Vážení přátelé,

v měsících dubnu a květnu proběhla ve Výprachticích
celá řada akcí. Bylo to především tradiční setkání motorkářů, kteří ve Výprachticích zahájili svoji sezónu. Letos
jich do Výprachtic přijelo 190, což je oproti loňskému
roku (kdy jich bylo 150) výrazně více. K tanci a poslechu
hrála výborná rocková kapela HERRGOTT. Velikonoční
zábava ve Výprachticích se z důvodu setkání motorkářů
nekonala, navíc na stejný termín připadla pouť a zábava
v Horních Heřmanicích.
Žáci naší základní školy prováděli v dubnu v rámci
akce “Den Země” úklid okolo školy. Tato akce zde již
má určitou tradici a je dobře, že naše děti získávají vztah
k přírodě, který jim naše škola pomáhá i takovýmito akcemi rozvíjet.
30. dubna se již tradičně za hasičskou zbrojnicí
v Koburku a na hřišti TJ Sokol konaly oslavy “Pálení čarodějnic”.
8. května pak proběhla v Koburku tradiční “Koburská
pouť”. Byla zahájena v 10.00 hod. bohoslužbou pod širým
nebem, kterou celebroval pan farář Ireneusz Szocinski. Pro
poutníky byly připraveny malé i velké koláče s vynikající
náplní, domácí polévka a řízek s bramborovým salátem.
Všichni se mohli také občerstvit mnoha nápoji, včetně
těch ostřejších. Na dopolední program navazovaly v 17.00
hodin oslavy 66. výročí osvobození naší vlasti. Na těchto oslavách zahrála Výprachtická dechovka, hasiči z SDH
Výprachtice a SDH Koburk pak položili věnce k hrobům
obětí a padlým v 1. a 2. světové válce. Poděkování patří Vám všem, kteří jste tyto akce zorganizovali, a rovněž
všem, kteří se jich zúčastnili. Vážíme si zejména těch, kteří
se účastnili a pomohli dne 8. května na obou akcích.
11. května 2011 na sále KD Výprachtice připravila Základní škola Jindřicha Pravečka program ke “Dni
matek”. Žáci a učitelé naší základní školy ukázali, že umí.
Program byl velice pěkně připraven. Obsahoval písničky,
taneční vystoupení, ukázky JUDO, scénky apod. Určitě si
všichni učinkující, učitelé i paní ředitelka zaslouží naše
veliké poděkování.
Dne 15. května 2011 se ve valteřickém kostele konal
program pod názvem “Velikonoční kantáta”. Pro účastníky byly připraveny výborné domácí klobásy na grilu
a kromě nealkoholických nápojů také něco pro zahřátí.

Dne 21. května 2011 se uskutečnila akce, na kterou
jsme získali dotaci z programu Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj - Překračujeme hranice.
V bohatém programu pod názvem “Poznejme se sousedé”
vystoupily děti z naší mateřské školy, ze Základní školy
J. P. Výprachtice, Výprachtická dechovka, dechová hudba Bludověnka a hudební skupina KALDA BAND. Této
akce se účastnili také přátelé z Polska, konkrétně z našeho
družebního města Lándek Zdrój. Děti i dospělí se mohli
pobavit při vystoupení žonglérů, kteří jim umožnili se žonglování i přiučit. Velice zajímavé bylo malování na obličej
a kdo měl hodně energie, mohl ji případně vyskákat na
skákacím hradu. Projížďky na koních byly vždy tradičním
zážitkem, na který se těšili jak starší, tak mladí. Bohaté
občerstvení pak umocnilo zážitek ze setkání s našimi sousedy. Tato akce nás nejenom pobavila, ale navázali jsme
také nové kontakty s našimi polskými přáteli, poznali jsme
trochu jejich kulturu a tradice. Akce započala již tradičně mší svatou. Zábavné odpoledne, které se pro řadu z
nás protáhlo, udělalo radost hlavně dětem. Velké poděkování zaslouží paní Kateřina Medková, která měla organizačně celou akci na starosti. Svého úkolu se zhostila
příkladně. Panu faráři Szocinskému děkujeme za pomoc
při zajištění organizačních záležitostí s polskými přáteli.
Celý program velice zdatně komentovala paní Mgr. Hana
Chládková. Děkujeme Vám, paní ředitelko, kantorům
a dětem za kvalitní vystoupení Vašich žáků. Za poslední
období jste udělali výrazný krok vpřed směrem k lepšímu. Vystoupení Vašich dětí, a to jak ke “Dni matek”, tak
i v sobotu dne 21. 5. 2011 na akci “Poznejme se sousedé”, bylo velice pěkné a příjemné. Obdobné poděkování si zaslouží rovněž naše mateřská škola a Výprachtické
kukátko.
Poděkování patří také členům zastupitelstva, zaměstnancům obce, Výprachtické dechovce, fotografovi Honzovi Skalickému a dalším. Život v obci je mnohotvárný
a zajímavý právě v tom, že si dokážeme nejenom vyměnit názory, ale také se setkat, pobavit se, popovídat si
a mnohdy tak urovnat řadu věcí právě na akcích, které pro
sebe i pro své okolí dokážeme vzájemně uspořádat.
Pěkný konec jara a počátek léta přejeme Vám všem.
Nechť se Vám podaří dokončit vše, co jste si naplánovali.
S pozdravem Zastupitelstvo obce Výprachtice

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice,
konaného dne 15. 4. 2011 v 18.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Přítomni: Ing. J. Falta, V. Jandejsková, Mgr. H. Katzerová,
J. Kulhánek, L. Merta, J. Pfeifer, JUDr. M. Stejskal
Omluveni: Ing. V. Indrová, J. Koubek
Hosté: M. Bašková, R. Lerch

32/ ZO souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na osobní
automobil Ford tranzit bus, r. v. 2003,
VIN: WFOPXXGBFP2PO1180 s prodávajícím Ivo Hermanem, bytem: Olšany. Vozidlo bude sloužit pro potřeby SDH Koburk. Kupní cena činí 139 000,- Kč, vše dle
návrhu kupní smlouvy, který je nedílnou součástí tohoto
usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
33/ ZO souhlasí se splátkovým kalendářem na uhrazení
pohledávky za teplo paní K. W., a to následovně:
duben, květen 2011, splátka ve výši 2 714,- Kč,
splátka je splatná vždy do 30. dne příslušného měsíce.
Schváleno: 7 – 0 – 0
34/ ZO souhlasí se splátkovým kalendářem na uhrazení
pohledávky za teplo nebytových prostor prodejny textilu
IVY v čp. 175 za rok 2010 v celkové výši 10 653,- Kč,
a to následovně:
duben 2011- listopad 2011 splátka ve výši 1200,- Kč
prosinec 2011 splátka ve výši 1053,-Kč .
Splátka je splatná vždy do 20. dne příslušného měsíce.
Schváleno: 7 – 0 – 0
35/ ZO souhlasí s prominutím pohledávky MUDr.
Zuzany Jedličkové za odebrané teplo v ordinaci zubního
lékaře ve Výprachticích za rok 2010 v celkové výši 14
629,- Kč.
Schváleno: 7 – 0 – 0
36/ ZO souhlasí se zalesněním parcely dle KN ppč.
1855/1 v k.ú. a obci Výprachtice, a to na základě žádosti.
Schváleno: 6 – 0 – 1
37/ ZO schvaluje dnem 1. 5. 2011 novou cenu dřevní
kulatiny, realizované samotěžbou, a to ve výši 300,- Kč za
1m3 dřeva.
Schváleno: 7 – 0 – 0
38/ ZO projednalo stížnost manželů Hejlových, Výprachtice, s následujícím doporučením: ZO posoudí situaci na místě a následně navrhne řešení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
39/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o financování z fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika –
Polská republika 2007 – 2013 č. CZ.3.22/3.3.02/10.02152
uzavřenou mezi Obcí Výprachtice a Euroregionem Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis, se
sídlem: Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ:
64224619. Název mikroprojektu: Poznejme se sousedé.
Předpokládaná výše konečných výdajů činí 6.251,50
EUR. Výše dotace činí 5.313,50 EUR, což představuje 85 % způsobilých výdajů. Smlouva se schvaluje dle
předloženého návrhu smlouvy, který se zakládá k tomuto
usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
40/ ZO schvaluje prodej pozemku stpč. 542 v k.ú.
a obci Výprachtice, a to kupujícím manželům Stejskalo-

Program:
1/ Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor
2/ Přijetí dotací od Pardubického kraje
3/ Schválení ceny vodného a stočného
4/ Pořízení osobního automobilu pro SDH Koburk
5/ Ostatní
6/ Diskuse
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: 7 – 0 – 0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: J. Kulhánek, Ing. J. Falta
Schváleno: 7 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: J. Pfeifer, Mgr. H. Katzerová
Schváleno: 7 – 0 – 0
29/ ZO vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor a to nájem budovy čp. 216 na stpč. 113 v k.ú. a obci
Výprachtice – hostinec „U Jana“ od 1. 6. 2011 a nájem
prodejny v čp. 175 na stpč. 102/1 v k.ú. a obci Výprachtice – bývalá prodejna textil IVY od 1. 7. 2011.
Schváleno: 7 – 0 – 0
30/ ZO schvaluje příjem dotací od Pardubického kraje:
- ČOV Výprachtice doplnění technologie, dotace ve výši
600 tis. Kč, celkové náklady 912 240,- Kč.
- Projektová dokumentace kanalizace, dotace ve výši
250 000,- Kč, celkové náklady 366 000,- Kč.
- Dotaci ve výši 10 000,- Kč na zájmovou činnost mládeže
ZŠ Výprachtice.
Schváleno: 7 – 0 – 0
ZO současně vyslovuje souhlas s dofinancováním předmětných akcí a pověřuje starostu obce k uzavření příslušných smluv, na které již předtím bylo vypsáno výběrové
řízení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
31/ ZO schvaluje cenu vodného pro rok 2011 ve výši
14,- Kč za 1 m3 a cenu stočného pro rok 2011 ve výši
17,- Kč za 1 m3. Ceny jsou stanoveny včetně DPH 10 %
dle skutečných nákladů roku 2010. ZO schvaluje výjimku
pro odběratele, bydlící v úseku Halda, od vodojemu po
hájovnu, a to tak, že pro tyto odběratele se stanoví vodné
ve výši 10,- Kč za 1 m3, včetně DPH v zákonné výši.
Schváleno: 7 – 0 – 0



vým. Prodej se schvaluje za cenu stanovenou znalcem.
Veškeré náklady hradí kupující.
Schváleno: 6 – 0 – 1
41/ ZO souhlasí se změnou usnesení č. 24, ze dne 18.
2. 2009, které se týkalo změny ÚP obce Výprachtice č. 4
tak, že namísto člena ZO jednajícího za obec Výprachtice
a spolupracujícího s pořizovatelem ÚP č. 4, kterým byl
původně pan Libor Chaloupek, ZO schvaluje, na základě
této změny usnesení ZO, člena zastupitelstva p. Jiřího Kulhánka. Důvodem je skutečnost, že pan Libor Chaloupek
již není členem ZO Výprachtice.
Schváleno: 6 – 0 – 1
42/ ZO schvaluje organizaci protipovodňové ochrany
(protipovodňový plán obce Výprachtice), a to v textu dle
předloženého návrhu.
Schváleno: 7 – 0 – 0
43/ ZO schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2010 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 a dává sou-

hlas s celoročním hospodařením bez výhrad.
Schváleno: 7 – 0 – 0
44/ Starosta obce seznámil ZO se zápisem jednání
s firmou Mediclinic a.s. Brno, Žábovřesky, Minská 84/97,
61600 Brno. ZO obce vzalo tento zápis na vědomí. ZO
konstatuje, že prodloužení nájemní smlouvy je možné řešit
až po ukončení výběrového řízení. Prodloužení nájmu je
vázáno na poskytování lékařské péče lékařem s potřebnou
odbornou kvalifikací, tedy až po splnění potřebné atestace.
Schváleno: 7 – 0 – 0
Zpráva návrhové komise: všechny body jednání byly projednány a jednotlivě schváleny.
Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 7
zastupitelů, zasedání je usnášeníschopné.
Závěr: Starosta obce poděkoval přítomným zastupitelům
a hostům za účast a veřejné zasedání ukončil.
Zapsala: Věra Jandejsková

SPOZ oznamuje

V květnu a červnu má své jubileum
Helena Dancsová
Jana Chaloupková
Jan Macháček

65 let
65 let
65 let

Vítej mezi námi
Daniel Kaňka
Radim Chládek
Amálie Adamová

Rozloučili jsme se
Jindřiška Formánková
Pavlína Macková

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


cvičení rodičů s dětmi

Nová služba na městském webu
Občané města Lanškroun a celé spádové oblasti si
nyní nemusí volat, zda je připraven k vyzvednutí jejich
doklad. Na internetové adrese www.lanskroun.eu zveřejňujeme stav vyřízení průkazů (řidičských, občanských,
cestovních). Stačí, když si uchováte pořadový lístek nebo
si poznamenáte, kdy jste podali žádost, a na uvedených
lanškrounských webových stránkách v sekci „Stav vyřízení průkazů“ uvidíte tabulku s textem o stavu vyřízení Vaší
žádosti.

Od listopadu, kdy už sluníčko bývá většinou schované
a vykoukne jen málokdy, jsme se opět scházeli na hodinku každé úterý na cvičení rodičů s dětmi v tělocvičně ZŠ.
Sejde se nás tak 6 – 10 dětí. Přijdou se na nás podívat i ty
děti, které s námi chodily cvičit, než nastoupily do školy.
Začínáme rozcvičkou, pak máme připravené vždy nějaké
překážky, prolézačky ze švédské bedny, tunely, klouzačky nebo houpačky apod. Poté se rozhodí po tělocvičně
balónky, míče různých velikostí a děti se baví podle svého. Na začátku prosince nás navštívil Mikuláš a nadělil

Městský úřad Lanškroun



„V³trnáelektrárnaVýprachtice“
prezentaceprojektuaprodejakciíelektrárny
Vážení obĀané,
dovolte, abychom Vás pozvali na prezentaci zcela
ojedinĈlého zpĠsobu vlastnictví pĖipravované stavby vĈtrné
elektrárny u obce Výprachtice.
Jsme spoleĀnost ELDACO, která úspĈšnĈ provozuje vĈtrné
elektrárny po celé ÿR. Nyní stavíme na Drahanské vrchovinĈ
vĈtrnou elektrárnu, kterou spolu s námi vlastní pĖes 300
místních obĀanĠ a 12 okolních obcí. Protože jsme zjistili, že i
ve Výprachticích máte zájem stát se spoluvlastníky
elektrárny, chceme tuto možnost nabídnout i vám. A to bez
rizika.
Vaše investorské riziko bude dnes minimální – prioritní akcie
za symbolickou 1 KĀ. Tato akcie bude sloužit jako vstupenka
do spoleĀnosti. Až získáme stavební povolení a zaĀneme
elektrárnu stavĈt, mĠžete si díky této korunové akcii koupit
akcie další až do výše 5 000,- KĀ. Z finanĀních prostĖedkĠ
všech investorĠ postavíme vĈtrnou elektrárnu a Vy se budete
podílet na jejím zisku. OĀekáváme velice zajímavý výnos až
10% roĀnĈ.
Tento zpĠsob investování pomocí lidového kapitálu do
vĈtrných elektráren je v EvropĈ používán celá léta.
SpoleĀnost ELDACO je však první, kdo tuto možnost nabízí
obĀanĠm ÿeské republiky.
Zveme vás na prezentaci projektu za úĀasti pozvaných
odborníkĠ, spojenou s prodejem akcií za 1 korunu a malým
pohoštĈním zdarma. Akce probĈhne ve Výprachticích na sále
hostince U Jana, ve Ātvrtek 16. Āervna 2011 v 18:00 hod.

každému malý balíček s překvapením. Někteří si balíček
vzít nechtěli, ať si ho radši vezme maminka.
Jako každý rok i letos jsme zakončili naše cvičení
olympiádou. Jelikož tato akce byla plánovaná v přírodě,

Podmínkou pro koupi akcií je dovršení 18-ti let a platný
obĀanský prĠkaz.

pro nepřízeň počasí jsme se museli přestěhovat do tělocvičny. Zúčastnilo se pouze 9 dětí. Je to škoda, protože
byly připraveny pro všechny soutěžící diplomy, medaile
a spousta dárků. Také chci poděkovat těm žákům, kteří
mně pomáhali připravovat tuto akci. Doufám, že se na
podzim opět budeme scházet a ve větším počtu. Přijďte si
s námi zacvičit.
Přeji všem krásné a slunečné léto a nashledanou na
podzim.

Ing. Iva ŠĞastná – Ėeditelka spoleĀnosti

Olomoucká 3419/7, 618 00 Brno, tel.: 544 526 751,
e-mail pro dotazy: michaela.ryza@eldaco.cz

D. Dušková



Zprávy ze školičky
Království sov
Začátkem dubna jsme měli příležitost zhlédnout zábavný vzdělávací program pro děti „Království sov.” Pan

všechny připravené úkoly. Každý si vyrobil čarodějnou
knížku, do které si po celý den mohl zapisovat „zaklínadla”. Hrály se pohybové hry, vařily lektvary. Nejzajímavější
bylo pozorování reakce octa, jedlé sody a saponátu, kdy
přidáním potravinářské barvy byl umocněn výsledný efekt.

Radek Podolský nám na zahradě MŠ předvedl různé druhy sov
a krátce pohovořil o každé z
nich. Mimo jiné ještě názorně
ukázal vejce těchto dravců. Po
pohlazení některých sov měly
děti možnost naučit se je kreslit.
Předplavecký výcvik
Na jaře zahájilo 18 nejstarších dětí předplavecký výcvik
v Lanškrouně. Každá z deseti lekcí je motivována bás-

Na zahradě pak hledaly „hadí vejce”, ve kterých byly ukryty lístky se špatným chováním. Tato zla byla následně spálena.
Koncert žáků ZUŠ
ničkou,
projížďkou
vláčkem. Děti napodobují různá zvířátka
a s destičkami se pak
učí základní prvky
plavání.
Slet čarodějnic
Poslední dubnový pátek proběhl ve školce Slet čarodějnic. Všechny děti se na tento den připravily a přišly v krásných kostýmech. Za to děkujeme maminkám. Děti se vžily
do role malých čarodějnic a čarodějů. Svědomitě plnily



Již podruhé nás navštívili žáci Základní
umělecké školy z Lanškrouna. Pod vedením paní ředitelky
M. Obrové nám zahráli
na flétny, klarinet, kytaru a housle. Měli jsme
také možnost zaposlouchat se do tónů lidových písní. Mezi vystupujícími
hudebníky
byly téměř všechny děti
z Výprachtic, kterým za
pěkné vystoupení děkujeme.

Putování po historických
městech Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska připravilo pro milovníky památek, galerií, muzeí, festivalů
a městských slavností nabídku trávení dovolené doma,
tedy v České republice, a to v rámci projektu Putování po
historických sídlech Čech, Moravy a Slezska.
Pilíři tohoto projektu je 14 měst, která dosáhla nejlepších výsledků, obdržela cenu za nejlepší přípravu
a realizaci Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón a která se do projektu zapojila. Jsou to: Svitavy, Kadaň, Třeboň, Kroměříž,
Klášterec nad Orlicí, Kutná Hora, Nový Jičín, Litomyšl,
Prachatice, Spálené Poříčí, Česká Kamenice, Polná, Jindřichův Hradec a Šternberk. Od června do října budou

Vystoupení dětí - Sejděme se, sousedé

Šternberk

v těchto jednotlivých městech probíhat týdenní akce, tzv.
TOP týdny, ve kterých jsou pro zájemce připraveny sedmidenní návštěvní balíčky. Bude i soutěž o ceny – stačí
do konce letošního roku navštívit alespoň 5 ze 14 historických měst, z toho nejméně jedno v TOP týdnu, a získat do tzv. cestovní knížky razítko z místního infocentra.
Cestovní knížky, brožury a bližší informace jsou zdarma
k dispozici v infocentrech.
Město Lanškroun, které je členem Sdružení historických
sídel Čech, Moravy a Slezska, se do toho projektu zapojilo
již v loňském roce a připojilo se k městu Litomyšl, k historickému městu roku 2000. TOP týden v Litomyšli bude
probíhat od 27. června do 3. července 2011. Jedná se
o týden, který je v Litomyšli každoročně ve znamení
umění, koná se mezinárodní operní festival Smetanova
Litomyšl, v rámci kterého probíhá i Smetanova výtvarná
Litomyšl. V průběhu prázdnin je také pořádán festiválek
Toulovcovy prázdninové pátky. Provozovatelé památkových objektů a další instituce sídlící na Zámeckém návrší
připravili pro návštěvníky řadu slev a bonusů.
Zkuste dokonaleji poznat naše kulturní dědictví, pobavit se na připravených akcích a načerpat nové síly. Nechte se inspirovat kouzlem našich měst. Bližší informace
k této celorepublikové akci naleznete také na internetových stránkách www.historickeputovani.cz.

Uzavření MŠ o prázdninách:
18. 7. - 19. 8. 2011
Mateřská škola

Převzato z Lanškrouských listů



ZŠ Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE
Těžko říci, které číslo programu bylo nejlepší. Všechny
diváky určitě nadchli prvňáčci se svou pohádkou O koblížkovi. Uměli ji perfektně, přednes měli výrazný, navíc
byli roztomilí. Určitě každého rodiče zaujalo vystoupení právě jejich potomka. Nechci se podrobně zastavovat
u všech dalších čísel programu. Jednak by z toho bylo
dlouhé čtení, jednak bych mohla na někoho zapomenout,
a to bych opravdu nerada.

EU peníze školám
je název používaný pro operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, jehož se naše škola, stejně tak jako
řada jiných mimopražských základních škol, účastní.
Projekt je zaměřen na zlepšení podmínek pro vzdělávání. V rámci projektu je možno takto rozdělit školám v ČR
až 4,5 mld Kč.
Naše škola získala 770 000 Kč. Nakládání s těmito penězi musí odpovídat přesně daným podmínkám a mohou být
využity jen v předem určených oblastech. Velký prostor
je dán informačním technologiím, čtenářské a informační gramotnosti, jazykovému i matematickému vzdělávání
a přírodním vědám.
Získané prostředky investujeme především do vybavení školy interaktivními tabulemi, dataprojektory a počítači. Dále nakoupíme pomůcky na výuku přírodovědných
předmětů. Zřídíme multimediální učebnu spojenou se
školní knihovnou. Učitelé vytvoří na 130 digitálních učebních materiálů, které poslouží ke zkvalitnění výuky. Sami
se také budou vzdělávat (a již se i vzdělávají) v potřebných oblastech. Projekt bude ukončen v roce 2013.
I když nás čeká velké množství práce, které s realizací
projektu souvisí, těšíme se, že škola opravdu výrazně zvýší lepším vybavením svoji úroveň.

Chtěla bych tu všem, dětem i učitelům a vedoucím
kroužků, moc a moc poděkovat. Děkuji především p. učitelce Lucii Jindrové, která měla kromě přípravy programu
spoustu organizačních povinností. Děkuji také Monice
Injajevové a Kamile Kašparové za moderování. Nelehkou
úlohu mluvit naživo bez čtení do mikrofonu před tolika
lidmi zvládly s vtipem a šarmem. A z celého srdce děkuji
všem dětem za jejich vystoupení. I když někdy bojovaly
s trémou, jejich vystoupení byla svěží, vtipná, skvěle připravená. Spoustu práce také dala příprava kulis, kostýmů
a rekvizit. A tady chci poděkovat i rodičům za jejich
pomoc s jejich přípravou.
Své pocity mohu vyjádřit stručně slovy: hrdost, nadšení,
uznání… díky, byli jste skvělí.

Mgr. Hana Chládková, ředitelka ZŠ

Besídka ke Dni matek
Ráda bych se ještě několika řádky vrátila ke středě
11. května, kdy proběhla na sále besídka s programem
nejen pro maminky k jejich svátku.
Že byl sál plný málem k prasknutí, a to nejen maminkami, babičkami a tetami, ale i tatínky, dědečky a strejdy,
přestože v tu dobu hráli naši důležitý hokejový zápas na
MS, bylo překvapující. Navíc byli v obecenstvu i rodiče
dětí již základní škole odrostlých. Velmi mě zájem vás
všech, kteří jste tam byli, potěšil. A protože se sál během
programu nevylidnil, věřím, že jste se všichni dobře bavili.
Alespoň tak jako já.

Vídeň
Počátkem května jsme vyrazili za poznáním rakouského hlavního města oděného do jarního hávu. Ten den,



3. května, bylo ve Výprachticích nevlídno – chumelilo
a byla opravdu nepříjemná zima. Ve Vídni bylo o poznání
lépe. Nepršelo ani nechumelilo, dokonce na nás vykouklo
sluníčko. První zastávku jsme měli v Schonbrunnu, kde
někteří navštívili komnaty císaře Franze Josefa I. i císařovny Sissi, jiní šli do parku. Pak nás čekal Prátr se svým
pověstným obřím kolem. Z něho byl nádherný výhled
nejen na město, ale i na ostatní atrakce v tomto zábavním parku. Po přejezdu do historického centra jsme prošli
s průvodkyní kolem nejznámějších vídeňských památek
a prohlídku jsme zakončili v typické vídeňské kavárně,
kde jsme nejen ochutnali nějakou tu dobrotu, ale odnesli
jsme si zcela legálně také hrníček jako suvenýr. Cesta byla
příjemná nejen pro děti, ale doufejme že i pro dospělé,
kteří se na výlet vypravili se svými dětmi nebo vnoučaty.

Praktický lékař pro dospělé
Vážení občané, od 1. června 2011 bude opět ordinovat, a to v obvyklých ordinačních hodinách, na Obecním úřadu ve Výprachticích, všeobecný praktický lékař
pro dospělé MUDr. Robert Novotný. K tomuto lékaři je
vhodné se dnem 1. 6. 2011 rovněž urychleně přeregistrovat. Stačí pokud se v ordinační hodiny dostaví jeden
z rodiny.

Den Země
připadá na 22. dubna. To byly velikonoční prázdniny,
a tak jsme už ve středu 21. podnikli nejen tradiční úklid

okolí školy a hřiště nad školou, ale vypravili jsme se i do
Koburku a likvidovali tam černou skládku. Počasí bylo
přímo ukázkové. Jakoby nám chtěla naše Země za práci
takto poděkovat. Nechyběly ani na ohýnku opečené buřtí-

Myslivecké sdružení Výprachtice
pořádá na myslivecké chalupě

ZVĚŘINOVÉ HODY
Dne: 25. 6. 2011 od 16.00 hodin
Grilovaný divočák a jiné zvěřinové speciality
Hudba: BS - STYL – MUSIC
Na dobré jídlo, pití, příjemné posezení a pobavení
s kolem štěstí Vás srdečně zvou pořadatelé

ky. Šesťáci pak dokonce s panem učitelem Grossmannem
pokračovali v úpravě hřiště i další den – už prázdninový
– dopoledne. Všem pilným pracantům děkujeme.

Akce je pořádána pod záštitou Pardubického kraje
- radního JUDr. Miroslava Stejskala

Mgr. Hana Chládková



Květen v naší obci.
Tento měsíc byl v naší obci velmi bohatý na kulturní
a společenské akce.
8. Května
Připomněli jsme si 66. výročí osvobození naší republiky. Za doprovodu Výprachtické dechovky, děvčat v krojích, místních hasičů a občanů obce jsme položili věnce
k pomníkům padlých bojovníků a uctili tak jejich památku.

21. května
Uskutečnilo se setkání pod názvem Poznejme se sousedé, které se konalo na hřišti ZŠ Výprachtice. Tento projekt byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis. V programu vystoupily děti
z mateřské a základní školy, mažoretky, břišní tanečnice,
žongléři, dechové hudby z Výprachtic a Bludova a také
k nám zavítali naši polští přátelé se svým programem. Kdo
chtěl, mohl se projet v kočáře taženém koňmi. Děti se
zase zabavily na skákacím hradě nebo trampolíně.

V tento den se také uskutečnila Koburská pouť, která
začala mší svatou za hasičárnou a poté následovala volná
zábava s občerstvením.

28. květen
I přes nepřízeň počasí se konal tento den lampiónový
průvod za doprovodu Výprachtické dechovky a kácení
máje na koburském rynku.

11. května
V tento den připravily děti ZŠ Jindřicha Pravečka program ke Dni matek, který se uskutečnil na sále v hostinci
U Jana. Bylo vidět, že děti se na tuto akci připravily velmi
pečlivě. Program byl pěkný a všichni odcházeli spokojeni.

Za SPOZ Věra Jandejsková

Fotbalový oddíl Dynamit Výprachtice
pořádá tradiční
fotbalový turnaj

15. května
V kostele Povýšení svatého kříže ve Valteřicích se uskutečnila Velikonoční kantáta Klause Heizmanna, se kterou
vystoupil sbor od svatého Mikuláše z Nekoře s doprovodným orchestrem. Dirigovala Mgr. Bronislava Halbrštátová.
Vystoupení tohoto sboru a orchestru ve slavnostně vyzdobeném kostele bylo velmi pěkné. Do kostela byla také letos
zavedena elektřina.

Memoriál Zdeňka Fajta
Nejlepší fotbalisté z Bystřece, Čenkovic, Heřmanic
a Jamného se utkají na hřišti ZŠ Výprachtice
v sobotu 23. 7. 2011 od 11 hod.
Srdečně zveme všechny příznivce sportu
a fotbalu zvlášť.

ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGIE (sobota, neděle, svátek 8 – 11 hodin)
pro oblast Letohrad, Žamberk, Lanškroun, Jablonné n. Orl.
11. - 12. 6. 2011
18. - 19. 6. 2011
25. -26. 6. 2011
2. -3. 7. 2011
5. 7. 2011
6. 7. 2011
9. - 10. 7. 2011
16. – 17. 7. 2011
23. – 24. 7. 2011
30. – 31. 7. 2011
6. – 7. 8. 2011

MUDr. Jedličková Zuzana, Bystřec 182, tel.: 465 642 990
MUDr. Johnová Marie, Letohrad, Šedivská 498, tel.: 465 622 216
MUDr. Karásková Vlasta, Letohrad, U Dvora 815, tel.: 465 620 358
MUDr. Kobzová Zdeňka, Lanškroun, 5. května 2, tel.: 465 322 897
MUDr. Krčálová Helena, Žamberk, nám G. Knopa 837, tel.: 465 676 824
MUDr. Mareš Miroslav, Žamberk, nám G. Knopa 837, tel.: 465 613 103
MUDr. Hrdinová Michaela,Lanškroun, Opletalova 17, tel.: 465 324 829
MUDr. Milota Karel, Lanškroun, Svobody 356, tel.: 465 322 787
MUDr. Strnadová Blanka, Žamberk, Raisova 814, tel.: 465 613 441
MUDr. Strnadová Marie, Jablonné n. O., Na Dílech 622, tel.: 465 642 765
MUDr. Špička Jan, Králíky 414, tel.: 465 613 154



Omalovánka

OMALOVÁNKY, doplňovačky
SUDOKU

Spoj postupně čísla od jedné tak, jak jdou za sebou. Obrázek si vybarvi.
Domaluj pastelkami obrázky tak, aby odpovídaly čtyřem
ročním dobám - jaro, léto, podzim, zima. Nakresli sluníčko,
květiny, sníh, atd.
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