Vážení přátelé,

tyto noviny dostanete do svých poštovních schránek až
v únoru 2011. Přesto nám dovolte popřát v tomto roce
pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti Vám i Vašim
blízkým.
Ke konci roku 2010 jsme pro Vás uspořádali tradiční
Vánoční koncert. V době konání koncertu nás řádně potrápily mrazy, takže jeho délka nemusela každému vyhovovat. Vystoupení všech protagonistů, tj. Komorního orchestru Bendl z České Třebové, Chrámového sboru Výprachtice

a dětí ze ZŠ Výprachtice bylo pro nás všechny velikým
zážitkem. Všem, kteří se přičinili o zdárný průběh této akce,
děkujeme. Ještě v listopadu 2010 proběhl tradiční „Vánoční jarmark“, kde, jak jsme se již zmínili, nám všem vadily
dlouhé fronty u masa a vtíravý mráz. V budově školy bylo
příjemné teplo a děti i učitelé pro nás již tradičně připravili
spoustu krásných vánočních ozdob a dalších výrobků, které
se mohly někomu z nás hodit jako dárek.
V letošním roce se budeme snažit délku i samotný
průběh podobných akcí, pořádaných obcí, více ovlivnit
a kontrolovat. Za vzniklé nedostatky se Vám ještě jednou
omlouváme.
Po Novém roce jsme se museli vypořádat s nezajištěnou lékařskou péčí pro naši obec. Obec nemá ve své
kompetenci zajištění zdravotnické péče. Může o těchto
věcech s různými subjekty jednat, ale závěry těchto jed-

nání nemůže v zásadě výrazně ovlivnit. Tyto věci může
řešit zdravotnické zařízení, Pardubický kraj a v konečné
fázi pak příslušné zdravotní pojišťovny. Pevně věříme, že
v době, kdy budete číst tyto noviny, bude opět ve Výprachticích fungovat lékař. Každému z Vás, kteří jste trpělivě
vyčkali na vyřešení této zapeklité situace, bychom chtěli poděkovat. Pro to, aby zde mohl být opět lékař, bylo
potřebné zařídit nové povolení – licenci. Vyřízení povolení pro praktického lékaře není věc jednoduchá. Neustále
přibývají nové požadavky, je nutné doložit různé podmínky, které musí příslušný provozovatel ordinace splňovat.
Lékař, který se uvedenými nástrahami dokáže prokousat,
zaslouží určitě uznání i poděkování nás všech.
Počátkem roku 2011 proběhly schůze hasičů, a to SDH
Koburk i SDH Výprachtice. Na schůzích se bilancovalo
a ze široké kulturní i další činnosti bylo z čeho vybírat.
Namátkově se jednalo o plesy, pytliádu, sáňkařskou soutěž v Koburku, Výprachtickou a Koburskou pouť, lampiónový průvod, čarodejnice, stavění máje apod. Poděkování patří oběma hasičským sborům, kteří nejen že chrání
majetek nás všech, ale také se starají o výchovu dorostu
i zábavu dětí a dospělých nejenom z naší vísky.
Konec starého roku a počátek roku nového byl ve
znamení žádostí o dotace. Žádalo se o dotaci na hasičskou techniku a vybavení hasičů, pomáhali jsme TJ Sokol
Výprachtice s žádostí na dostavbu jejich zázemí. Připravovali jsme žádost na další etapu rekonstrukce Kulturního domu Výprachtice. Jedna žádost se týká pokračování
v zateplení sálu kulturního domu a další zahájení vestavby podkroví stejného objektu. Na pořadu dne byly i další
žádosti o dotace a příprava na akce, o kterých Vás budeme postupně v průběhu roku informovat.
Hodláme společně se základní školou rovněž pokračovat v akci nazvané „Volnočasové aktivity dětí a mládeže“.
V jejím rámci, pokud získáme dotaci, bude dobudováno
sociální zázemí ve sklepení (bývalé šatny) Základní školy
Jindřicha Pravečka Výprachtice. Věříme, že bude čas Vás
do prostor školy pozvat a ukázat Vám vše, co se dosud ve
škole změnilo. Změnilo se určitě, a to výrazně k lepšímu,
vedení školy a došlo také, již dříve, ke změnám v učitelském sboru. Učitelský sbor se výrazně zkvalitnil. Obsazení

nosných předmětů, kterými jsou matematika, fyzika a český jazyk je nyní velmi dobré. Výsledkem těchto změn jsou
úspěchy dosahované našimi dětmi na různých olympiádách
a soutěžích, kde se naše děti umisťují na čelných místech.
Přesto se neustále ve Výprachticích ozývají hlasy o tom, jak
je naše škola méněcenná oproti těm ve městě apod. Tento
názor přitom rozhodně není oprávněný. Menšímu počtu
dětí se může učitel(ka) více věnovat. Aktivita našich učitelů
je přitom velice příkladná, což dokázali např. při Vánočním
jarmarku.
Naše škola, Vážení přátelé, je jedním ze skvostů
této vesnice, je to naše kulturní zázemí a zejména naše
budoucnost. Každý, komu jde o tuto vesnici, by se měl o
naši školu nejen zajímat, ale hlavně zde mít své děti.
Vesnice bez školy, bez kostela, hospody, prodejny
potravin a bez dalšího zázemí prostě nebude nikdy úplná,
tj. plně funkční. Nároky nás všech přitom neustále rostou.
Chceme nejen novou televizi, mobil, koupelnu, či cokoliv
jiného. Naše děti chtějí srovnatelné prostředí jako je ve
městě. Pokud jim to nedokážeme zajistit, možná odejdou.
Nemělo by nám být přitom jedno, jak budeme trávit naše

stáří. Bude to spolu s našimi dětmi, nebo osamoceně?
Každý žák, který dojíždí do jiné školy, stojí naši obec
cca 80.000,- Kč. Prostředky na financování škol jsou přitom jednak stále nižší s tím, že škola dostane pouze tolik
peněz, kolik má žáků. Pokud chceme, aby tady byla škola, obchod apod., měli bychom dávat děti do naší školy,
nakupovat v našich obchodech apod.. Tato doba nepřeje
menším obcím a boj za jejich udržení se stává stále těžší
a náročnější. Prosíme Vás všechny, abyste udělali vše pro
to, aby se naše děti jednou nemusely ptát, proč jsme si
naši vesnici nedokázali uhlídat.
V této souvislosti bychom chtěli poděkovat současné ředitelce školy paní Mgr. Haně Chládkové, která pro
záchranu školy dělá vše, co je v jejích silách. Vážíme si
Vás, paní ředitelko, a děkujeme Vám za Vaši velkou obětavost a snahu.
Na závěr si dovolujeme Vám popřát, aby vláda paní
„Zimy“ byla co nejdříve skončena a objevilo se opět
slunce, které je pro naše lidství přirozenější a stále více
toužebně vyhledávané.
S pozdravem Zastupitelstvo obce Výprachtice

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice,
konaného dne 15. 12. 2010 v 18.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Schváleno: 8 – 0 – 0
17/ ZO souhlasí s prodejem pozemku 264/2 o výměře 116
m2 v k.ú. Valteřice u Výprachtic, a to za cenu 1,8 násobek
úřední ceny. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
Schváleno: 8 – 0 – 0
18/ ZO mění své usnesení číslo 73 ze dne 12. 10. 2010 tak,
že prodejní cena pozemku ppč. 3148/71 zaměřeného GP číslo 628-93/2010 pro k.ú. Výprachtice se stanoví namísto znaleckého posudku pevnou částkou, a to ve výši 500,- Kč.
Schváleno: 8 – 0 – 0
19/ ZO doplňuje své usnesení číslo 69 ze dne 12. 10.
2010 tak, že usnesení se doplňuje o následující text: tímto
dodatkem se upřesňuje současně rozsah víceprací a méněprací s tím, že na ZO souhlasí zadat tyto vícepráce k realizaci
dle zákona o veřejných zakázkách firmě Luboše Merty, místo podnikání Výprachtice čp. 283, IČ: 41243277.
Schváleno: 8 – 0 – 0
Na zasedání se dostavil pan Luboš Merta.
20/ ZO schvaluje tyto obecně závazné vyhlášky obce
Výprachtice:
2/2010 „O místním poplatku ze psů“
3/2010 „O místním poplatku za provozovaný VHP nebo
jiné technické herní zařízení“
4/2010 „O místním poplatku z ubytovací kapacity“
5/2010 „O místním poplatku ze vstupného“
6/2010 „O místním poplatku za užívání veřejného prostranství“
7/2010 „O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů“

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, J. Lerch

Program:
1/ Schválení rozpočtových změn
2/ Schválení rozpočtového provizoria
3/ Schválení prodeje pozemku
4/ Projednání žádostí o dotace na rok 2011
5/ Diskuse
6/ 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: 8 – 0 – 0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: J. Koubek, Ing. V. Indrová
Schváleno: 8 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: V. Jandejsková, Mgr. H.
Katzerová
Schváleno: 8– 0 – 0
15/ ZO schvaluje rozpočtové změny dle předloženého
návrhu, který tvoří nedílnou součást tohoto usnesení ZO.
Schváleno: 8 – 0 – 0
16/ ZO schvaluje rozpočtové provizorium na leden
a únor 2011, a to ve výši čerpání rozpočtu 2010.



Současně ZO ruší vyhlášky:
10/2004; 11/2004; 12/2004; 13/2004; 14/2004; 17/2004
a 1/2010.
Schváleno: 9 – 0 – 0
21/ ZO souhlasí s podáním těchto žádostí o dotace:
1. Žádost o vybavení jednotky SDH Výprachtice – Pardubický kraj – 250 tis. Kč
2. Žádost o vybudování zázemí pro činnost kroužků v ZŠ
Výprachtice – prostřednictvím MMR – 300 tis. Kč
3. Žádost o dovybavení ČOV elektronikou, čerpací stanicí
apod. 800 tis. Kč – Pardubický kraj
4. POV – zateplení podkroví Kulturního domu Výprachtice – 250 tis. Kč - Pardubický kraj
5. Výměna parket a další práce cca 250 tis. Kč - probl.
regiony - Pardubický kraj
Schváleno: 9 – 0 – 0
22/ ZO souhlasí se splátkovým kalendářem na uhrazení
pohledávky za elektrickou energii, za teplo a teplou vodu
v bytě č. 6 v čp. 287 za rok 2009/2010 v celkové výši
12 748,- Kč, a to následovně: leden, únor, březen, duben,
květen, červen, červenec 2011 - splátka ve výši 1 594,Kč, srpen 2011 - splátka ve výši 1 590,- Kč, splátka je
splatná vždy do 20. dne příslušného měsíce.
Schváleno: 9 – 0 – 0
23/ ZO souhlasí se splátkovým kalendářem na uhrazení pohledávky za elektrickou energii, za teplo a teplou
vodu bytu č. 1 v čp. 287 za rok 2009/2010 v celkové výši
7 983,- Kč, a to následovně: leden, únor, březen, duben,
květen, červen, červenec 2011 - splátka ve výši 1 000,Kč, srpen 2011 - splátka ve výši 983,- Kč, splátka je splatná vždy do 20. dne příslušného měsíce.
Schváleno: 9 – 0 – 0
24/ ZO souhlasí se splátkovým kalendářem na uhrazení
pohledávky za elektrickou energii, za teplo a teplou vodu
bytě č. 4 a 6 v čp. 287 za rok 2009/2010 v celkové výši
16 062,- Kč, a to následovně: leden, únor, březen, duben,
květen, červen, červenec 2011 - splátka ve výši 2 000,- Kč
srpen 2011 - splátka ve výši 2 062,- Kč, splátka je splatná
vždy do 20. dne příslušného měsíce.
Dále ZO navrhuje zvýšení záloh na částku 1 400,- Kč
měsíčně.

Schváleno: 9 – 0 – 0
25/ ZO schvaluje prominutí pohledávek za nájemné
zubní ordinace MUDr. Zuzaně Jedličkové za rok 2010 ve
výši 2 000,- Kč.
Schváleno: 9 – 0 – 0
26/ ZO schvaluje připojení čp. 124 na splaškovou kanalizaci a ČOV ve vlastnictví obce Výprachtice.
Schváleno: 9 – 0 – 0
27/ ZO schvaluje převod části výsledku HČ 2009 ve
výši 1.000.000,- Kč do rozpočtu obce.
Schváleno: 9 – 0 – 0
28/ ZO Výprachtice schvaluje poskytnutí finančního
transferu (daru) ve výši 8.000,- Kč Římskokatolické farnosti Výprachtice na úhradu osvětlení kostela Proměnění
Páně ve Výprachticích. Transfer se poskytuje za podmínek
stanovených smlouvou, která je součástí tohoto usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
29/ ZO Výprachtice schvaluje poskytnutí finančního daru
ve výši 140,- Kč Římskokatolické farnosti Valteřice jako
zbytek výtěžku veřejné sbírky na opravu kostela Povýšení
svatého Kříže ve Valteřicích. Dar se poskytuje za podmínek
stanovených smlouvou, která je součástí tohoto usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
30/ ZO souhlasí na základě žádosti s připojením
domu čp. 249 na veřejnou kanalizaci ve vlastnictví obce
Výprachtice. Případná účast obce na této akci bude posouzena na základě možnosti bytové výstavby v místě trasy
nové části kanalizace.
Schváleno: 9 – 0 – 0
Diskuse:
p. J. Lerch – jak to bude s praktickým lékařem po novém
roce?
p. L. Merta – vyhrnování sněhu na autobusové zastávce.
Zpráva návrhové komise: všechny body jednání byly projednány a jednotlivě schváleny.
Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 9 zastupitelů, zasedání je usnášeníschopné.
Závěr: Starosta obce poděkoval přítomným zastupitelům
a hostům za účast a veřejné zasedání ukončil.
Zapsala: Věra Jandejsková

Zápis z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva
obce Výprachtice, konaného dne 29. 12. 2010
v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Přítomni: Ing. J. Falta, Ing. V. Indrová, V. Jandejsková,
Mgr. H. Katzerová, J. Koubek, J. Kulhánek, J. Pfeifer,
JUDr. M. Stejskal
Hosté: M. Bašková, J. Lerch

Veřejné zasedání zahájil starosta obce pan Miroslav
Stejskal, který přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání.
Předložený program jednání byl schválen.
Schváleno: 8 – 0 – 0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: Ing. J. Falta, J. Koubek
Schváleno: 8 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: J. Pfeifer, Ing. V. Indrová 		
Schváleno: 8– 0 – 0
31/ ZO schvaluje bezúplatný převod nově vzniklých
pozemků z vlastnictví Pardubického kraje se sídlem

Program:
1/ Schválení bezúplatného převodu pozemků
2/ Schválení finančního transferu SDH Výprachtice
3/ Schválení zalesnění pozemků
4/ Ostatní
5/ Diskuse
6/ Závěr



Komenského 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822,
označených jako p. p. č. 3312/4 ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 196 m2, p. p. č. 3235/34 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 29 m2, díl „a“
o výměře 126 m2 oddělený z pozemku označeného jako
p. p. č. 3535/1 ostatní plocha – silnice, vše v obci a k. ú.
Výprachtice dle GP. č. 629-267/2010.
Schváleno: 8 – 0 – 0
32/ ZO schvaluje poskytnutí finančního transferu SDH
Výprachtice ve výši 5.000,- Kč na uspořádání dětského
maškarního karnevalu.
Schváleno: 8 – 0 – 0
33/ ZO souhlasí se zalesněním parcel dle KN ppč.
1110/1, 1116/6 a dle stavu PK ppč. 1027/1, 1111, 1112,
vše v k.ú. Koburk, a to na základě žádosti. Zároveň souhlasí s použitím jedle obrovské ve výši 30%.
Schváleno: 8 – 0 – 0
34/ ZO souhlasí s vyřazením majetku užívaného ZŠ
Výprachtice, a to dle návrhu inventarizační komise: Jedná se o majetek dle návrhu komise evidovaný ve výši 36
130,- Kč, který byl shledán prokazatelně neupotřebitelným a bylo na uvedený 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
35/ ZO souhlasí s bezúplatným převodem pozemku
ppč. 1516/2 v k.ú. Koburk, vzniklého dělením pozemku
1516/1 a sloučením oddělené části do ppč. 1516/2, dle
GP č.104-297/2010 pro k.ú. Koburk do vlastnictví pana L.
M. a slečny A. J.
Oba jmenovaní se současně zavazují ve prospěch obce
Výprachtice zřídit věcné břemeno spočívající v právu
umístit na předmětném pozemku stavbu splaškové i dešťové kanalizace a stavbu chodníku, a to bezplatně.
Schváleno: 8 – 0 – 0
36/ ZO souhlasí s napojením budoucí stavby na ppč.
1516/2 v k.ú. Koburk na obecní vodovod a kanalizaci.
Schváleno: 8 – 0 – 0
Zpráva návrhové komise: všechny body jednání byly projednány a jednotlivě schváleny.
Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 8 zastupitelů, zasedání je usnášeníschopné.
Závěr: Starosta obce poděkoval přítomným zastupitelům a
hostům za účast a veřejné zasedání ukončil.
Zapsala: Věra Jandejsková

SPOZ oznamuje

Ohlédnutí za tříkrálovou sbírkou
V letošním roce probíhala v naší
obci Tříkrálová sbírka trochu netradičně, bez koledujících Tří Králů.
I přesto se vybrala pěkná částka
12. 719,- Kč.
Všem, kteří jste přispěli, patří upřímný dík. Zároveň bych chtěl
poděkovat prodavačkám v obchodě „KONZUM”
i v obchodě „Magdy Vaníčkové”, kde byly umístěny
pokladničky. Po sečtení si obnos odvezly pracovnice
Oblastní charity v Letohradě.
Stanislav Skalický

Oblastní charita spočítala, kolik vynesla jedenáctá Tříkrálová sbírka v okrese. Opět skončila rekordním
výsledkem, bylo vybráno celkem 1 900 300 korun.
Sbírka bude rozdělena podle následujícího klíče:
35 % z vybrané částky putuje Charitě ČR, 65 % sbírky
připadne ústeckému regionu.
Oblastní charita počítá s tím, že výtěžek letošní sbírky
použije na zakoupení automobilu pro charitní ošetřovatelskou službu a domácí hospicovou péči, na materiálové vybavení nového charitního centra sociálních služeb
v Lanškrouně a na opravy budovy Centra pod střechou
v Letohradě. Z vybraných peněz bude také financován
provoz občanské poradny a Rodinného centra v Horní
Sloupnici, prostředky budou rovněž použity na osobní
asistence, pomohou rozvíjet nové projekty a část sbírky
poputuje na přímou pomoc lidem v hmotné nouzi.
částečně převzato z Orlického deníku



Regionální vysílání ČT
na satelitu v ostrém provozu

Obecní úřad
upozorňuje,

Dovolujeme si Vám zaslat informaci, která bude jistě
zajímat Vaše občany:
Česká televize zahájila 3. 1. 2011 pravidelné regionální
vysílání zpravodajství a informací ze severní a jižní Moravy na satelitu Astra.
ČT tak konečně oslovuje svým zpravodajstvím i diváky
na severní a jižní Moravě, kteří dosud mohli ze satelitu
sledovat jen pražské regionální vysílání.
S oficiálním startem regionálního vysílání ČT na satelitu
dochází také k jedné zásadní změně - tradiční regionální
zpravodajství na ČT1 zrušeno a bylo přesunuto na zpravodajský okruh ČT24.
Regiony mají svůj stále stejný čas na ČT24 od 18:00 do
18:30 hodin, a to každý den včetně sobot a nedělí a speciální večerní čas v pracovní dny od 22:49 do 23:00 hodin.
Regionální vysílání ČT24 může televize s veřejnoprávním
posláním vedle pravidelných pořadů využívat také v době
mimořádných událostí jako jsou například volby nebo přírodní katastrofy (povodně, sněhové kalamity).
Časy regionálního vysílání ČT24:
pondělí až pátek: 18:00 - 18:30 Události v regionech
sobota a neděle: 18:00 - 18:30 Události v regionech - víkend
pondělí až pátek: 22:49 - 23:00 Události v regionech plus
Regionální vysílání ČT je dostupné pro všechny diváky
přijímající vysílání na satelitu Astra 3A http://www.parabola.cz/satelit/astra-3a/>(23,5°E), včetně uživatelů CS Link
http://www.parabola.cz/cz-sk/cs-link/zakladni-informacecz/> a Skylink http://www.parabola.cz/cz-sk/slovaklink/
zakladni-informace/>.
Občané, kteří chtějí sledovat regionální vysílání, musí
na svých satelitních přijímačích naladit novou předvolbu
ČT24 JM (Jižní Morava) nebo ČT24SM (Severní Morava).
Pro naladění mohou občané využít službu OdbornyServis.cz, která má působnost v každém okrese ČR. Stačí
firmu kontaktovat na stránkách www.OdbornyServis.cz,
http://www.odbornyservis.cz/>, nebo telefonicky na čísle
552 305 255.

že termín úhrady poplatku
(fyzická osoba 400,- Kč)
za likvidaci komunálního odpadu
je nejpozději

30. dubna
2011.
Obecní úřad
upozorňuje,
že termín úhrady
poplatku ze psa je

31. března 2011.

(zdroj: parabola.cz)
Projekt Odborný Servis CZ

ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGIE (sobota, neděle, svátek 8 – 11 hodin)
pro oblast Letohrad, Žamberk, Lanškroun, Jablonné n. Orl.
5. – 6. 2. 2011
12. – 13. 2. 2011
19. – 20. 2. 2011
26. – 27. 2. 2011
5. – 6. 3. 2011
12. – 13. 3. 2011
19. – 20. 3. 2011
26. – 27. 3. 2011
2. – 3. 4. 2011

MUDr. Strnadová Marie, Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622, tel.: 465 642 765
MUDr. Špička Jan, Králíky 414, tel.: 465 631 154
MUDr. Špičková Marie, Králíky 414, tel.: 465 631 274
MUDr. Šrámek Petr, Letohrad, U Dvora 815, tel.: 465 621 551
MUDr. Ulman Jaroslav, Tatenice 268, tel.: 465 381 212
MUDr. Vacková Jana, Lanškroun, Hradební 227, tel.: 465 322 348
MUDr. Valentová Hana, Lanškroun, Strážní 151, tel.: 465 322 907
MUDr. Vebrová Zdeňka, Žamberk, Raisova 814, tel.: 465 613 441
MUDr. Vítková Eva, Červená Voda 333, tel.: 465 626 460



ZŠ Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE
od společnosti Scio v uplynulých dnech ocenění za třetí
místo v matematice mezi žáky Pardubického kraje. O to
cennější, protože do hodnocení byli zahrnuti i žáci gymnázií.
Gratulujeme nejen oběma dívkám, ale i jejich rodičům.
Přejeme jim, aby jim cesta jejich dětí ke vzdělání přinášela často radost. Natálce a Adélce děkujeme za vzornou
reprezentaci naší školy i obce.

Přestože je rok 2010 již minulostí, ráda bych se k jeho
závěru ještě vrátila.
Nastávající Vánoce a konec roku jsme těsně před
prázdninami oslavili „Zpíváním na schodech“. Na schodech proto, že se tam všichni vejdeme, a také proto, že to
tam krásně zní.
A opravdu krásně tu zazněly koledy s kytarovým doprovodem p. učitelky M. Košťálové. Zpívaly nejen děti z obou
pěveckých sborů na škole působících, ale i všichni ostatní, malí i velcí. Koledy doprovázelo mluvené slovo p.
ředitelky – o tom, jaké bývaly Vánoce dříve, jaké zvyky
a obyčeje se dodržovaly a co znamenaly. Bylo to milé,
neformální, přesto důstojné zastavení a vybočení z běžného chodu školy. Rádi jsme přivítali i pana starostu, který
všem dětem, učitelům i ostatním zaměstnancům školy přišel popřát k Vánocům i k novému roku.
Na závěr jsme změnili prostředí i téma – v tělocvičně nám totiž děvčata z tanečního kroužku pod vedením
p. učitelky Fiebigerové předvedla svoje nové taneční číslo.

Podobná ocenění, tentokrát pro úspěšné žáky z 9. třídy, ještě očekáváme (testování proběhlo později).
A že jste u toho nebyli? Můžete se těšit, protože pro
rodiče a veřejnost vystoupíme jako tradičně na besídce
ke Dni matek

Připravujeme
Od druhého pololetí tohoto školního roku otevíráme
na škole kroužek hry na kytaru. Povede jej paní učitelka
Košťálová, která má pro výuku hry na tento nástroj všechny předpoklady – odborné i pedagogické. Věřím, že tak
usnadníme dětem cestu k rozvoji jejich hudebního nadání.

Gratulujeme!
O úspěších žáků školy v testování Scio jsem psala již
v minulém čísle. Mohu s radostí oznámit, že žákyním 6.
třídy Natálce Chládkové a Adélce Seidelmannové přišlo

Mgr. Hana Chládková
ředitelka ZŠ



Klub důchodců
Prožíváme všední dny nového roku se všemi radostmi
i starostmi a přejeme si, aby nám přinesly jen to nejlepší.
Je to přání pěkné, ale těžko splnitelné. Proto berme každý
den takový, jaký je nám předložen. Vždycky se najde něco
pěkného, pro co stojí za to žít. Nám seniorům se zdá, že
nám ta léta ubíhají čím dál rychleji, a tak se snažíme si je

v Koburku 9x, v areálu TJ SOKOL 4x, v jídelně firmy
AGROSPOL s.r.o. 1x.
Akce mimo besedy: Důchodcovský ples v Bystřeci,
Ostatkový ples v Horní Čermné, Jarní setkání v Jablonném
nad Orlicí. Zájezd: TATRA Kopřivnice - technické muzeum - expozice Emila a Dany Zátopkových – Veřovice společná beseda s místními důchodci, Přátelské setkání
v Horním Třešňovci, Vítání léta v Horní Čermné, Dozvuky Benátské noci v Bystřeci, Tradiční setkání na sále
„U Jana”, Hudební odpoledne v Horní Čermné. Zájezd:
Zámek Potštejn – MEDIATE Dolní Libchavy - BIO ovocné
i léčivé čaje sypané – Městské muzeum Žamberk, Celoobecní beseda s důchodci na sále „U Jana”, Dozvuky Martinského posvícení v Dolní Čermné.

zpříjemnit a pozastavit tím, že se společně sejdeme v klubu. Náš Klub důchodců byl založen před dvaceti lety. Už
teď se těšíme, že 13. března oslavíme jeho dvacáté narozeniny. Naši výroční besedu jsme měli v předvánoční době
16. prosince 2010 v jídelně firmy AGROSPOL s.r.o. Majitelům firmy děkujeme za velmi dobré pohoštění, které pro
nás připravila kuchařka paní Marta Stejskalová. Stejně jako
v předešlých letech našimi hosty byli někteří naši sponzoři
a zastupitelé obce. Moc nás těší, že hodnotili činnost klubu kladně a popřáli hodně elánu do budoucna. Ohlédnutí
za uplynulým rokem máme spojeno s příjemnými pocity,
protože těch aktivit bylo hodně. Během roku jsme se sešli
41x, z toho besed bylo 26. Uskutečnili jsme dva zájezdy
a se seniory z okolních klubů jsme se společně pobavili
a zatancovali si 9x. Doufáme, že i v letošním roce se bude
klubu dařit a bude na stejné úrovni jako dosud, protože
nám pomáhají dobří přátelé a sponzoři.
Do nového roku 2011 přejeme všem našim příznivcům, redakci a čtenářům Výprachtických novin, aby jejich
životy byly naplněny štěstím, láskou a ve všech domovech
vládl klid a mír.
Bilance činnosti klubu důchodců za rok 2010:
Besedy: v hostinci „U Jana” 12x, v hasičské zbrojnici

Poděkování: Děkujeme sponzorům, kteří nám přispěli
do naší tomboly při Tradičním setkání na sále „U Jana”,
pořádaného 14. září 2010, kterého se zúčastnili důchodci z okolních vesnic. Děkujeme i za veškerou podporu
a pomoc během roku 2010.
Sponzoři akce: AGROSPOL s.r.o. Výprachtice, Ing. Jiří
Oliva - Praha, OEZ s.r.o. SIEMENS provoz Výprachtice,
OVAZ zámečnictví Luboš Merta, Zednické práce Radek
Hajzler, Kovovýroba Jindřich Beran, Česká pojišťovna
Luboš Dušek, KJK Jiří Katzer, Prodejna potraviny Magda
Vaníčková, Autodílna Vítek Matěj, Hostinec „U Jana”
Evženie Uhrová, Dřevařská výroba David Petr, OÚ
Výprachtice, Obchod Ivy - Marie Beranová, JUDr. Miroslav Stejskal, Jan Vávra, Roman Besperát, Marie Chládková, Libor Chaloupek.
za klub Anna a Josef Besperátovi



Letem loňským ptačím světem
Jako každoročně bych chtěl věnovat pár řádků ptačímu
dění nejen ve Výprachticích, ale i v mém novém působišti
nedaleko Lázní Bohdanče. Ve Výprachticích jsme s rodinou prožili skoro 40 let, a to se nedá jen tak vymazat ze
života, ale jak se říká „život jde dál“. Ale již dost vzpomínání a věnujme se našim milým opeřencům.
Rok 2010 byl na srážky až příliš bohatý, a to se projevilo na pozorování ptáků a nepříznivě i při jejich odchytu za
účelem okroužkování. Přesto jsem do světa poslal téměř
2400 ptáků s kroužky Národního muzea v Praze. Nejvíce kroužků si odnesly sýkory. Koňadra 496 ex., modřinka
170 ex., další sýkory již
byly zastoupeny v malém
počtu – babka 7 ks., uhelníček 4 ks., parukářka 1
ks. O jedné koňadře přišla
zpráva z POLSKA. Samice, kterou jsem u krmítka chytil 28. února, byla
zastižena v příštím roce
19. února v Daniszynu.
Vrátila se do Polska a stráSýkorka parukářka
vila zimu zřejmě doma.
Ulétla vzdálenost 223 kilometrů. Jiná, chycená 17. října
u krmítka, byla nalezena mrtvá v RAKOUSKU 10. listopadu v Traunkirchen. Kroužek nosila 24 dní a ulétla s ním
284 km. Další ze 70 koňader a modřinek chycených
s kroužky, byly chyceny ve stejném místě na krmítku po
jednom až třech letech. V okolí mého bydliště je krajina
protkána spoustou rybníků a tak není div, že při výpravách
za ptáky věnuji hodně času odchytu ptáků v okolí vod
a v rákosí. V porostech rákosu a orobince se chytilo nejvíce nenápadných hnědě zbarvených rákosníků. Nejvíc
bylo rákosníků proužkovaných 117 ex., méně obecných
106 ex., zpěvných 57 ex. a rákosníků velkých 13 kusů.
V rákosinách se chytili také: strnad rákosní 17 kusů, modráček obecný středoevropský 12 kusů. O několika přišly
zprávy o jejich zastižení v zahraničí. Rákosník proužkovaný okroužkovaný 23. července byl chycen kroužkovatelem za 16 dní v RAKOUSKU v Hohenau-Ringelsdorf.
Uletěl 196 km. Dalšího chytil kroužkovatel za 18 dní
v CHORVATSKU na Vranském jezeře. Tento rákosník
uletěl 691 kilometrů. Slavíků modráčků se moc nechytí,
a tak potěší každá zpráva o jejich zastižení v cizině. Jednoho, kterého jsem chytil na rybníku Strašovském u Přelouče 4. dubna 2008, chytil 12. září
2009 kroužkovatel v městečku Vid
v CHORVATSKU. Uletěl 796 kilometrů. Strnad rákosní dostal kroužek
30. července 2008 a po 506 dnech
byl chycen v ITALII ve vzdálenosti
814 km. Sovu jsem v loňském roce
nechytil ani jedinou, ale z dřívějška
přišlo hlášení o kalousu ušatém, kteKalous
rého jsem chytil 15. listopadu 1991

ve Výprachticích za traktorkou na letišti. Zpráva přišla
z RUSKA, zde byl zastřelen 10. dubna 1999 v Jaroslavli.
Vzdálenost je úctyhodná, 1730 km. Žil také dosti dlouho
– celých 8 let. V roce 2010 mně přišlo celkem 10 zpráv
o zastižení mnou okroužkovaných ptáků. V cizině se již
ptáci tolik neloví, a tak i zástihy ptáků nejsou tak časté.
Zajímavé jsou i zástihy ptáků s kroužky zahraničních
kroužkovacích centrál. Loni se mně podařilo chytit dva
ptáky s cizími kroužky. Náš nejmenší ptáček králíček
obecný se chytil s kroužkem z LITVY, který nesl nápis:
ZOOL. MUS. LITHUANIA - XX 28 095. Kroužkovací data
z Litevské centrály zatím nemám, snad až příští rok. Dalším byl rákosník velký, který měl kroužek s nápisem: BO
ITALY – Z 299 888. Ani z Itálie zatím nemám kroužkovací data, a tak zprávu o nich
sdělím až příští rok.
Ptákem roku na rok 2010
byla vyhlášena kukačka, ale
snad vlivem toho mokrého
roku bylo kukaček slyšet
málo a pokud nějaká zakukala, tak se jí do sítě nechtělo, a tak jsem nechytil ani
jedinou, snad bude letošní
Kukačka obecná
rok lepší.
Zdravím tímto všechny
známé Výprachťáky a přeji hlavně pevné zdraví.
Zdraví Štancl František

Mimořádné služby finančního
úřadu v Lanškrouně
Služebna finančního úřadu se nachází v jednací
místnosti v přízemí radnice (číslo dveří 17).
Pravidelné služby k majetkovým daním
jsou každou první středu v měsíci od 08:00
do 11:00 hodin a od 12:00 do 16:00 hodin.
V lednu budou i mimořádné služby finančního
úřadu k dani z nemovitostí, a to od 24. ledna
do 31. ledna.
Mimořádné služby k dani silniční
budou v pondělí 24. ledna, ve středu 26. ledna
a v pondělí 31. ledna.
Mimořádné služby k dani z příjmů
budou ve středu 2. února, ve středu 2. března
a v období od 21. března do 31. března.
V pátek služba končí ve 14:00 hodin.
z podkladů dodaných Finančním úřadem v Ústí nad Orlicí
zpracovala Petra Brejšová, kancelář starosty Lanškroun

ušatý



Masopust – lidový svátek, který se slavil před Popeleční středou
Masopust je třídenní lidový svátek, který ve své podstatě
sice nemá nic společného s liturgií, ale přesto je podřízen
běhu církevního kalendáře. Slavil se ve dnech předcházejících Popeleční středě, kterou začíná 40denní půst před
Velikonocemi. Protože datum Velikonoc je pohyblivé, byl
pohyblivým svátkem i masopust.
Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní
nedělí, nazývaný „tučný čtvrtek” či „tučňák”. Panovalo
přesvědčení, že v tento den má člověk jíst a pít co nejvíce,
aby byl celý rok při síle.
Hlavní masopustní zábava začínala o „masopustní
neděli”. Také toho dne byl oběd bohatý, ale netrval příliš
dlouho, protože se všichni chystali do hospody k muzice.
Někdy se tancovalo přímo na návsi a tanec se často protáhl až do rána. Také masopustní pondělí probíhalo ve znamení zábavy a tance. V mnoha vsích se konal „mužovský
bál”, kam neměla přístup svobodná chasa; tancovali jen
ženatí a vdané.
Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho dne procházely vesnicemi průvody maškar, hrála se masopustní
divadelní představení, secvičená obvykle žáky. Obchůzky masek neměly závazná pravidla; záleželo na vtipu
a pohotovosti „maškarádů”, jaké taškařice budou provádět. Masky byly všude pohoštěny - něčím k zakousnutí
a především pálenkou a pivem, které ještě zvyšovaly rozpustilost a veselí. Bývalo však i několik tradičních masek,
které se objevovaly každoročně. Mezi ně patřil např. medvěd, někdy vedený na řetězu medvědářem. Jinou tradiční
maskou bývala tzv. klibna (= šiml, kobyla, koníček), skrývající často dvě osoby. Objevovala se i maska s jezdcem
na koni, Žid s pytlem nebo rancem na zádech, bába s nůší,
kominík se žebříkem, kozel a mnoho dalších.

proti rozpustilostem, které se o masopustu děly, lidem to
však nijak neubíralo na dobré náladě. Kolem 18. století se začaly pořádat zvláštní taneční zábavy, tzv. reduty.
Zpočátku byly přístupné jen vyšším vrstvám, později všem
zájemcům. První reduta v Praze se konala v roce 1752.

Převzato www.vira.cz

Lanškrounský masopustní průvod
a veselice
Městské muzeum Lanškroun ve spolupráci s Kulturním
centrem Lanškroun Vás zve na tradiční
Lanškrounský masopustní průvod a veselici
26. února 2011
Hlavní program na nádvoří zámku:
10.00:
- Prasátko paní starostky
- Ukázka zabijačky od moravského řezníka Jiřího spojená
s ochutnávkou produktů (jelítka, jitrnice, tlačenka, ovar,
zabijačková polévka)
K poslechu hraje country skupina MAKADAM
11.30 – 12.00:
- Sraz účastníků – masek v hale muzea
12.30:
– Odchod masek masopustního průvodu ze zámeckého
nádvoří a jízda Bacchusa s jeho milou kočárem taženým
koňmi
Průvod prochází ulicemi:
Školní, Purkyňova, Nádražní, 5. května, Komenského,
zastávka v hostinci Krčma, Dukelská, Marie Majerové,
B. Martinů, Dvorská, zastávka v hostinci U Milána, Dobrovského a 28. října
13.00 – 14.00:
- Dechový soubor Lanškroun
14.00:
- Představení masopustních masek, soutěž o nejlepší masku a předání cen Bacchusem
- Předání klíče od města starostkou
- Lanškrounský smíšený sbor a Komo/K/rák -ZUŠ J. Pravečka Lanškroun
- Vizovjánek, soubor valašských písní a tanců
- Skupina scénického šermu BALESTRA
- Josef Pepino Matura – zpěv a hra na akordeon

Téměř všude končila masopustní zábava přesně o půlnoci. Tehdy zatroubil ponocný na roh a rychtář či někdo
z radních všechny vyzval, aby se v klidu rozešli domů,
protože nastala středa a s ní předvelikonoční půst. Někde
zakončili o půlnoci muziku „pochováním basy” (symbol
toho, že v postu si hudebníci nezahrají), jinde o půlnoci
pochovávali Baccha. Lidé věřili, že pokud budou o masopustu tancovat přes půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel,
často jako cizinec v zeleném kabátě.
O masopustních rejích z Čech i Moravy jsou dochovány
písemné zprávy již ze 13. století, i když svátek je zřejmě
ještě staršího data. Od středověku mravokárci vystupovali

Občerstvení:
v prodeji zabijačkové produkty (Řeznictví a uzenářství
pana Františka Kocourka), masopustní koblihy, koláče
a pečivo (Pekařství Sázava p. Matějík a p. Kollert), různé
nápoje a další cukrovinky zajištěny.
Přijďte se na nás podívat, poveselit se, zazpívat si,
pobavit se!



Které dvě části jsou stejné?

OMALOVÁNKY, doplňovačky
SUDOKU

Omalovánka

Spoj čísla od 1 do 36.

Výprachtické noviny
Ročník: 15
Číslo: 1
Počet stran: 10
Počet výtisků: 450 ks
Vyšlo: únor 2011
Vydavatel: Obec Výprachtice
Uzávěrka pro příští číslo je 20. březen 2011.
Redakce: Věra Jandejsková, Jitka Jirásková.

10

