Vážení přátelé,
prosincové vydání bylo v našich novinách každoročně
vedeno úvahami o čase vánočním. Přesto nám dovolte,
abychom se krátce ohlédli za končícím rokem 2011. I když
se jednalo o rok, který snížil daňové příjmy všem obcím,
a české ekonomice se příliš nedařilo, náš rozpočet byl
nastaven jako úsporný, a proto se škrty daňových příjmů
na plnění stanovených úkolů téměř neprojevily. Rok 2011
nebyl rokem hojnosti tak, jak tomu bylo v letech minulých,
ale podařila se řada akcí, které posunuly naši obec opět
o krok dál. Např. se podařilo zrekonstruovat čističku odpadních vod za částku téměř 1 mil. Kč. Pracovalo se na opravách a výměně šoupat, uzávěrů
a dalšího zařízení na obecním
vodovodu. Vodovod díky těmto
investicím začíná být konečně
funkční, a proto v době delšího
podzimního suchého počasí
probíhalo zásobování vodou
bez problémů.
V dané souvislosti je potřeba podotknout, že v nastoupeném trendu určitě budeme
pokračovat. S ohledem na více
než 40 let staré uzávěry, šoupata, hydranty apod. je to určitě nutné.
Podařilo se také opravit cestu k vrtům ve Vlčím dole a naši
zaměstnanci zajistili vlastní těžební činností z větší části palivové dřevo na zimní období.
Souběžně probíhala oprava obecního majetku, a to jak
budov, tak ostatního inventáře. Z větších akcí je možné dále
jmenovat opravy hospody, kde se podařilo zateplit zadní
trakt budovy. Nyní již zbývá k zateplení pouze ta část, kde
se v budoucnu plánuje další rozšíření zázemí, a proto není
možné do doby realizace rekonstrukce zázemí za jevištěm
zateplení zdiva realizovat.
Firma Radka Hajzlera, na základě uzavřené smlouvy,
zahájila rekonstrukci zázemí nad výčepem restaurace
U Jana. Zde by dle projektu měly vzniknout nové ubytovací prostory pro cca 15 až 20 osob. Předpokládá se, že by
tato rekonstrukce (pokud se nic mimořádného nepřihodí)
mohla být dokončena do konce roku 2012.
V suterénu budovy Základní školy Jindřicha Pravečka

se dokončuje zázemí pro posilovnu a další prostory pro
cvičení dětí a dospělých. Tuto akci bychom chtěli dokončit ještě v tomto roce. V rámci tohoto zázemí vzniknou
nové sprchy a WC pro ženy a muže.
Velmi důležitým úkolem byla oprava komunikací, kde
za pomoci firem byla opravena cesta na výprachtickou pilu,
některé úseky na Malé Straně a směrem k OEZ.
Důležité bylo také zateplení technického zázemí (domečku) na čističce odpadních vod. Zaměstnanci obce prováděli čištění kanalizačních systémů splaškové a dešťové vody.
Pracovníci zaměstnaní u obce dále zhotovili novou dešťovou kanalizaci u mlékárny, malovali obecní prostory, jako
např. ordinace lékařů, autobusové zastávky (poněkolikáté),
prováděli terénní úpravy, natírali různá zařízení, opravovali
techniku a plnili celou řadu
dalších úkolů. Opraveny byly
rovněž nátěry fasády některých budov apod. Obec zadala
restaurátorské práce na Pomníku padlých v I. světové válce
a sousedního křížku, tyto práce
se podařilo v současné době
dokončit. Důležité je také to,
že byla realizována rovněž příprava řada podkladů a plánů
pro investiční akce pro příští rok.
Zpracovávaly se podklady pro územní plán, pro zásadní rekonstrukci vodovodu, rozšíření obecní kanalizace
apod. Věříme, že se do konce roku podaří upravit nebytové prostory obchodu s textilem (firma IVY) na výdejnu
léků. Jak jsme již uvedli na obecních internetových stránkách, požadavky českých norem jsou v důsledku častých
změn neustále přísnější, a to byl také důvod, proč otevření
lékárny bylo posunuto na příští rok.
Je nutné zmínit rovněž záležitost, která nás vůbec netěší. Jedná se o ukončení výroby pojistek v závodě OEZ
Výprachtice. Byť se snažíme jednat s různými firmami
o možnostech zavedení nové výroby, našemu úsilí nepřeje
ekonomická situace většiny firem. České i zahraniční podniky v důsledku recese, která může přerůst v krizi, spíše
uvažují o snížení výrobních kapacit, než o jejich rozšíření.
Pro zaměstnance OEZ Výprachtice se tak jeví po ukončení

Vážení přátelé,
každoročně jsme se ve Výprachtických novinách,
vydávaných koncem roku, zamýšleli nad symbolem
Vánoc. Vedli jsme často úvahy o tom, že Vánoce by měly
být svátky klidu a míru, hořekovali jsme nad tím, že se z
Vánoc vytrácí duchovní rozměr a stávají se z nich stále
více svátky konzumu, jídla a pití. Nyní docházíme k tomu,
že je potřeba nechat na vůli každého, jak prožije nadcházející sváteční dny. Ona totiž duchovní náplň, která
Vánoce provází, by především měla být v každém z nás.
A když tomu tak není, slovy se to vnutit nedá. Přesto však
některé věci platí obecně, a to stejně pro věřící i nevěřící.
Vánoce jsou dny, kdy se člověk unavený vírem a shonem
současného „velmi rychlého života“, aspoň na chvíli sám
ode sebe zastaví a trochu se zasní a zavzpomíná s vděkem
a dobrotou na své nejbližší. Přejeme Vám, aby Vám to
vánoční zasnění vydrželo po celý rok, abyste z této pěkné
chvíle mohli čerpat dobré věci pro své sousedy, kamarády, rodiče, děti, pro všechny Vaše blízké.

výroby možnost zaměstnání ve firmě OEZ v Letohradě,
případně v Králíkách, nebo pak možnosti, které nabízejí
některé výrobní závody, jako je INA Lanškroun, FOREZ
Ostrov (pracoviště Sázava) apod. V dané souvislosti byly
autobusové jízdní řády upraveny tak, aby bylo možné jak
do Letohradu, tak i do Králík dojíždět. Je jasné, že případný nezájem o dojíždění se následně může projevit na
rušení dojednaných autobusových linek a spojů.
Určitě bychom Vám všem rádi na závěr tohoto našeho
reportu přáli, abyste měli po celý příští rok 2012 zejména
pevné zdraví a dobré zaměstnání, které Vám bude dělat
radost a kde se budete cítit dobře.
Důležité je také to, abyste kolem sebe měli lidi, na které
bude spolehnutí a kteří Vám budou oporou.
Stejně tak Vám přejeme hodně radosti ve Vašich rodinách mezi Vašimi blízkými. Krize přicházejí a odcházejí
a lidé zůstávají. Víme, že i v této době je životní optimismus důležitý pro překonání všech životních úskalí a překážek. Přejeme Vám proto rovněž hodně elánu do života
a obrovskou dávku štěstí a optimismu. Víme, že Výprachťáci jsou lidé schopní a pracovití a s životními komplikacemi se určitě úspěšně vyrovnají. Budeme se snažit
Vám ve Vašich problémech být oporou a nabízíme Vám
rovněž pomoc při řešení závažných životních situací.

Klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v roce
2012 přeje Vám všem redakční rada Výprachtických
novin, zastupitelstvo obce a všichni zaměstnanci obce.

S pozdravem Zastupitelstvo obce Výprachtice.

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝPRACHTICE,
KONANÉHO DNE 7. 10. 2011 V 18.00 HOD.
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU.
Přítomni: Ing. J. Falta, Ing. V. Indrová, Mgr. H. Katzerová,
J. Koubek, J. Kulhánek, L. Merta, J. Pfeifer, JUDr. M. Stejskal
Omluveni: V. Jandejsková
Hosté: M. Bašková

ník 376/11, PSČ 639 00, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka
63565, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zpracovat podklady spojené
s podáním žádosti o dotaci a následně s realizací projektu
s názvem Protipovodňová opatření obce Výprachtice, vše
v rámci operačního programu Životní prostředí.
V případě, že tato opatření budou realizována v rámci svazku obcí Pod Bukovou horou, souhlasí ZO obce
Výprachtice, aby smlouva byla uzavřena s DSO Pod
Bukovou horou.
Smlouva o dílo na zpracování podkladů, včetně žádosti
o dotaci se uzavírá za cenu 190.000,- Kč, bez DPH. Cenu
uhradí členové svazku obcí Pod Bukovou horou společně,
dle podílu celkových nákladů akce – naše obec cca 30
– 40 tis. Kč.
Další bližší dohodnuté smluvní podmínky se schvalují
tak, jak jsou uvedeny v přiložené smlouvě o dílo, která se
zakládá k tomuto usnesení.
Celkové náklady na varovný systém – rozhlas - jsou
předpokládány ve výši 1,8 mil. Kč s tím, že 10 % těchto
předpokládaných nákladů zaplatí obec Výprachtice.
Uvedené bude předmětem samostatného usnesení ZO.
Schváleno: 8 – 0 – 0
101/ ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci na lesnickou a komunální techniku, a to do výše 650 tis. Kč s tím,
že 50 % zaplatí obec Výprachtice.
Žádost bude podána prostřednictvím SZIF (min. země-

Program:
1) Projednání žádostí o dotace (nový obecní rozhlas, lesní
a komunální technika)
2) Ostatní
4) 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: V. Indrová, J. Pfeifer
Schváleno: 7 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: Ing. J. Falta, J. Kulhánek
Schváleno: 7 – 0 – 0
Dostavil se pan Luboš Merta.
100/ ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na Protipovodňová opatření – varování obyvatelstva
V dané souvislosti se schvaluje smlouva o dílo s firmou ENVIPARTNER, s.r.o., se sídlem: Brno, Štýřice, Pše-
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108/ ZO souhlasí se zprávou starosty obce o postupu Advokátní kanceláře Pelikán, Krofta, Kohoutek ohledně požadavku na náhradu škody ze strany firmy Mediclinic a.s. Brno.
ZO tento požadavek firmy Mediclinic a.s. Brno, Žabovřesky,
Minská 84/97, PSČ 61600, na náhradu škody považuje za
neoprávněný a schvaluje postup starosty obce v dané věci.
Schváleno: 8 – 0 – 0
109/ ZO schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině
Základní školy Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres
Ústí nad Orlicí, a to v textu dle přílohy tohoto usnesení.
Předmětným dodatkem se svěřuje do správy příspěvkové
organizace další dlouhodobý majetek (posilovací stroje ve
školním klubu).
Schváleno: 8 – 0 – 0
110/ ZO schvaluje prodej pozemku ppč. 294 v k.ú.
a obci Výprachtice. Prodej se schvaluje za cenu stanovenou znalcem. V dané souvislosti zřizuje kupující ve prospěch obce Výprachtice věcné břemeno spojené s právem
chůze po cestě, která vede přes zmíněný pozemek, a to
bezplatně. Pro vyznačení věcného břemene bude zpracován geometrický plán.
Náklady spojené s převodem a se zřízením věcného
břemene zaplatí kupující.
Schváleno: 8 – 0 – 0
odešel pan J. Pfeifer
111/ ZO Výprachtice projednalo dopis Občanského
sdružení Naše Výprachtice ze dne 30. 9. 2011, doručený
dne 3. 10. 2011 s tím, že ohledně odpovědi na otázky
sdružení (důvody proč ZO odmítá odstoupit od uzavření
smlouvy) odkazuje na již přijatá usnesení v této věci.
Schváleno: 7 – 0 – 0
Diskuse:
pan starosta – závěry z minulé diskuze byly splněny
V. Indrová – projednání otevření lékárny
- zastupitelstvo projednalo písemný návrh p. řetitelky ZŠ
J. Pravečka Výprachtice na venkovní nástěnky
- pan starosta informoval o probíhajících jednáních ohledně výroby v OEZ Výprachtice
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.

dělství). ZO souhlasí s pořízením následující techniky:
malotraktoru, štěpkovače, vlečky s hydraulickou rukou,
mulčovače, pily motorové profi a profi křovinořezu. ZO
pověřuje starostu obce k administraci podkladů k žádosti,
včetně uzavření smlouvy se zpracovatelem žádosti.
Schváleno: 8 – 0 – 0
102/ ZO pověřuje starostu obce Výprachtice, aby jednal
ve věci přípravy podkladů pro získání dotace na pokračování v opravách vodovodu (výměna úseku z azbestového potrubí a oprava dalších havarijních úseků obecního
vodovodu) a dále na pokračování ve výstavbě obecní
kanalizace. V dané souvisosti se pak starosta obce pověřuje k tomu, aby uzavřel smlouvu o dílo se zpracovatelem
žádosti o dotaci.
Schváleno: 8 – 0 – 0
103/ ZO souhlasí s podáním žádosti o připojení fotovoltalické elektrárny prostřednictvím ČEZ Distribuce s tím,
že by elektrárna byla umístěna na budově ZŠ Jindřicha
Pravečka Výprachtice.
Schváleno: 8 – 0 – 0
104/ ZO schvaluje bez výhrad závěrečný účet svazku
obcí Lanškrounsko.
Schváleno: 8 – 0 – 0
105/ ZO souhlasí s prodloužením termínu stanoveného
usnesením číslo 96, ze dne 9. 9. 2011, vztahujícímu se
k předložení zprávy příslušné komise o výběru zpracovatele územního plánu pro Výprachtice, Koburk a Valteřice
s tím, že tento termín se prodlužuje do 30. 11. 2011.
Schváleno: 8 – 0 – 0
106/ ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene o umístění elektro
přípojky na pozemku ppč. 322/3 v k.ú. a obci Výprachtice mezi obcí Výprachtice jako povinným a oprávněným
a firmou ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín, Děčín IVPodmokly, Teplická 847/8, PSČ 405 02, IČ: 24729035
(výstavba RD Báča).
Věcné břemeno se uzavírá za náhradu ve výši 1.000,Kč. Náklady spojené se zřízením VB hradí povinný z věcného břemene. Smlouva se uzavírá za podmínek uvedených
v návrhu smlouvy, která se přikládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
107/ ZO schvaluje přistoupení obce Výprachtice do
DSO Pod Bukovou horou, sídlo: OÚ Dolní Čermná č.p.
76, 561 53, IČO: 70959633.
Schváleno: 8 – 0 – 0

Zapsala: Hana Katzerová

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝPRACHTICE,
KONANÉHO DNE 2. 11. 2011 V 18.00 HOD.
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU.
Přítomni: Ing. J. Falta, Ing. V. Indrová, V. Jandejsková, Mgr.
H. Katzerová, J. Kulhánek, L. Merta, J. Pfeifer, JUDr. M.
Stejskal
Omluveni: J. Koubek
Hosté: M. Bašková, M. Chládek, L. Chládek, J. Hejl,
L. Kaplan

2) Schválení prodeje obecních pozemků
3) Projednání žádostí o dotace
4) Ostatní
5) Diskuse
6) Usnesení
7) Závěr

Program:
1) Zadání zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (vodovod)

Veřejné zasedání zahájil starosta obce pan Miroslav
Stejskal, který přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání.
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118/ ZO schvaluje provedení dešťové kanalizace
u bývalé mlékárny Výprachtice za částku 80.000,- Kč.
Schváleno: 8 – 0 – 0
119/ ZO schvaluje prodej pozemku ppč. 3553/2 odděleného z ppč.3553 v k.ú. a obci Výprachtice GP číslo 65494/2011 pro k.ú. Výprachtice. Pozemek se prodává za
cenu stanovenou znalcem. Náklady spojené s převodem
pozemku hradí kupující.
Schváleno: 8 – 0 – 0
120/ ZO schvaluje prodej pozemku ppč. 668/1 v k.ú.
Výprachtice. Pozemek se prodává za cenu stanovenou
znalcem. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
Schváleno: 7 – 0 – 1
121/ ZO schvaluje měsíční splátky dluhu za teplo paní
Ireně Guthové. Dluh ve výši 4 303,- Kč bude zaplacen
měsíčními splátkami ve výši 900,- Kč s tím, že první splátka
bude zaplacena do 30. listopadu 2011, poslední splátka ve
výši 703,- Kč bude zaplacena do 31. března 2012. V případě nezaplacení ve stanoveném termínu bude dlužná částka
počínaje dnem 1. 4. 2012 pokutována dle uzavřené nájemní smlouvy (0,25% za každý započatý den prodlení).
Schváleno: 6 – 0 – 2
122/ ZO povoluje panu Drahoslavu Nýdeckému zaplacení dlužné částky za odebrané teplo a teplou vodu v bytě
č. 6 v přízemí domu čp. 287 ve Výprachticích ve výši 20
232,- Kč uhradit nejdéle do 15. 12. 2011. V případě nezaplacení ve stanoveném termínu bude dlužná částka počínaje dnem 16. 12. 2011 pokutována dle uzavřené nájemní smlouvy (0,25% za každý započatý den prodlení).
Schváleno: 7 – 0 – 1
123/ ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce
Výprachtice č. 2/2011, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 7/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2012. Pro
fyzické osoby činí poplatek 400,- Kč. Pro podnikající
fyzické a právnické osoby činí za 1 popelnici v roce 2012
poplatek 1 108,- Kč bez DPH.
Schváleno: 8 – 0 – 0
124/ ZO zamítá žádost paní Ireny Urbanové o odkoupení pozemků ppč. 1822/1 a 1822/2 v k. ú Výprachtice,
které jsou ve vlastnictví obce.
Schváleno: 8 – 0 – 0
125/ ZO schvaluje rozpočtové změny, a to dle předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
Diskuse:
- p. Chládek Milan – zda se uvažuje o rozšíření kanalizace
na dolním konci obce, v okolí jeho domu
- p. Chládek Ladislav – proč nebyl do programu veřejného
zasedání zařazen bod, který by projednal zaslaný dopis
Občanského sdružení Naše Výprachtice zastupitelům
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.

Předložený program jednání byl schválen.
Schváleno: 7 – 0 – 0
Volba komisí:
Mandát. komise ve složení: V. Jandejsková, Mgr. H. Katzerová
Schváleno: 7 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: J. Pfeifer, L. Merta
Schváleno: 7 – 0 – 0
112/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace na dostavbu obecního
vodovodu s firmou: AgPOL s.r.o., Jungmannova 153/12,
779 00 Olomouc
K smluvnímu jednání oprávněn: Ing. Ondřej Vaculín,
Ph.D. – jednatel společnosti
V technických záležitostech: Ing. Jiří Balabuch – zodpovědný projektant
Bankovní spojení zhotovitele: KB Olomouc, č.ú. 435130280277/0100, IČ: 28597044, DIČ: CZ28597044,
tel.: 585 208 450, fax: 585 208 454
Cena díla činí 179.900,- Kč bez DPH. Smlouva se schvaluje za podmínek dle předloženého návrhu smlouvy o dílo,
který tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
113/ ZO schvaluje záměr prodeje pozemku ppč. 2854
a pozemku ppč. 2855/1 v k.ú. Výprachtice s tím, že část
pozemku, který tvoří cestu, tj. část ppč. 2855/1 v k.ú.
a obci Výprachtice bude oddělena GP na náklady kupujících. Na pozemky bude zřízeno věcné břemeno spojené
s právem umístit na předmětných pozemcích stavbu vodovodu a vstupovat na pozemky za účelem údržby a oprav vodovodu (stavba vodovodu tam již existuje – umístění stavby je
však nutné ze zákona dohodnout i u existujících staveb).
Schváleno: 7 – 0 – 0
Dostavil se Ing. J. Falta
114/ ZO schvaluje změnu usnesení číslo 19 ze dne 23.
2. 2011 s tím, že pořizovatelem územního plánu obce
Výprachtice bude místo Městského úřadu Lanškroun
Ing. Arch. Jarmila Filipová, bytem Trnkova 12, Šumperk.
Náklady na pořízení podkladů pro ÚP činí 60.000,- Kč.
Schváleno: 8 – 0 – 0
115/ ZO souhlasí s výsledky výběrového řízení na zhotovitele územního plánu s tím, že schvaluje současně smlouvu o dílo na zpracování nového územního plánu obce
Výprachtice s nejlepší nabídkou (nejnižší cena), tj. s Institutem regionálních informací s.r.o., se sídlem Brno, Beethovenova 4, 602 00 Brno, IČ 25585991, a to za nabídnutou
cenu 258.240,- Kč včetně DPH. Smlouva se schvaluje za
podmínek dle předloženého návrhu smlouvy o dílo, který
tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
116/ ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci na pořízení územního plánu s tím, že polovinu nákladů na územní
plán, jehož náklady představují nejméně částku 258.240,Kč, zaplatí obec Výprachtice
Schváleno: 8 – 0 – 0
117/ ZO schvaluje výměnu oken v zasedací místnosti Obecního úřadu Výprachtice za částku 50.000,-Kč bez DPH.
Schváleno: 8 – 0 – 0

Zapsala: V. Jandejsková
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SPOZ OZNAMUJE

PŘÁNÍ NA VÁNOCE
Dnes vzešlo nad námi světlo,
protože se nám narodil Kristus Pán;
dostal jméno: podivuhodný, Bůh, kníže pokoje,
otec budoucího věku;
Jeho království nebude mít konce.
(Lk 1, 33)

V listopadu a prosinci má své jubileum

Na konci cesty není cesta,
nýbrž cíl.
Na konci zimy není zima,
nýbrž jaro.
Na konci noci není noc,
ale svítání.
Na konci adventu
není advent,
nýbrž Narození Páně.
Na konci smrti není smrt,
nýbrž život.
Současný shon vytvořil
jakousi trvalou nespokojenost:
čím více máš, tím víc bys chtěl.
A kvůli tomu člověk mnohdy nepoznává, kam chce dojít,
nemá nějaký přesný a definitivní účel, ale jen tak bezcílně
bloumá sem a tam.
Jako každý rok nám slavnost Narození Páně opět ukazuje, že
naše cesta adventem i životem má cíl. Všechny lidské bytosti
jsou totiž povolány, aby se staly Božími dětmi, aby žily naplněný život ve společenství s Bohem.
Když se blíží Vánoce,
je vhodné poslat přání,
přijměte tedy z mých rukou
hrst přání nejlepších:
zdraví, klidu, radosti,
a v novém roce 2012 Boží požehnání.

Jana Katzerová
Vladislav Vaníček
Oldřich Nožka

50 let
50 let
50 let

Jan Bednář
Miroslav Verner
Jaroslav Smejkal

60 let
60 let
60 let

Antonín Skalický
Zdeněk Kašpar
Radomíra Beranová
Jitka Šopíková

65
65
65
65

Milada Skalická

70 let

Josef Skalický
Jan Falta

80 let
80 let

Josef Smejkal

91 let

let
let
let
let

Vítej mezi námi
Tereza Hegerová

Rozloučili jsme se

pozdrav Pán Bůh!
Váš kněz ThLic. Ireneusz Szociński

Helena Skalická
Vážený pane starosto,
děkujeme Vám za zprostředkování názorů veřejnosti
obce Výprachtice k jízdnímu řádu autobusové dopravy.
Navrhovanou úpravu času odjezdu autobusového spoje ze 14:26 na 14:40 však nemůžeme provést. Došlo by
nejenom ke ztrátě přípoje v 15 hod. v H. Heřmanicích. Vlivem oběhu vozidla mezi dalšími spoji by následně došlo
k rozvázání přípoje v Lanškrouně v 15:37 směr M. Třebová
a bylo by nutné opozdit také odjezd spoje 18 do Výprachtic, čímž by opět došlo ke zhoršení přestupní návaznosti
(ve směru špičkové dojížďky) ze směrů Č. Třebová, Svitavy
i dalších. Současně je třeba zvážit, že zaměstnání nekončí vždy ve 14:30, a například pro zaměstnance do 14:00
nebo pro některé žáky škol by došlo naopak ke zhoršení
i bez zohlednění dalších přestupů.
Přes uvedené skutečnosti samozřejmě platí, že celý
systém veřejné dopravy bude i po zahájení provozu linek
v novém uspořádání pečlivě sledován, a na základě reálných zkušeností s jeho fungováním a skutečnými počty
cestujících v jednotlivých relacích mohou být provedeny
dodatečné úpravy jednotlivých spojů, popř. v některých
oblastech pozměněno linkového vedení.

Zveme všechny na Štědrý den na mši svatou
24. 12. ve 24:00 hod. ve Výprachticích
25. 12. na 1. svátek vánoční mše svatá v 9:30 hod.
ve Výprachticích
26. 12. na sv. Štěpána mše svatá v 9:30 hod.
ve Výprachticích

S pozdravem
za OREDO s.r.o. ing. Emil Efler, jednatel společnosti
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SPOZ INFORMUJE
Beseda s důchodci
V neděli 13. listopadu se uskutečnila tradiční beseda
s důchodci. Na toto odpoledne jsme připravili malé pohoštění a kulturní program pro naše spoluobčany.
Víme, že ne všichni byli s připraveným programem
spokojeni. Je velmi obtížné připravit program tak, aby se
zalíbil všem, ale věříme, že alespoň část z programu se
každému zalíbila a odcházel z tohoto setkání s pocitem
pěkně prožitého odpoledne.

Všem dětem přejeme šťastný a spokojený život. Šťastným rodičům zase přejeme, aby měli ze svých dětí jen
samou radost a potěšení.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili tohoto setkání
a jsme velice potěšeni, že je o toto setkání zájem.
SPOZ obce Výprachtice

Doufáme, že nadále zůstanete příznivci tohoto setkání
a v příštím roce přijdete mezi nás. Budeme se na Vás opět
těšit.

Obecní úřad
upozorňuje
odběratele vody

Na setkání se podílely SPOZ Výprachtice, Agrospol
s.r.o. Výprachtice a ZO OS KOVO OEZ Výprachtice.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a bezvadném průběhu této akce.

z obecního vodovodu,
že termín úhrady
vodného a stočného

Vítání občánků
Naše obec se opět rozrostla, a proto jsme na 19. listopadu připravili uvítání našich nejmenších spoluobčánků
do života. Tentokrát jsme přivítali mezi nás 5 dětí, Terezu
Skalickou, Lukáše Dreslera, Kláru Štraufovou, Dominika
Vávru a Antonína Mareše.

je nejpozději

15. prosince 2011
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Podzimní dny v mateřské škole
Po prázdninách jsme zavítali na zámek v Lanškrouně,
kde jsme zhlédli známou pohádku Šípková Růženka doplněnou o příběh prince, který se vydává hledat do světa
nevěstu. Na cestě hledání Šípkového království provází
prince dvě sudičky. Velkým nebezpečím se pro něj stává
boj s dvouhlavým drakem o kouzelný meč.

V podvečer 11. listopadu jsme pozvali rodiče se svými dětmi a společně se vydali „hledat Martina”. Na cestu
dětem svítily krásné lucerničky.

V září a listopadu nás opět navštívilo divadlo JÓJO
s pohádkou Mášenka a medvědi - zde jsme hráli šipkovanou s medvědy až jsme našli Mášenku a spoustu kamarádů v barevném podzimním lese.

Hledání Martina nám usnadnily tři hodné babičky, které
jsme cestou potkali a plnili jejich úkoly - hádání zimních
hádanek, jízda na koníkovi, kterým se stal tatínek nebo
maminka, přednášení pranostik. Za odměnu děti dostaly kouzelný oříšek, obrázek
a zlatou podkovu. S Martinem
jsme se setkali, přijel na velkém koni, ale sníh nepřivezl.
My jsme mu na rozloučenou
zazpívali písničku a on nabídl jízdu na koni nebojácným
dětem. Poděkování patří rodičům za hojnou účast a výrobu
kouzelných lucerniček, hodným babičkám - paní Hejlové,
Ingrové, Beranové a slečně
Prokopcové.

Rampouchová pohádka - ta byla plná zimy a sněhu.
Dozvěděli jsme se, jaké trápení měl mrož Ambrož se sněhovou peřinou, písničkou jsme přivolávali sněhové vločky
a také se vařila se rampouchová polévka.

Předvánoční jarmark
Poslední listopadovou sobotu byl uspořádán jarmark, na
kterém si každý mohl zakoupit různé výrobky zhotovené
k době adventní. Prodávaly se přírodní andílci,
kachle, perníčky, háčkované ozdoby, svícny,
stromečky a spousta dalších výrobků. V kuchyňce se prodávaly sváteční
řezy, punč, čaj a káva.
Návštěvníci
jarmarku
tak měli možnost posedět, popovídat se svými
známými a dát si něco
sladkého. Někteří z nich
projevili zájem o recepty
a proto zde uvádíme alespoň jeden z nich:

Lucerničková slavnost
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Ořechové řezy s krémem a šlehačkou
ořechové těsto: 20 dkg polohrubé mouky, 25 dkg práškového cukru, 10 dkg mletých oříšků, 4 vejce, 10 lžic studené vody, citrónová kůra, vanilka, 1/2 prášku do pečiva.
Utřít žloutky a cukr do pěny, postupně přidat vodu a ostatní suroviny, nakonec sníh. Upéct na vymazaném a vysypaném plechu. Vychladlý plát potřít krémem, na krém
natřít ušlehanou šlehačku.
Krém: 25 dkg másla, 15 dkg práškového cukru, 300 ml
mléka, vanilkový pudink - máslo s cukrem vyšlehat,
postupně zašlehat uvařený zchladlý pudink. 250 ml smetany na šlehání ušlehat s 1 ztužovačem šlehačky.

Kolektiv zaměstnanců mateřské školy přeje
všem radostné prožití vánočních svátků
mateřská škola

ZŠ JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
Beseda autorů literatury faktu
Dne 21. 9. 2011 byla v naší škole uspořádána beseda
autorů literatury faktu. Svojí přítomností nás potěšila PhDr.
Mgr. Nelly Rasmussenov - etnografka, fotografka, cestovatelka a spisovatelka a JUDr. Jan Kux - historik, právník,
publicista a spisovatel.
Paní Rasmussenová hovořila o svém putování a zážitcích při cestách po Kanadě, Laponsku, Norsku a Africe.
Popisovala především obyčejný život a zvyky Afričanů
a Laponců. Velice ochotně odpovídala na dětské dotazy,
kterých bylo nepočítaně. Parketou pana Kuxe jsou čeští
legionáři v Rusku. Posluchačům vylíčil své putování po stopách padlých nebo nezvěstných legionářů v Rusku a navíc
přidal celou řadu zajímavých historek ze svého putování.
Celou besedu provázela příjemná a uvolněná atmosféra. Vtipné historky vykouzlily nejeden úsměv na tvářích
dětí. Přednáška měla u žáků velký ohlas, a proto se budeme snažit ji uspořádat i v příštím školním roce.

ského ročníků jsme se zaměřili na útočnou hru a všichni
doufali v lepší výsledek. Cestou do Jablonného panovala
v družstvu napjatá atmosféra a také pochybnosti o vlastních
kvalitách. Vše se rozplynulo hned po úvodním hvizdu, kdy
naše hráčky zatlačily soupeře před vlastní branku a neustále ji ohrožovaly nebezpečnou střelbou. Po pár minutách se
podařilo vstřelit branku. To nadšení a radost bych vám přál
vidět a zažít. Hezkou chvíli se nehrálo, protože radost byla
veliká. Soustředění a bezchybný výkon vytrval až do konce
zápasu. Po zápase jsme se radovali ze dvoubrankového
vítězství nad velmi dobře hrajícím domácím družstvem. Po
malé pauze jsme hned nastoupili k dalšímu utkání. Naším
soupeřem bylo družstvo z Letohradu. Agresivní a útočnou
hrou jsme se dostali rychle do třígólového vedení a v klidu
si šli za postupem do okresního kola. Konečný výsledek
zápasu 6:1 jasně ukazuje převahu našeho družstva. Doufám, že holky zaberou i v okresním kole a napodobí bronzový úspěch starší žákyň z loňského roku.

Okrskové kolo ve florbale Jablonné nad Orlicí
V pátek se družstvo mladších žákyň zúčastnilo okrskového kola ve florbale v Jablonném nad Orlicí. Páteř
družstva tvořily žákyně sedmé třídy, které si v loňském
roce mohly atmosféru bojů vyzkoušet. Poučeni z loň-

Okrsek - ﬂorbal Jablonné n. O. Výprachtice Letohrad
Jablonné
0:2
5:0
Výprachtice
2:0
6:1
Letohrad K
0:5
1:6

Body Pořadí
3
2.
6
1.
0
3.

Nejlepší střelkyní turnaje byla naše Tereza Horníčková
a nejlepší obránce Natálie Chládková.
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Florbalový turnaj žáků malotřídních škol

Logická olympiáda

I v letošním roce jsme pozvali družstva Horních Heřmanic a Bystřece k přátelskému turnaji. Nálada byla bojovná

Logická olympiáda je soutěž pro různé věkové kategorie. V této soutěži nejde o naučné znalosti, ale schopnost
samostatného uvažování a pohotového rozhodování.
Po vyplnění online testu se z 612 dětí úspěšně umístili
v kategorii B 4 žáci z druhého stupně naší školy a z 402
dětí v kategorii A 1 žák z prvního stupně naší školy. Těchto pět žáků - Michaela Holubářová, Veronika Pouková,
Adéla Seidelmannová, Vladimír Dušek a Lucie Chládková. Celá skupinka cestovala až do Pardubic, aby mohla
reprezentovat naši školu. S velikou námahou a moudrostí
uspěla a předčila naše očekávání. Všichni již jmenovaní
žáci se umístili na 13. až 32. místě. Všem žákům gratulujeme za jejich mimořádné výsledky.
Adéla Seidelmannová, 7. třída

Jak se stát čtenářem
Na naší škole se začal od tohoto školního roku vyučovat nepovinný předmět „Čtenářská a informační gramotnost“. Někteří rodiče si možná kladou otázku, co vlastně
je ona čtenářská a informační gramotnost?
Čtenářskou gramotností rozumíme schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej
k dosahování určitých cílů, k rozvoji vlastních schopností
a vědomostí a k aktivnímu začlenění do života společnosti. A co rozumíme informační gramotností? Stručně řečeno
je to schopnost rozeznat, kdy potřebuji informace, umět je
vyhledat, vyhodnotit a efektivně využít.
Proč tedy vlastně chceme rozvíjet čtenářskou a informační gramotnost? Ukazuje se totiž, že žáci s nízkou úrovní
čtenářské gramotnosti čelí v dospělosti vážným problémům
spojeným s uplatněním na trhu práce i s obecným zapojením do společnosti. To je hlavní důvod, proč je důležité
zvýšit celkovou úroveň čtenářské gramotnosti u dětí.
Na naší škole se věnujeme tomuto problému na 1. i na
2. stupni.
Náplní práce na 1. stupni k dosažení lepší čtenářské
gramotnosti je spousta činností, které probíhají hlavně
zábavnou a hravou formou. Děti pracují s dětskou literaturou, poznávají jejich autory a ilustrátory. Seznamují se s
životy autorů a jejich knihami. Ve vybraných dílech vyhledávají různé informace a dále je zpracovávají. Tematicky
řeší křížovky a hlavolamy.
Opravují nesprávné údaje. Dokončují některé nedokončené příběhy podle své vlastní fantazie a mění je na
základě svých dosavadních znalostí a zkušeností. Vytvářejí tak vlastně díla nová – svá.
V posledních hodinách jsme se zabývali autorem Josefem Čapkem. Děti zjišťovaly, co tento autor napsal, jak
žil. Na základě přečtených příběhů z knihy „Povídání
o pejskovi a kočičce“, dostaly děti úkol – vymyslet vlastní
příběh. Děti se s daným zadáním vypořádaly na výbornou. Jejich vlastní vymyšlené příběhy oplývaly vtipem,
originalitou, nápaditostí.
Jeden z příběhů, jehož autorkou je Terezka Grossmannová, žákyně 3. třídy, nám už připomíná blížící se Vánoce.
Začtěme se nyní do Terezčiných řádků a přenesme se
na chvíli do kouzelných chvil Vánoc.

a bylo konečně o co bojovat. Za podpory Pardubického
kraje jsme mohli zakoupit putovní pohár a nějaké ceny.
A jak to nakonec dopadlo? Pohár si odváží hráči Bystřece.
Výprachtice byly druhé a třetí skončilo družstvo z Horních
Heřmanic.

Fyzika na scéně
Dne 7. 10. 2011 navštívili naši školu pan Mgr. Pazdera
a paní RNDr. Holubová z přírodovědné fakulty v Olomouci. Přijeli nám ukázat přírodo-fyziko-chemikální pokusy.
Pan Mgr. Pazdera měl notebook, projektor (náš), rozhraní
a spoustu čidel na měření. Představil nám základy meteorologie a jednoduché měření z fyziky. Předvedl měření
teploty, síly, rychlosti zvuku, vlhkosti, tlaku.
Paní RNDr. Holubová neměla žádnou „moderní“ technologii. Ukázala nám podvodní vulkán s inkoustem, vyfouknutí papírku z hrdla pet lahve, obcházení vzduchu kolem
pet lahve. Složili jsme si vlastní papírový vrtulníček, který
dokonce létal. Měřili jsme si vlastní energii na ampérmetru.
Posledním pokusem bylo namočení stokoruny do roztoku
vody a lihu (1:1) a její následné zapálení. Nebojte, bankovka to přežila. Trochu si vymýšlím, byl to pouhý list čistého
papíru, ale stejně by to fungovalo i s bankovkou.
Tato fyzika hrou nás velice bavila a klidně bychom si
to zopakovali.
Radek Skalický, 8. třída
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Jak měli pejsek s kočičkou vánoční úklid
Nastaly vánoční časy a pejsek s kočičkou začali uklízet.
No, a jak víme, tak se uklízí kuchyň, jídelna, ložnice, obývací pokoj a koupelna a kdo co jiného má. Pejsek s kočičkou si řekli, že začnou obývacím pokojem. Pejsek šel pro
vodu a kočička pro tubu pěny. Venku pejsek přemýšlel,
kde vzít vodu, protože voda v potoce zamrzla. Pejsek přemýšlel a přemýšlel…
Zatím kočička donesla pěnu a na pejska čekala a čekala…
Pejsek po chvíli naplnil vědro sněhem a šel domů za
kočičkou. Přišel domů a kočička se ho ptá, proč má ve
vědru sníh. A pejsek povídá: „Kočičko, potok nám dočista
zamrzl“. A kočička se ptá: „A co s tím budeme dělat?“
„Dáme vědro se sněhem ke kamnům a na chvíli si půjdeme odpočinout do postele a zahřát promrzlé pacičky“,
rozhodl pejsek.
A šli si lehnout na chvíli do postele, povídali si, až
z toho povídání usnuli. Kukání kukaček u hodin je probudilo, tak vylezli z pelíšku a šli se podívat, jestli už sníh
roztál. A jak pejsek šel, tak nekoukal na cestu a kopnul
do stoličky, na které byla položená tuba s pěnou a tak
jak pejsek padal, tak padal a spadl přímo na tu tubu pěny
a všechna pěna vystříkla do vědra s roztátým sněhem.
Pěna se pak valila ven z vědra a všude jí bylo plno. Pejsek
s kočičkou vytřeli podlahu v celém domě. Uklízeli dlouho
do večera, až toho uklízení byli unavení a rychle usnuli
a spali a zdály se jim sny, jak měli pěnu po celém domě,
až se jim valila ven z komína a oken.
Druhý den si pejsek s kočičkou napekli voňavé vánoční
cukroví. No a večer, protože bylo 24. prosince, si sedli
ke stolu a pochutnávali si na štědrovečerní večeři a po
večeři si rozbalili dárky. Pejsek dostal od kočičky hodinky, protože po nich toužil a kočička dostala náhrdelník
s červeným srdíčkem, protože má ráda červenou barvu.
Tak takhle pejsek s kočičkou prožívali vánoční časy.

Vánoc vykouzlily také koledy v podání školního pěveckého sboru za doprovodu p. učitelky Michaely Košťálové.
V obchůdcích na náměstíčku se nabízelo všelijaké
vánoční zboží, povětšinou vyrobené šikovnýma rukama
našich dětí. Adventní věnce, malé dárečky, rozmanité
dekorace, pro mlsaly pak perníčky, cukroví i domácí čoko-

láda. A ten, kdo si užil nákupy, spěchal buď na pověstné
výprachtické koláče či na nějakou jinou dobrotu do školní
jídelny, nebo si posedět s něčím dobrým na pidižidličky
do mateřské školy.
Těsně před otevřením byly všechny stoly s výrobky dětí
zcela zaplněné. Na konci jarmarku pak téměř prázdné.
A tak děkujeme všem hostům, že nákupem podpořili školu a její žáky. Výtěžek bude věnován na nákup pomůcek.
Jako ředitelka školy mám rovněž milou povinnost poděkovat žákům i všem zaměstnancům školy za mimořádné
pracovní nasazení před jarmarkem i po něm.

Třídní učitelka Mgr. Hana Katzerová

Vánoční jarmark
se konal letos opět v tradičním termínu – v sobotu před
první adventní nedělí. Pro školu je jarmark snad nejvýznamnější akcí během školního roku.
Tentokrát se návštěvníci procházeli po náměstíčku
s obchůdky a vánočním stromem uprostřed. Atmosféru

Mgr. Hana Chládková

Pardubický kraj poskytl v letošním roce dotaci ve
výši 100 000,- Kč na 1. etapu výstavby podkroví nad
restaurací kulturního domu „U Jana”.
Dále poskytl dotaci na doplnění technologie
ČOV ve výši 600 000,- Kč a na zpracování dokumentace na výstavbu další etapy splaškové
kanalizace ve výši 250 000,- Kč.
Za poskytnutí těchto dotací patří poděkování Pardubickému kraji neboť bez těchto dotací by nebylo
možné výše uvedené akce realizovat.
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ÚDRŽBU OCHRANNÉHO PÁSMA
VEDENÍ NÍZKÉHO NAPĚTÍ

VÝPRACHTICKÝ PĚTIBOJ
Druhou říjnovou sobotu jsme i přes nepřízeň počasí
uspořádali 16. ročník Výprachtického pětiboje. Kvůli počasí, ale i kvůli tomu, že se tato soutěž kryla s hasičskými
závody v Bystřeci, přišlo méně dětí. Pořadatelé všem uvařili horký čaj a poté už se mohlo začít závodit v jednotlivých
disciplínách. Na začátku si všechny děti zaběhaly v terénu
přes překážky a poté se všichni přemístili na antukové hřiště. Zde měli připravené stanoviště na skok daleký z místa,
hod na cíl tenisovým míčkem, hod do dálky (volejbalový
a medicimbalový míč) a jako poslední překážkový sprint.
Po dokončení byli ti nejlepší odměněni cenou a diplomem
a všichni poté dostali i něco na zub. Děkujeme všem, kteří
se podíleli na přípravě této soutěže a také děkujeme za
finanční podporu Pardubického kraje.

Vážený občane,
ČEZ Distribuční služby, s.r.o. je Vaším dodavatelem elektrické energie. Snaží se dělat vše pro to, abyste byl spokojen
s jejich službami a elektřinu dostával vždy, když potřebujete. Usilujeme o odstranění všech překážek, které elektrické
energii stojí na cestě k Vám do Vašeho domova. Abychom
splnili, co slibujeme, musíme provést nezbytné práce.
Vzhledem k tomu, že stav porostu v ochranném pásmu
nevyhovuje ustanovením zákona 458/2000 Sb., oznamujeme Vám, že naše firma, FORESTER SERVIS, s.r.o., 742
65 Rybí 171, bude provádět pro ČEZ Distribuční služby,
s.r.o. se sídlem 28. října 3123/152, 709 02 Ostrava, údržbu ochranného pásma vedení nízkého napětí v souladu s
příslušnými ustanoveními zákona číslo 458/2000 Sb., na
náklady ČEZ Distribuční služby, s.r.o.
Proto Vás žádáme o umožnění přístupu na Vaší(e)
parcelu(y) v katastrálním území Výprachtice. V ochranném
pásmu, které je vymezeno svislými rovinami ve vzdálenosti 1 metr od krajního vodiče na obě strany vedení, budou
vykáceny stromy a keře. Pokácená dřevní hmota zůstane na
místě, větve a klestí budou spáleny, seštěpkovány, pofrézovány - pomulčovány nebo hrázkovány (tzn. zlikvidovány),
a to na pozemku vlastníka. Bližší informace získáte na adrese naší firmy nebo na tel.: 724 438 166 - Martina Piskláková, e-mail: martina.pisklakova@foresterservis.cz.
Děkujeme za pochopení

Za rok nashledanou

Mgr. Jiří Jermář, jednatel společnosti

ODSTÁVKY VYDÁVÁNÍ E-PASŮ
A OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
V souvislosti s přechodem na výrobu nového typu
občanského průkazu lze požádat o vydání stávajícího typu
občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nejpozději do 30. 11. 2011 – pokud je žádost podána na nepříslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností /mimo
místo trvalého pobytu/ nebo matričním úřadu
- 14. 12. 2011 – pokud je žádost podána na obecním
úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého
pobytu
lze požádat o vydání e-pasu nejpozději do
- 19. 12. 2011 – pokud je žádost podána na obecním
úřadu obce s rozšířenou působností
V době od 27. 12. 2011 do 30. 12. 2011 nebudou epasy ani předávány.
V době od 15. 12. 2011 do 30. 12. 2011 lze vydat
občanský průkaz typu „BLESK“ s dobou platnosti
1 měsíc bez správního poplatku.
Sokolské cvičení pro chlapce i dívky 1. - 9. tř.
PO 16.15 - 18.00 hod. (každé liché pondělí) cvičení
na nářadí, míčové hry apod.
ČT 16.00 - 18.00 hod. (každý lichý čtvrtek) florbal

Vydávání cestovních pasů typu „BLESK“ se odstávky
netýkají.
Dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po
dobu v nich uvedenou.

Cvičení rodičů s dětmi
ÚT 16.30 - 17.30 hod. (každé úterý)
od 1 - 6 let, osoba 10,-Kč

Z důvodu zavedení elektronických občanských průkazů nebude od 1. 12. 2011 OÚ Výprachtice nabírat žádosti
o vydání občanských průkazů.
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PODĚKOVÁNÍ ... JAK KDO, JAK KDY, JAK KOMU.
veleném a hyzdícím palouku, to je opravdu třešeň na dortu.
Vkusné, úpravné, účelné, což přivítají nejvíc ti, kteří častěji
tato místa navštěvují. A kdo jede kolem fotbalového hřiště,
musí si říci - konečně vybudované zázemí pro různé akce.
Pochopitelně, že dle zásady „není na světě člověk ten,
jenž by se zalíbil lidem všem”, má své kritiky, až odpůrce. Že není potřeba ..., že kdyby radši ... Ale má-li vizi,
má-li chuť věci zlepšovat, je nutno smeknout při takovém
výsledku. Mnoho „kritiků” není schopno doslova zamést
vlastní dvorek, ale vypouštět jedovaté výroky na starajícího se starostu, to jim jde snadno. Ani neřeknu „ať to jdou
zkusit!” Ubohá obec, to by to dopadlo! Opravdu nejde
každému vysvětlovat, že finance z EU musí jít na schválený projekt, ne jak se dodatečně zachce.
V závěru chci za všechny, kteří jsou spokojeni se zlepšeními v obci, moc panu starostovi Stejskalovi poděkovat.
Jen by ještě bylo dobré, kdyby český lev, zdobící fasádu
obecního úřadu, měl zase na hlavě korunku, ale to je jistě
o dalších financích. Občané Výprachtic mají to štěstí, že
v čele obce lva mají, sice bez hvězdy a bez korunky na
hlavě, ale urputě sledujícího prospěch svěřené obce.
Vážený pane starosto, velké uznání a díky.

Hned zpočátku uvádím, že nejsem ani rodákem, ani
obyvatelem trvale žijícím ve Výprachticích. Ale znám tuto
obec desítky let, a tak přece jen mohu posoudit její vývoj.
Už sám obsah tohoto slova jakoby předznamenával cestu
ke zlepšení, ovšem kupř. vztahy lidí se též vyvíjejí, ovšem
často je tento vývoj naopak. Tím, že nežiji v této obci,
jen ji příležitostně navštěvuji, vidím, a tím výrazněji sleduji její proměny. To, co máte před očima dnes a denně,
přestanete po určité době vnímat. Je zvláštní, že změny
k horšímu nás štvou stále, ale zlepšení zaregistrujeme,
některé potěší, ale po čase právě to zlepšení bereme jako
samozřejmost.
Za každým zlepšením čehokoliv je určité, tu větší, tu
menší úsilí jednotlivce, většinou ale týmu lidí. Ovšem
v každém týmu musí být osobnost, tahoun, který přichází
s nápady, hledá cestu, vymýšlí a zvažuje možnosti.
A právě obec Výprachtice je toho důkazem, protože
takového „tahouna” má v osobě pana starosty JUDr. Miroslava Stejskala. Ten se v pravém smyslu slova o svěřenou
obec a její obyvatele stará a jako starosta zasahuje do všech
sfér života obce. Jeho „starostování” je viditelné na mnoha místech, ovšem střed obce s autobusovou zastávkou
a dětským hřištěm, vybudovaném na podmáčeném, zaple-

Chalupářka

SYMBOLY VÁNOC
Betlémy
I když existují zmínky o založení tradice betlémů Svatým
Františkem z Assisi v italské Umbrii roku 1223, jistější počátky betlémů nacházíme až v polovině 16. století, kdy se členové Tovaryšstva Ježíšova snažili o rekatolizaci českého lidu.
Aby lidé chodili do kostela, přistavovali k jeslím oděné figury
v životní velikosti. Různě je přeskupovali podle každého dne
z legendy o narození Ježíše Krista – od Zvěstování Panny
Marie přes narození až po příchod Tří králů. První takový
Betlém v zemích na sever od Alp byl postaven roku 1562
v Praze a česká města jej rychle začala napodobovat.
Z církevního prostředí se pak dostával počátkem 18. století do prostředí světského, pak do měšťanského a koncem
18. století i do prostředí lidového, přestože (nebo protože)
je osvíceneký císař Josef II. spolu s vánočními hrami zakázal. Venkované si začali stavět vlastní jesličky, ve kterých
se objevovali kromě tradičních biblických postav (Ježíšek,
Marie, Josef, vůl, pastýři se stády a tři mudrci) i další postavy
z jejich okolí.
Betlémy se zhotovovaly z nejrozmanitějších materiálů – ze
dřeva, keramiky, kukuřičného šustí, těsta, vosku, sádry i ručně
malované na deskách dřeva či na papíru a od poloviny 19. století také tištěné. Ty největší vyřezávané Betlémy zabraly skoro
celou světnici, kde stály od počátku adventu až do Hromnic.
Tento symbol Vánoc však časem nahradily vánoční stromky.

před ohněm, čarodějnicemi a zlými duchy a také přinášelo
štěstí (stejně jako čtyřlístek či podkova) – ovšem přinášelo ho
jen tomu, kdo jej dostal darem od někoho jiného. Čím více
bílých bobulek na větvičce, tím větší štěstí v novém roce.
Jmelí prý také díky svým lepivým bobulím dokázalo svázat
dvě osoby opačného pohlaví. V Anglii jmelí pojali za vánoční symbol – a tento zvyk odtamtud přišel i k nám.
Podle jedné legendy kdysi bylo jmelí stromem, z jehož
dřeva Josef vyřezal kolébku pro Ježíška a po 33 letech jej
Římané porazili, aby z něj pro Ježíše zhotovili kříž. Strom
pak hanbou seschl do malých keříků a přeměnil se v rostlinu
zahrnující lidi kolem sebe dobrem. A stejně jako věřící jsou
částečně živi z Kristova těla, tak i jmelí žije zčásti ze živin
jiných stromů.
Jmelí není na svém hostiteli zcela závislé – jelikož živiny si fotosyntézou vytvářet umí, potřebuje od něj poze vodu
a minerály. Je to rostlina téměř nezničitelná, umírá až se svým
hostitelem, takže třeba na cedrech můžeme najít jmelí staré
i 4 století. Jmelí má přes tisíc odrůd a není snadné ho v přírodě nalézt. Rozmnožuje se za pomoci ptáků, kteří roznášejí jeho bobule, z nichž po zakořenění vyrazí listy. Odrůdy
s drobnějšími bobulemi rostou i na jehličnatých stromech. Je
to také rostlina léčivá – snižuje krevní tlak a rozšiřuje cévy.
Adventní věnec
Počátky tradice strojení věnce sahají do první poloviny
19. století, kdy začátkem adventu 1838 pověsil hamburský
teolog Johann Heinrich Wichlern nad dveře svého sirotčince vyřezávaný dřevěný věnec a každý den na něj dal jednu
zapálenou svíci. Do pokladničky pod věncem mohli lidé házet
peníze pro děti na Vánoce. Tento zvyk se pak rozšířil do dal-

Vánoční jmelí
Stále zelené jmelí roste vysoko v korunách opadavých
listnatých stromů (hrušní, jabloní i javorů) a jeho plody (bílé
bobule) dozrávající v prosinci se podobají perlám. Lidem přišlo velmi tajemné, a tak mělo i kouzelné účinky: ochraňovalo
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Dárky
Na Štědrý den si lidé vždy dávali dárky – tovaryšové svým
mistrům, hospodáři své čeládce, příbuzní mezi sebou, ale
hlavně se dárečky dávaly dětem. Těm dříve nosil dárky sv.
Mikuláš, avšak v 16. století se rozmohlo obdarovávání dětí
na Štědrý den – a to přičiněním protestantského reformátora
M. Luthera, který nechtěl dávat svým dětem dárky na katolický svátek sv. Mikuláše, a tak jim je dával až na Štědrý den.
Dnes se u nás naštěstí udržují obě tradice!
Dárky měly původně symbolický význam, lidé věřili
v magickou moc dárků. Proto byly dárky mnohdy každý rok
stejné. Děti a mladí lidé dostávali červená jablíčka (zdraví,
síla a dlouhověkost), ořechy (moudrost a zralost) a sladké perníky (radost a slasť mládí). Mládenec nebo panna dostávali
obvykle nějakou ozdobu (štěstí a bohatství). Dítě starší dvanácti let dostávalo každý rok stříbrnou či zlatou minci, jež
se o půlnoci uschovala. V chudých rodinách se pak darovala znovu a v těch majetnějších se peníze rok co rok střádaly
a před svatbou se použily na nějakou užitečnou věc. Dospělí si
nadělovali lahve s vínem, sladkosti a kandované ovoce (sladký život), magickým dárkem byla purpurová látka se zlatou či
stříbrnou nití (vitalita, dostatek lásky i rodinného tepla), vonná
mast či voňavka (sláva, štěstí a mnoho krásných chvil).

ších krajů Německa a v 30. letech i za německé hranice. Zelené adventní věnce se začaly vyrábět i z větviček jehličnanů.
Dnes se na něj místo 24 svíček pro každý adventní den
připevňují 4 veliké svíce pro každý adventní týden, přičemž
adventní čas začíná čtvrtou nedělí před Vánocemi. Každou
neděli se zapaluje o svíci více – Slunce narůstá a světla tím
přibývá. Svíce na věnci jsou totiž symbolem Slunce – života,
naděje, tepla, vitality a světla v temnotách. V křesťanství plamen svíček symbolizuje Krista jako světlo ozařující plamenem lásky každého člověka. Živý věnec pak znamená věčný
život přislíbený věřícím od Ježíše Krista a kruh jednotu společenství lidí a Boha.
Adventní kalendář
Také počátky adventního kalendáře můžeme hledat v 19.
století. Jeho první druhy pocházejí z protestantských míst.
Náboženské rodiny kreslily v prosinci každý den křídou čárku, až do Štědrého dne. První známý ručně vyrobený Adventní kalendář je z roku 1851. Jinak také ve věřících rodinách
věsili v prosinci na zeď 24 malých obrázků – jeden na každý
den až do Štědrého dne.
První tištěný kalendář byl vyroben německým farníkem
Gerhardem Langem (1881-1974) z Maulbronnu. Když byl
Gerhard ještě dítě, matka mu vyrobila Adventní kalendář s 24
malými svíčkami, které byly připevněny na lepence. Později
se stal Lang spolumajitelem tiskárny Reichhold & Lang v Mnichově, ve které vyráběl malé barevné obrázky přilepené na
lepence v každém dni prosince. Toto byl první tištěný adventní
kalendář, ačkoli bez otevírajících okének, vydaný roku 1908.
Byl pojmenován „Vánočním kalendářem“ nebo „Mnichovským vánočním kalendářem“. A na počátku 20. století Lang
vydal první Adventní kalendář s malými otevíracími dvířky.
Stejně dobře začala v té době produkovat Tiskařská společnost Sankt Johannis náboženský adventní kalendář s biblickými verši za okýnky namísto obrázků.
Adventní kalendář se vydal na vítězoslavnou cestu po
celém světě. Avšak ve třicátých letech Lang zavřel svou společnost. Do té doby vyrobil kolem třiceti různých designů
kalendářů. Úspěch této německé tradice přerušila druhá světová válka. Lepenka totiž byla dávána na příděly a bylo zakázáno vyrábět kalendáře s obrázky.
První tištěný kalendář po válce pak byl vytisknut Richardem Sellmerem v roce 1946. Kalendáře se znovu zmocnily
téměř celé Evropy a každá země si vytvořila svou vlastní variantu. Kromě Čech, bohužel.

(převzato z internetu)

SVÁTEČNÍ POZASTAVENÍ
Již brzy zde budou opět Vánoce. Nedávno skončily ty
minulé a už tu budou Vánoce 2011. Je to neuvěřitelné,
jak ten čas letí. Opět se začnou kupovat dárky pro rodinu,
příbuzné a přátele.
K tomu si všichni pěkně pochutnáme na výborném
domácím cukroví, bramborovém salátu a smaženém kaprovi nebo jiné rybě. Oslavíme tyto každoroční svátky klidu
a pohody v kruhu našich nejbližších.
Samotnému Štědrému dnu předchází Advent a s ním
spojené rozsvícení vánočních stromů.
Advent je čtyřtýdenní období před Vánoci. Advent
2011 začíná 27. 11. 2011.
První adventní neděle - železná je 27. 11. 2011
Druhá adventní neděle - bronzová je 4. 12. 2011
Třetí adventní neděle - stříbrná je 11. 12. 2011
Čtvrtá adventní neděle - zlatá je 18. 12. 2011
Symbolem Adventu je adventní věnec se čtyřmi svíčkami. Každou adventní neděli se zapálí jedna svíčka.
Během Adventu se peče cukroví, uklízí se, nakupují se
dárky a také přichází Mikuláš s čertem, aby postrašil zlobivé
děti a těm hodným naopak nadělil dárky v podobě cukroví.
Po svátcích vánočních nás pak ještě čeká Silvestr
a s ním spojené vítání Nového roku 2012.
Všichni si přejeme prožít tyto sváteční dny v klidu
a pohodě.
I když víme, že ne vždy tak tomu je, přesto bychom
všem chtěli popřát, aby tyto svátky prožili co nejlépe
v klidu a pohodlí domova a u svých blízkých.
Do nového roku 2012 přejeme hodně štěstí, zdraví,
radosti a především splnění všech přání. Přivítejte nový
rok, i když pro mnohé z nás bude rokem velkých změn,
co nejradostněji.

Roráty
V době adventu se slavily každý den ke cti Panny Marie
ranní mše – časem nazvané roráty. Tento název je odvozen
ze vstupního zpěvu, jež zněl latinsky „Rorate coeli desuper“
(tj. „Rosu dejte, nebesa shůry“).
Koledy
Žáci začali v kostelech předvádět scénky o narození Ježíše
Krista v jeslích chléva poblíž města Betléma. Hry se pak ale
kvůli četným satirám přesunuly na náměstí a ještě později
s nimi žáci obcházeli domy – proto museli hry hodně zkracovat až zůstala jen řada scén s texty a písněmi. A odtud tedy
pocházejí lidové koledy, jak je známe z českých zemí 19.
stol.

Zastupitelé obce Výprachtic
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Najedete 8 rozdílů mezi sněhuláky?

OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY
SUDOKU

Blíží se Vánoce a všechny děti mají spoustu přání, co by
chtěly dostat pod stromeček. Najdete v bludišti všechno
co si přeje Nikolka a co si přeje Petřík? Obrázky si nakonec můžete vybarvit.
Kolik slabik má slovo? Spočítejte je a podle výsledku
vybarvěte obrázek kohouta. Červená - jednoslabičné slovo, žlutá - dvojslabičné slovo, hnědá - trojslabičné slovo,
zelená - čtyřslabičné slovo.

Omalovánka.
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