října nás reklamní nápisy na obchodech upozorňují na blížící se Vánoce. Obchodníci se nás snaží nalákat na zaručeně nejlepší „vánoční slevy“. Nejvýhodnější
„vánoční nákupy“ se nám nabízejí letáky, televizí, internetem, prostřednictvím obchodů apod. Zapnete televizi
a je to samá reklama.
„Když vydržíš nepapat, uvidíš zlatý prasátko …...“ „Já
nemusím, já už ho vidím …...“.
Je to snad to pravé, co by si mělo před blížícími se
Vánocemi zasloužit naši pozornost? Již několikrát jsme se
v těchto novinách zabývali úvahami, co jsou ty pravé Vánoce,
zda vůbec ještě existují apod.?
Přece pro šťastné Vánoce
každého z nás je důležitá hlavně
dobrá nálada, klid a pohoda. Každý z nás ví, že je to právě to správné. Přesto však opětovně podléháme právě těm „všemocným“
reklamám a pravé „Vánoce“ se
spoustou tradic se z našeho života
postupně jaksi vytrácejí.
V naší vesnici se snažíme
udržet alespoň tradici Vánočních trhů a Vánočních koncertů. Jde nám zejména o to, aby se lidé v naší vesnici
sešli, popřáli si vzájemně vše dobré a alespoň o těchto
dnech se k sobě chovali přátelsky a hezky.
Dobře víme, že téměř v každé rodině se musejí vypořádat s předvánočním úklidem, nákupem dárků, smažením
ryb nebo řízků, pečením cukroví, vánočky, strojením
vánočního stromečku a mnoha dalšími pracemi.
Mnoho rodin se snaží dodržovat tradice, kterými je
držení půstu, vánoční nadílka zvěři a ptactvu, čekání na
první vánoční hvězdu, zpívání koled, pouštění lodiček ze
skořápek ořechů, lití olova apod.
Tady na vesnici se téměř všichni známe. Můžeme si
společně některé tradice a zvyky Vánoc, pokud budeme
chtít, vzájemně užít. Můžeme si udělat radost návštěvami sousedů a známých, popřát si navzájem hodně štěstí
a zdraví, sejít se na Vánočních trzích, při Vánočním koncertě i na Půlnoční mši a obnovit tradice vánočních setkání.

Na naší vesnici ještě chodí 5. prosince Mikuláš s čerty,
ještě slavíme mnohé další svátky a ctíme tradice a některé
obyčeje.
To vše, co zde již bylo výše uvedeno, s sebou přináší tu
nezaměnitelnou, vzácnou a tajemnou atmosféru Vánoc.
Ne, nejsou důležité nabízející se slevy na dárky, není
nutné tyto nejlepší slevněné dárky nakoupit, není důležitý
ani nejkrásnější a největší stromeček, ani úklid, po kterém často nejsme schopni dalších činností a rekonvalescence je to, co nás naprosto pohlcuje. Důležité naopak je
vytvořit svým blízkým obyčejnou atmosféru Vánoc nabitou vstřícností, laskavostí a klidem, který všichni nutně
potřebujeme. Prožít Vánoce ve vzájemné úctě, toleranci
a pokoře, to je to pravé. Odpovězte si, ale upřímně, vzpomenete si raději na krásné dárky,
nebo na pěknou atmosféru Vánoc,
kdy jste se ještě sešli všichni spolu
a zažili spolu pěkné chvíle. Děkujeme Vám, že jste upřímní.
Vážení přátelé, přijměte od
nás přání krásných, pohodových
a štastných Vánoc. Přejeme Vám,
aby se pro Vás Vánoce staly svátky klidu a míru, svátky vstřícnosti a laskavosti, které se nám v
poslední době ve vztazích mezi
lidmi v běžném životě nedostává
tolik, kolik bychom si všichni přáli.
Tedy ještě jednou veselé Vánoce a šťastný nový rok
2011.
Děkujeme Vám všem, kteří jste v naší obci pomohli vytvořit atmosféru dobrých vztahů, vzájemné důvěry
a tolerance.
Dovolte nám, abychom si na závěr společně zaveršovali:
Purpura večerem zazvoní,
zvoneček tichonce zazvoní
a jeho stříbrný hlas probudí vzpomínky v nás.
Vždyť jsme srdcem stále děti,
jen ty roky rychle letí,
ale i když léta pádí,
ať se mají lidi všichni rádi,
každý den a v každém roce
a hlavně přece na Vánoce
a po Novém roce vlastně zase
Zastupitelstvo obce Výprachtice

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice,
konaného dne 12. 10. 2010 v 18.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Přítomni: J. Beran, Ing. J. Falta, M. Hejlová, M. Hanyšová,
L. Chaloupek, M. Ingrová, V. Jandejsková, L. Merta, JUDr.
M. Stejskal
Omluveni: M. Pfitznerová
Hosté: M. Bašková, J. Lerch

71/ ZO schvaluje rozpočtové změny dle předloženého
návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 1
72/ ZO schvaluje věcné břemeno na pozemek ppč.
668/13 zaměřeného GP číslo 628-93/2010 pro k.ú. a obec
Výprachtice ve prospěch vlastníků stavby garáží na stpč.
791 a na stpč. 790 v k.ú. a obci Výprachtice. Obsahem věcného břemene bude právo vlastníků garáží provádět údržbu stavby z předmětného pozemku, používat jej ke vstupu
na půdu garáží a dále v rozsahu práva umístit na uvedeném
pozemku stavbu příjezdové komunikace. Věcné břemeno
se zřizuje za jednorázovou náhradu 1.000,- Kč.
Schváleno: 9 – 0 – 0
73/ ZO schvaluje prodej pozemku ppč. 3148/71 zaměřeného GP číslo 628-93/2010 pro k.ú. a obec Výprachtice
manželům M. a L. Stejskalovým. Prodej se schvaluje za
cenu stanovenou znalcem.
Schváleno: 9 – 0 – 0
74/ ZO ruší své usnesení číslo 43 ze dne 15. 7. 2010.
Důvodem je nemožnost plnění předmětného usnesení
z důvodu podmínek stanovených ČEZ.
Schváleno: 9 – 0 – 0
75/ ZO doplňuje své usnesení číslo 43 ze dne 29. 4.
2009, kterým bylo schváleno věcné břemeno ve prospěch
vlastníka domu čp. 50 Výprachtice následovně: Věcné
břemeno se rozšiřuje o pozemek ppč. 667/1 v k.ú. a obci
Výprachtice. Věcné břemeno bylo zaměřeno GP číslo 62893/2010 pro k.ú. a obec Výprachtice s tím, že dotčenými
pozemky jsou pozemek ppč. 666/1 a ppč. 667/1 v k.ú.
a obci Výprachtice. V ostatním se předmětné usnesení ZO
nemění.
Schváleno: 8 – 0 – 1
76/ ZO projednalo žádost paní V. Látalové o obnovení
lávky pro pěší s tím, že o obnovení lávky se zatím neuvažuje.
Schváleno: 9 – 0 – 0
77/ ZO projednalo dopis paní Hejlové. K uvedenému
bude provedeno místní šetření.
Schváleno: 9 – 0 – 0
78/ ZO schvaluje uzavření pojistné smlouvy s pojišťovnou Kooperativa, a.s. Vienna Insurance Group, se sídlem
Praha 1, Templová 747, IČO: 471 16 617 na pojištění
majetku pro živelní pojištění, pro případ odcizení a odpovědnosti za škodu v celkové výši 30.372,- Kč ročně, vše
dle předloženého návrhu smlouvy.
Schváleno: 9 – 0 – 0
79/ ZO na základě žádosti J. Matějkové souhlasí s pronájmem nebytových prostor v čp. 175 třetí osobě, a to po
dobu nezbytně nutnou.
Schváleno: 9 – 0 – 0
80/ ZO souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou Technické služby Lanškroun, s.r.o., se sídlem Nádražní 822, Lanškroun, IČO: 25951459 na odvoz odpadu z kontejneru na

Program:
1) Zahájení
2) Volba členů mandátové a návrhové komise
3) Uzavření smlouvy o dílo
4) Vyřazení majetku ZŠ
5) Rozpočtové změny
6) Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
7) Schválení smlouvy o převodu pozemků
8) Diskuse
9) Usnesení
10) Závěr
Veřejné zasedání zahájil starosta obce pan Miroslav Stejskal, který přivítal zastupitele a seznámil je s programem
jednání.
Předložený program jednání byl schválen.
				
Schváleno: 7 – 0 – 0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: M. Hejlová, M. Ingrová
				
Schváleno: 7 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: M. Hanyšová, V. Jandejsková
				
Schváleno: 7 – 0 – 0

68/ ZO Výprachtice schvaluje uzavření smlouvy o dílo
na „Výměnu oken a zateplení části fasády kulturního domu“
za sjednanou cenu cca 150 tis. Kč, a to přímým zadáním
firmě Radka Hajzlera, místo podnikání: 561 34 Výprachtice čp. 296, IČ 60146133. Vše dle předloženého návrhu
smlouvy o dílo. Dílo musí být dokončeno do 30. 11. 2010
Schváleno: 7 – 0 – 0
69/ ZO souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě
s firmou Luboše Merty, místo podnikání: Výprachtice čp.
283, IČ 41243277 na akci „Napojení vrtu a výměna části
vodovodu“ s tím, že tímto dodatkem se prodlužuje termín
zhotovení díla do 15. 11. 2010.
Schváleno: 7 – 0 – 0
Na zasedání se dostavil p. Luboš Merta
70/ ZO souhlasí s vyřazením majetku užívaného ZŠ
Výprachtice, a to dle návrhu inventurní a likvidační komise
Jedná se o majetek, dle návrhu komise evidovaný ve výši
151 051,- Kč, který byl shledán prokazatelně neupotřebitelným a bylo na něj vydáno písemné potvrzení o jeho
nefunkčnosti, případně existuje jiný důvod vyřazení. Vše dle
předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
Na zasedání se dostavil p. Ing. Jiří Falta.



ČOV, a to dle předloženého návrhu smlouvy
Schváleno: 9 – 0 – 0
81/ ZO schvaluje prominutí pohledávek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů za rok 2009 dle přílohy k tomuto usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
82/ ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu
nebytových prostor v domě čp. 216 ve Výprachticích s nájemkyní E. Uhrovou, bytem Výprachtice čp. 7, a to v textu
dle předloženého návrhu dodatku.
Schváleno: 8 – 0 – 1
83/ ZO schvaluje změnu usnesení č. 57 ze dne 15. 7.
2010, a to tak, že předmětný pozemek se prodává za zjištěné ceny.
Schváleno: 6 – 0 – 3
84/ ZO schvaluje převod části výsledku HČ 2009 ve
výši 700.000,- Kč do rozpočtu obce.
Schváleno: 8 – 0 – 1

85/ ZO schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci
s firmou ELDACO a.s. se sídlem v Brně, Olomoucká 7/9,
656 66 a obcí Výprachtice, a to dle předloženého návrhu,
který se zakládá k usnesení ZO.
Schváleno: 8 – 0 – 1
86/ ZO ukládá ředitelce ZŠ Výprachtice provádět řádnou inventuru majetku, majetek řádně účtovat v souladu
s vydanými směrnicemi a pokyny a zákonem 250/2000
Sb., zákonem o účetnictví a dalšími právními předpisy.
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 JUDr. Miroslav Stejskal poděkoval všem
zastupitelům za jejich práci v uplynulém volebním období a zasedání ukončil.
Věra Jandejsková

Zápis z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva
obce Výprachtice, konaného dne 10. 11. 2010
v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu.
vzdáno 3 911 platných hlasů, voleb se zúčastnily 2 strany
a 2 nezávislí kandidáti

Přítomni: Ing. J. Falta, Ing. V. Indrová, V. Jandejsková,
Mgr. H. Katzerová, J. Koubek, J. Kulhánek, L. Merta, J. Pfeifer, JUDr. M. Stejskal
Hosté: M. Bašková, M. Hanyšová, R. Lerch, P. Pfeifer,
J. Lerch, L. Skalický

2/ Slib členů zastupitelstva přečetl JUDr. M. Stejskal
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest
a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě
v zájmu obce a jejích občanů a řídit se ústavou a zákony
České republiky“.
Členové ZO přísahali a slib svým podpisem potvrdili,
vše založeno k usnesení.

Schůzi bude řídit Jiří Pfeifer.
J. Pfeifer zahájil schůzi, přivítal nově zvolené zastupitele
a hosty. Seznámil přítomné s programem a nechal
o programu hlasovat.

3/ Navržení zapisovatele – Věra Jandejsková
Schváleno: 8 – 0 – 1

Program:
1) Zpráva o průběhu a platnosti komunálních voleb
2) Složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4) Volba volební komise, návrhové komise a zapisovatele.
5) Volební řád.
6) Volba starosty, místostarosty a členů výborů zastupitelstva
7) Schválení jednacího řádu obecního zastupitelstva
8) Ostatní
9) Diskuse
10) Závěr

Navržení ověřovatelé zápisů – L. Merta, Mgr. H. Katzerová
Schváleno: 8 – 0 – 1
4/ Volba volební komise ve složení: L. Merta, J. Kulhánek, Ing. V. Indrová,
Schváleno: 6 – 0 –3
Volba návrhové komise ve složení: Ing. J. Falta, L. Merta
Schváleno: 7 – 0 – 2

Má někdo ze členů zastupitelstva námitky nebo návrhy na
změnu programu?
Pokud ne, dávám hlasovat o dnešním programu:
Schváleno: 9 – 0 – 0

Volba mandátové komise ve složení: J. Kulhánek,
J. Koubek
Schváleno: 9 – 0 – 0
5/ Schválení volebního řádu.
Volební řád přečetl p. JUDr. M. Stejskal.
Schváleno: 9 – 0 – 0

1/ Zpráva Okrskové volební komise:
Se zprávou seznámil předseda volební komise Luděk
Skalický.
Nevyskytly se žádné závady, počet oprávněných osob
volit je 755, k volbám se dostavilo 501 voličů, bylo ode-

Nyní přikročíme k volbě starosty a místostarosty obce.



6/ Před volbou starosty dávám návrh, aby hlasování
bylo tajné.
Schváleno: 9 – 0 – 0
Volba starosty: Hlasováním jste rozhodli, že starostou
obce bude JUDr. Miroslav Stejskal.

vý systém za cenu 48.132,- Kč bez DPH, dle přiložené
smlouvy o dílo s firmou KSK spol. s. r. o, Lidická 375,
563 01 Lanškroun.
Schváleno: 9 – 0 – 0
9/ ZO schvaluje vyřazení 1 ks frézky, rok pořízení 1978,
a to dle zápisu o vyřazení přebytečného a neupotřebitelného majetku ze dne 25. 2. 2010.
Schváleno: 9 – 0 – 0
10/ ZO schvaluje provedení inventarizace majetku
obce ke dni 30. 11. 2010, přičemž stanoví následující
inventarizační komise:
hlavní inventarizační komise ve složení:
předseda: Věra Jandejsková
členové: Mgr. Hana Katzerová, Hana Havelková
dílčí inventarizační komise:
SDH Výprachtice:		
předseda: Ing. Jiří Falta
členové: Jiří Pfeifer, Luděk Skalický
SDH Koburk:		
předseda: Mgr. Hana Katzerová
členové: Věra Jandejsková, Jiří Katzer
Knihovna Výprachtice:
předseda: Hana Havelková
členové: Jan Koubek, Kateřina Medková
Knihovna Koburk:		
předseda: Věra Jandejsková
členové: Václav Lerch, Ing. Vendula Indrová
Pohledávky:		
předseda: Jiří Pfeifer
členové: Jiří Kulhánek, Marie Bašková
Místní komunikace:		
předseda: JUDr. Miroslav Stejskal
členové: Luboš Merta, Luděk Skalický
Obecní údržba:		
předseda: Ing. Jiří Falta
členové: JUDr. Miroslav Stejskal, Josef Bašek
Vodovod a ČOV:		
předseda: Luboš Merta
členové: Hana Havelková, Jiří Kulhánek
Obecní úřad:			
předseda: JUDr. Miroslav Stejskal
členové: Marie Bašková, Hana Havelková
Hostinec U Jana:
předseda: Jan Koubek
		členové: Jiří Pfeifer, Ing. Vendula Indrová

Pan Jiří Pfeifer předal vedení veřejného zasedání zvolenému starostovi obce JUDr. M. Stejskalovi, který všechny
přítomné přivítal a poděkoval jim za projevenou důvěru.
Volba místostarosty proběhne stejně jako volba starosty.
Volba místostarosty: Vzhledem k tomu, že v 1. kole
nebyl místostarosta zvolen nadpoloviční většinou, bude
volen ve druhém kole.
Do druhého kola, dle volebního řádu, postupují 2 kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. Jelikož po prvním kole
postoupili 3 kandidáti, bude bod č. 6 volebního řádu upraven tak, že do druhého kola postupují 3 kandidáti s největším počtem hlasů. Ostatní znění bodu bude zachováno.
Schváleno: 8 – 0 – 1
V druhém kole volby místostarosty byl zvolen pan Jiří
Pfeifer
Následuje volba členů výborů a jednotlivých komisí
zastupitelstva.
Výbory:
Do finančního výboru byli zvoleni:
předseda: Ing. J. Falta,
členové: Mgr. H. Katzerová, J. Koubek
Schváleno: 7 – 0 – 2
Do kontrolního výboru byli zvoleni:
předseda: Ing. V. Indrová,
členové: J. Kulhánek, L. Merta
Schváleno: 6 – 0 – 3
Komise:
Volba likvidační komise ve složení:
J. Koubek, J. Pfeifer
Schváleno: 7 – 0 – 2
Do komise životního prostředí navrhuji tyto členy:
J. Kulhánek, P. Moravec, L. Chaloupek
Schváleno: 8 – 0 – 1
Do komise SPOZ navrhuji tyto členky:
V. Jandejsková, M. Bašková, H. Katzerová
Schváleno: 8 – 0 – 1
Do rady školy navrhuji tyto členy:
JUDr. M. Stejskal, J. Pfeifer, Ing. V. Indrová
Schváleno: 7 – 0 – 2
Do funkce oddávajícího navrhuji tohoto člena:
Ing. J. Falta
Schváleno: 8 – 0 – 1

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
30. 11. 2010
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 10. 12. 2010
Starosta obce předloží ZO zprávu o způsobu řeše-

7/ Posledním bodem ustavujícího zasedání zastupitelstva obce je schválení jednacího řádu.
Dávám návrh, aby se zastupitelstvo řídilo dosavadním
platným jednacím řádem zastupitelstva.
Schváleno: 9 – 0 – 0
8/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na kamero-



ní 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. 12. 2010.
Schváleno: 9 – 0 – 0
11/ ZO souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku 264/2 o výměře 116 m2 v k.ú. Valteřice u Výprachtic.
Schváleno: 9 – 0 – 0
12/ ZO souhlasí s připojením domu čp. 130 ve Výprachticích na obecní vodovod a veřejnou kanalizaci.
Schváleno: 9 – 0 – 0
13/ ZO v souladu s nařízením vlády č. 3/2003 § 2 stanoví
následující odměny neuvolněným členům zastupitelstva:
- místostarosta ve výši 1/4 měsíční odměny, včetně
příplatků, uvedených v příloze č. 1 k nařízení vlády č.
37/2003 Sb.
- ostatní členové ve výši 1 měsíční odměny, včetně
příplatků, uvedených v příloze č. 1 k nařízení vlády č.
37/2003 Sb.
Schváleno: 9 – 0 – 0
14/ ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce
Výprachtice č. 1/2010, kterou se ruší obecně závazná
vyhláška č. 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2011. Pro
fyzické osoby činí poplatek 400,- Kč. Pro podnikající
fyzické a právnické osoby činí za 1 popelnici v roce 2010
poplatek 1.387,- Kč bez DPH.
Schváleno: 9 – 0 – 0
Diskuse:
p. Petr Pfeifer – Lípy u kostela jsou ve špatném stavu.
Některé jsou duté, v korunách stromů visí uschlé větve
a ty ohrožují občany, kteří tudy chodí. Zda by se stav těchto stromů nemohl překontrolovat a některé, které jsou ve
špatném stavu, pokácet.
Odpověď: – komise životního prostředí prověří a překontroluje stav stromů a podá vyjádření na řešení. Bude
přizván odborný znalec.
Zpráva návrhové komise: jednotlivé body zasedání byly
projednány a jednotlivě schváleny.
Zpráva mandátové komise: veřejného zasedání se zúčastnilo 9 členů zastupitelstva, schůze je usnášeníschopná.
Závěr: Starosta obce poděkoval přítomným zastupitelům
a hostům za účast a veřejné zasedání ukončil.

Věra Jandejsková

SPOZ oznamuje
50 let

Kosmetika a masáže
oznamuje dočasné ukončení činnosti
Jitky Dostálkové (Matějkové)

Josef Mareš		
Jan Beran		

60 let
60 let

Miroslav Junek
Josef Lerch		

65 let
65 let

Marie Marešová
Vladislav Vaníček

75 let
75 let

Josef Smejkal

90 let

Obecní úřad
upozorňuje
odběratele vody

Provoz však pokračuje, možnost objednání
s novými tel. čísly:
Kosmetika tel.: 739 026 021
Masáže a pedikúra tel.: 739 076 800

Za celý salon přejeme příjemné prožití vánočních
svátků a mnoho štěstí a úspěchů v novém roce.

z obecního vodovodu,
že termín úhrady
vodného a stočného
je nejpozději

Pro své klienty hledám ke koupi rodinný dům
nebo chalupu.
Může být i k rekonstrukci,
prosím volat nebo SMS na tel.: 773 536 494

15. prosince 2010


Volby 2010
Vážení spoluobčané,
komunální volby 15. -16. října 2010 jsou již minulostí.
Přesto jsem se k tomuto tématu rozhodl ještě vrátit. Upřesnit nebo uvést na pravdivou míru některá fakta, která byla
v předvolebním „boji“ použita a uvedena.
Těsně před volbami jsme obdrželi předvolební leták
Sdružení nezávislých kandidátů (dále SNK). Předložili
nám, občanům, velice věcným a kultivovaným způsobem svůj volební program s řadou zajímavých, jak organizačních, tak investičních akcí pro obec a občany. Poté
následovala reakce kandidátů do voleb za ČSSD v podobě článku “Pohádka, které schází zlatá rybka“. Tento byl
zveřejněn na webových stránkách obce. Ke stylu, účelu
a důsledkům tohoto článku se nebudu vyjadřovat. To
ponechám na čtenáři. Chci se však vyjádřit k některým
skutečnostem, které jsou zde uvedeny. Některé jsou buď
nepřesné nebo nepravdivé.
Jelikož všichni občané nevlastní, nebo nemají přístup na
internet, přimlouvám se, aby plné znění tohoto článku bylo
redakcí zveřejněno v našich Výprachtických novinách. Ale
k vlastnímu obsahu tohoto příspěvku. Kandidáti do voleb
za ČSSD, (dále autor) v úvodu uvádějí, že realizace tohoto volebního programu by obnášela investice v řádu desítek, možná i stovek milionů korun, které ve svém rozpočtu
obec nemá a nikdy mít nebude. Samozřejmě souhlasím
s uvedeným názorem autora i s tím, že tyto velké investiční
akce lze proto realizovat pouze s pomocí státních, nebo
jiných dotací v době, kdy je na uvedenou věc dotace vypsána. Tyto jsou však většinou časově a výší uvolněných fin.
prostředků omezeny. Tato zásada vždy platila a stále platí.
Tuto skutečnost členové SNK také určitě vědí.
Na závěr se krátce vyjádřím k citovaným investičním
stavbám. Začnu tělocvičnou. Tato měla být rozšířena
a rekonstruována v rámci opravy a dostavby školy (začátek 2003). To, že toto údajně nepožadovali sportovci ani
škola (citace autora), není argumentem. Záměrem tehdejšího zastupitelstva bylo vybudovat nadčasovou stavbu pro
řadu halových sportů s potřebným zázemím pro mládež
a občany. Též dostavba školy není dokončena. Chybou
tehdejšího zastupitelstva bylo, že tato akce byla rozdělena
na řadu dílčích staveb a nebyla řešena jako celek.
Odkanalizování obce. Též započatá a nedokončená
akce. Zbývá min. dokončit sídliště „Mertov“. Výprachtice
byly, v době kdy se započalo s výstavbou čistírny a kanalizace (v roce 1985) jediná obec na okrese, která takovou
náročnou investiční akci započala.
Plynofikace obce. Důvodů k vybudování této náročné investiční akce bylo několik: zlepšení kvality ovzduší,
zvýšení standardu bydlení, tím zvýšení ceny nemovitostí, podpora výstavby rodinných domků apod. Začátkem
roku 2002 byl pro tuto akci založen svazek obcí „POD
BUKOVOU HOROU“ Tento svazek měl však i řadu dalších cílů a zájmů. V roce 2003 byla rozhodnutím tehdejšího zastupitelstva příprava plynofikace zastavena
a zrušeno členství v tomto svazku. Cena 30 – 40 milionů
korun nákladů pro naši obec, kterou uvádí v článku autor,

není pravdivá. Celkové náklady byly přibližně 73,5 milionu. Pro obec Dolní Čermná, Verměřovice, Horní Čermná, Bystřec dohromady. Po odečtení dotace uhradily tyto
obce v průměru 9,1 mil. korun. (dlouhodobý úvěr).
Bohužel musím souhlasit s autorem, že v současné
době pravděpodobně nejsou na tyto akce vyhlášeny příslušné dotační programy a tím případný záměr dokončit
tyto stavby zůstane nenaplněn
Ladislav Chládek

Vyjádření:
Vážení přátelé, nehodláme polemizovat s článkem pana
Chládka, nemělo by to smysl. Pouze pro Vaši informaci.
Na rekonstrukci základní školy jsme získávali prostředky od
poslanců parlamentu. Řádné dotace na rekonstrukci naší
školy neexistovaly a jsme rádi za to, že máme školu v takovém stavu. Do školy se investovalo více než 33 mil. Kč.
Zájem o plynofikaci vesnice v dotazníkovém šetření projevilo pouze 27 % občanů, což pro získání dotace nestačilo.
Každý mohl kandidovat, aby si ve funkci starosty
vyzkoušel, jak je těžké sehnat prostředky pro malou vesnici. Škoda jen, že někteří již zapoměli.

Prosba a sdělení:

Chtěli bychom poprosit občany na Malé straně, aby
nesypali žhavý popel do kontejneru. Za poslední roky
kontejner několikrát hořel. Naposledy v pátek dne 26.
11. 2010. Museli zasahovat naši hasiči a hořící kontejner doslova zalít vodou. Nemusíme Vám vysvětlovat
co udělá mokrý popel a další odpad s kontejnerem přes
zimu. Nový kontejner stojí cca 60 a více tisíc. Zdá se
nám velice nespravedlivé, když se ničí obecní majetek
s dopadem na zvýšení nákladů na komunální odpad
pro celou vesnici. Pokud se nám podaří v budoucnu
viníka zjistit, ponese odpovídající následky. Není přece takový problém, sypat do kontejneru popel, který již
není teplý. Stačí jen mít dvě nádoby na popel a ten žhavý nechat venku dostatečně ochladit.
Obec Výprachtice.





Zprávy ze školky
Nové hřiště
Začátkem října se mateřská škola zúčastnila slavnostního otevření hřiště. Jak jinak než sportovně. Motýlková třída
nacvičila aerobic „Čápi”pod vedením paní učitelky Beranové. Poděkování patří rodičům, kteří nám pomohli při

Vystoupení dravců
Základní škola nás pozvala na vystoupení s dravci na
školním hřišti. Humorným vyprávěním byl dětem přiblížen život jednotlivých ptáků. Vyprávění bylo ukončeno
malým kvízem, kde si děti mohly své vědomosti zhodnotit. Největším zážitkem byly přelety a ukázky lovu kořisti.

zajištění sportovního oblečení. Ve spolupráci se žákyněmi
9. třídy byla také připravena pohádková cesta inspirovaná
průlezkami. Vybudování nového hřiště obohatí sportovní
vyžití dětí v mateřské škole a za to jsme opravdu rádi.

V souvislosti s poznáváním podzimní přírody a života v lese jsme oslovili tatínka Tomáška Nového. Přišel na
návštěvu v mysliveckém stejnokroji. Vyprávěl si s dětmi
o zvířátkách, jak jim v zimě pomoci a poradil nám se zazimováním malého ježka, který zůstal sám. Panu Novému
za návštěvu děkujeme.

Krásné prožití vánočních svátků
přejí Všem zaměstnaci mateřské školy

OTEVŘENÍ HERNY
Milé děti, maminky, tatínkové, ale i babičky a dědové!
Opět otevíráme každé úterý od 8:30 do 11:30 prostory
Výprachtického kukátka pro naše nejmenší děti. Čeká Vás
pohádkově vymalovaný prostor, hračky a různé akce.
Ale hlavně noví kamarádi!
Kontakt a komunikace dětí s jejich vrstevníky je důležitá
a v pozdějších letech i nápomocná při nástupu do mateřské
školky. Maminky si tak alespoň na chvíli odpočinou od běžných starostí v domácnosti a mohou si navzájem vyměnit
své zkušenosti, starosti i radosti ve výchově svých ratolestí.
Budeme pro děti připravovat v rámci mateřského centra
i různé akce a krátký program v podobě cvičení, tancování…aj.

Rádi uvítáme nové nápady a pomoc při jejich realizaci.
Vstup: rodiče 20,– Kč; dítě zdarma. Tyto peníze budou
použity na zajištění chodu kukátka (hygienické potřeby
a občerstvení).
Budeme
se tedy každé
úterý těšit na
dětský smích!
Výprachtické
kukátko



ZŠ Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE
Zastavení předvánoční

A co ti, kteří nemají takové nadání, aby dosahovali
vynikající klasifikace? Mnozí
jsou tak šikovní, že nemám
nejmenší pochybnosti o jejich
uplatnění v životě. Potvrdilo
se to i při přípravě vánočního
jarmarku. Škola jím žila několik dní. Musím konstatovat, že
výprachtické (a také čenkovské
a heřmanské) děti jsou báječné. Šikovné, pracovité, ochotné pomoci, se spoustou nápadů. Těší mě to z celého srdce
a naplňuje nadějí do budoucnosti.

Nastal čas adventu, čas dlouhých večerů, ale také čas
bilancování, kdy se zamýšlíme nad rokem, kráčejícím ke
svému konci. Dovolte mi, abych totéž učinila za naši školu.
Název našeho školního vzdělávacího programu je
„Škola pro život“. Myslím si, že plně vystihuje směr našeho snažení – připravit žáky na další studium a naučit je
orientovat se v běžném životě. A tak žáci nesedí pouze
v lavicích, ale vyjíždějí na exkurze. Žáci prvního stupně navštívili Jeseníky, ti starší byli v Orlických horách.
A nejednalo se pouze o putování za přírodou, ale navštívili i místa, kde se setkali s historií, uměním, technikou
i průmyslem. Žáci nejvyšších ročníků byli na exkurzi ve
dvou firmách s technickým zaměřením, což jim může
pomoci při rozhodování o budoucím povolání. Ve škole
jsme zhlédli divadelní představení o třicetileté válce a učivo přírodopisu nám obohatily ukázky dravců.
6. a 9. ročník se zapojily do celostátního systému testování SCIO. Šesťáci hlavně z důvodu zaznamenání stavu na počátku druhého stupně. Testy žáků deváté třídy
mají pak už velkou vypovídací hodnotu o dosažené úrovni vzdělání. A naši žáci jsou opravdu dobří, několik se
jich umístilo na špičkové úrovni především v matematice,
v českém jazyce i v obecných studijních předpokladech.
Špičkovou úrovní myslím to, že pouze několik málo
procent (do 5, někde do 8 %) všech testovaných žáků
v republice test zvládlo lépe. Je to vynikající zprávou
nejen pro žáky samotné a pro jejich rodiče, ale také pro
nás, jejich učitele. Ujišťuje nás to o správnosti naší cesty.

Milí rodiče těchto dětí, milí Výprachtičtí,
Přeji Vám všem, abyste se, až zazní „Slyšte, slyšte pastuškové“, naladili na sváteční pohodu, abyste, až uslyšíte
„Hej mistře, vstaň bystře“, zvládli s přehledem všechny
předvánoční a vánoční přípravy a až nastane ta „Tichá
noc, přesvatá noc“ zažili pocity vzájemné lásky a blízkosti, které jsou tím nejvzácnějším, nejlevnějším, ale i nejdražším vánočním dárkem.
Mgr. Hana Chládková
ředitelka ZŠ

MUDr. Novotný nebude ordinovat
27. 12. a 28. 12. 2010
Akutní případy ošetří MUDr. Krivda
v ambulanci v Jablonném nad Orlicí.
27. 12. 7.00 – 13.00 hodin
28. 12. 7.00 – 11.00 hodin

Redakce Výprachtických novin Vám přeje
příjemné prožití vánočních svátků
a v novém roce pevné zdraví,
mnoho štěstí a spokojenosti.

tel.: 603 988 808



Vítání občánků
školky zazněly básničky
a písničky, které pro tuto
příležitost s nimi připravila paní učitelka Květa
Smejkalová. Za hudebního doprovodu paní Jany
Štefanové pěkně zazpívala Alexandra Tosto
a Karolína Chládková. Děti
v kolébce, s rodinou
či zajímavé momentky
vyfotografoval pan Jan
Skalický. Všem účinkujícím za pěkné vystoupení
děkujeme.
Malým občánkům přejeme, aby vyrůstali ve zdraví,
radosti a spokojenosti v pohodovém rodinném zázemí.

V sobotu 9. října 2010 se v obřadní síni Obecního úřadu ve Výprachticích uskutečnilo v letošním roce druhé
vítání nových občánků naší obce. V náručí svých rodičů
se malého slavnostního setkání zúčastnily čtyři děti. Přivítali jsme holčičku Radku Schwarzovou a tři chlapečky:

Za SPOZ: Hanyšová Marie

Vzhledem k tomu, že toto vítání ukončilo mé působení ve Sboru pro občanské záležitosti při OÚ Výprachtice,
cítím povinnost poděkovat všem, kteří v uplynulých letech
byli nápomocni při uskutečňování a zajišťování jednotlivých akcí. Děkuji za spolupráci učitelkám mateřské školky,
fotografu panu Skalickému, paní Janě Štefanové a Mileně
Bártové, chrámovému sboru, Základní škole Jindřicha Pravečka, za vstřícnost paní Jitce Jindrové a všem účinkujícím dětem. Není bez zajímavosti, že s některými miminky
z vítání jsem se setkala později jako účinkujícími, pak
nastupujícími prvňáčky a dokonce i při ukončení deváté třídy. Jsou to pro mě pěkné vzpomínky. Pravou rukou
mi vždy byla Maruška Bašková a ochotnými pomocníky
Maruška Fajtová, Maruška Chládková, Jana a Libor Chaloupkovi. Díky Vám! Vážím si Vašeho přátelství.

Radka Báču, Erika Mareše a Dominika Mareše. Milá byla
i účast babiček a dědečků.V podání děvčátek z mateřské

Marie Hanyšová

Vánoční zvyky
LODIČKY
Není mnoho lidí, kteří by alespoň jednou v životě
o Vánocích nezkoušeli pouštět lodičky ze skořápek ořechů. Ale i tak si připomeňme, jak se to dělá:
Je velmi důležité, aby si svou lodičku každý zhotovil
sám. Při věštbě můžeme položit jakoukoliv otázku týkající
se lásky, rodiny, práce, úspěchů, majetku atd.
Smí se položit jen jedna jasně formulovaná otázka,
a to v okamžiku, kdy budete v lodičce zapalovat svíčku
a spouštět ji na vodu.
A co všechno mohou lodičky prozradit?
LODIČKA:
• zůstala u břehu - v příštím roce žádné změny, vše zůstane při starém
• se hned potopí - jakákoliv snaha zlepšit svou situaci
bude marná

• se při plavbě dotýká jiné lodičky - láska a přátelství
• utvoří kruh s ostatními - bezproblémové soužití, vzájemná úcta, přátelství a tolerance
• se ocitne uprostřed ostatních - majitel lodičky potřebuje
ochranu a pomoc, je zranitelný a citlivý
• se ocitne mimo kruh - majitel v nadcházejícím roce
rodinu opustí
• se točí v kruhu - nerozhodnost, nevíte, co od života
chcete
• se zhasnutou svíčkou - neupřímnost, komplikovaný
citový vztah
• sama dopluje k druhému břehu - získáte, po čem toužíte
ROZKRAJOVÁNÍ JABLÍČEK
U štědrovečerní večeře se při této věštbě určovalo, jak
to bude se zdravím jednotlivých členů rodiny v nadchá-
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zejícím roce. Každý si rozkrojil svoje jablko. Pokud se po
rozkrojení objevila hvězdička, znamenalo to, že dotyčný
bude celý příští rok zdravý. Objevil-li se křížek, nevěstilo
to nic dobrého.

• na Štědrý den se nesmí čistit chlévy a stáje, pak by
dobytek kulhal
• na Štědrý den se nesmí prát, přináší to smůlu a neštěstí
do domu
• na Štědrý den nepište své milé - milému zamilované
psaní, jinak by to mohlo znamenat rozchod
Co přináší štěstí?
• když v noci na Boží hod vystřelíte z pušky směrem
k Měsíci
• čerstvý chléb upečený 25. 12. a čerstvá vejce snesená
25. 12 - mají kouzelnou moc
• Štědrý den v pondělí - dobrá úroda, hodně medu
• Štědrý den v úterý - bude hodně vína a obilí
• Boží hod ve čtvrtek - podařilo se výhodně prodat dobytek
• Boží hod v pátek - bude horké léto a krásný podzim

LITÍ OLOVA
Ještě na počátku 20. století se olovo lilo o Vánocích
v každé rodině. Protože však za obou světových válek
byl nedostatek tohoto materiálu, tento zvyk málem upadl
v zapomnění.
Ani dnes není tak jednoduché získat olovo. Nejsnadněji si je opatříme v prodejnách rybářských potřeb. Tam
můžeme nakoupit olůvka, která se používají jako zátěž
na vlasec.
Olůvka roztavíme v kovové nádobce s dřevěnou rukojetí nad plamenem svíčky. Roztavený kov opatrně lijeme do nádoby se studenou vodou. Olovo ztuhne asi po
5 minutách a teprve potom je můžeme vyjmout z vody
a zkoumat, co nám věští. Stejně jako u lodiček je důležité
položit jasně a srozumitelně formulovanou otázku. Výklady mohou být různé, ale tady je několik základních.
ZÁKLADNÍ TVARY:
• čáry rovné - spokojený, klidný život
• čáry vlnité - nejasnosti, zmatky, cestování
• čáry jako půlkruh - falešný přítel, zrada, rozchod
• kruh uzavřený - finanční zisk, dědictví
• kruh porušený - zklamání, špatné zdraví, špatná finanční situace
• dva kruhy - svatba
• dva porušené kruhy - rozchod, zrušení zásnub nebo
svatby
• ovál - sňatek z lásky
• čtverec - harmonický život
• trojúhelníky - štěstí v podnikání
• jeden kříž - smrt přítele nebo příbuzného
• dva kříže - zajištěné stáří
• mřížky - vězení
• zvířata - buď milosrdný
• hadi - nepřátelství, zrada
• hvězdy - úspěch ve všem
• květiny - láska, rodinné štěstí
• stromy - dlouhá životní cesta
Nenašli jste tady tvar, který jste hledali? Nevadí, vše
závisí na vaší fantazii a schopnosti číst ve vlastním podvědomí.

POVĚRY U ŠTĚDROVEČERNÍ VEČEŘE
Podle tradice mělo být na štědrovečerním stole devatero pokrmů.
Pro hojnou úrodu bylo třeba sníst nejprve lžíci hrachu.
Někde vařili polévku s dlouhými nudlemi, aby mělo
žito dlouhé klasy.
Večeře se začínala a končila modlitbou, ve které se
vzpomínalo na zemřelé členy rodiny.
Hospodyně nesměla vstát od stolu, jinak by jí neseděly
slepice na vejcích, obsluhovala tedy děvčata.
Zbytky jídla byly zakopány do země, aby byla úrodná.
Když hospodyně připálí vánočky, bude o Vánocích stonat.
Kdo si pod štědrovečerním stolem bos šlápne na sekeru, toho nebudou bolet nohy a celý rok zůstane zdráv.
Při štědrovečerní večeři přivolávají pokrmy z čočky
a jáhel bohatství, drobná mince pod talířem peníze.
Vdavekchtivé děvče má na Štědrý den jedinečnou příležitost. Stačí, když tajně sebere devět patek od vánoček
a do roka je pod čepcem.

HÁZENÍ STŘEVÍCEM
Tato věštba měla odhalit mladým neprovdaným děvčatům, jestli se v příštím roce vdají. Ta, která to chtěla zjistit,
se na Štědrý den postavila zády ke dveřím a přes rameno
hodila svůj střevíc. Pokud po dopadu špička střevíce ukazovala ven ze dveří, znamenalo to, že se dotyčná dívka do
roka provdá. Pokud ne, zůstane v příštím roce svobodná.

Večer před Štědrým dnem si položte k posteli ořech. Po
probuzení ho rozlouskněte a snězte. Po celý rok by vám
měly dát pokoj blechy a štěnice
Sníš-li při štědrovečerní večeři kousek okoralého chleba, bude tě držet štěstí.
Rozliješ-li víno, čekej do roka křtiny.

CO PŘINÁŠÍ ŠTĚSTÍ A CO SMŮLU?
Co přináší smůlu?
• před půlnoční mší se nesmí šít, plést - protože by pak
myši dílo zničily

Kdo nosí u sebe tři šupiny ze štědrovečerního kapra,
toho se drží peníze.

(čerpáno z internetu)
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Spoj čísla od 1 do 42.

OMALOVÁNKY, doplňovačky
SUDOKU

Pomozte ježkovi najít jablíčka.

Omalovánka

Výprachtické noviny
Ročník: 14
Číslo: 6
Počet stran: 12	
Počet výtisků: 450 ks
Vyšlo: prosinec 2010
Vydavatel: Obec Výprachtice
Uzávěrka pro příští číslo je 20. leden 2011.
Redakce: Věra Jandejsková, Jitka Jirásková.

12

