Vážení přátelé,

jaro se vyznačovalo vyššími, někdy i letními teplotami.
Počátek května byl spíše suchý, májový déšť se vyskytoval
víceméně sporadicky. Konec května má být deštivý, tak
uvidíme.
Teplé jaro nám umožnilo zahájit úklid vesnice. Vzhledem ke změně legislativy ve vztahu k zaměstnávání nezaměstnaných občanů ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, úřady práce nemohly vydat doporučení
osobám, které nebyly na úřadu práce evidovány minimálně jeden rok. Takových osob ve Výprachticích bylo
pouze cca 6 až 8, přičemž někteří práci u obce odmítli
z důvodu zahájení podnikání, případně z důvodu péče
o osobu blízkou apod. Novinkou v zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných je institut tzv. “veřejné služby”, kdy
vlastně lidé pracují zdarma s tím, že stát za ně platí pouze
sociální a zdravotní pojištění. Podmínkou pro získání alespoň jednoho dotovaného zaměstnance a současně i placeného koordinátora, který paradoxně nemusí splňovat žádnou podmínku, je mít alespoň jednoho zaměstnance, který
bude v rámci tzv. veřejné služby pracovat zdarma. Tento
vskutku revoluční způsob řešení zaměstnávání nezaměstnaných přinese sice značné úspory státu, na druhé straně
však výrazně zhorší možnosti obce zajistit na odpovídající
úrovni úklid v obci, udržovat zeleň a plnit další úkoly.
Za situace, kdy dochází k ukončení provozu OEZ
Výprachtice, je tento způsob zaměstnávání nezaměstnaných občanů dvojnásobně problematický. Ženy s malými
dětmi nemohou do nového zaměstnání (Letohrad, Králíky,
Lanškroun) dojíždět mnohdy právě proto, že se jim nemá
o dítě, mimo provozní dobu školky a školy, kdo postarat.
Práce u obce by tak pro ně byla určitým řešením.
Budeme se snažit, prostřednictvím poslanců parlamentu, tento nový způsob zaměstnávání občanů, pro obce
i nezaměstnané nevýhodný, změnit. Domníváme se, že
je dobré, aby lidé pracovali, místo toho aby pobírali dávky. Práce v rámci institutu veřejné služby rozhodně není
dostatečně motivační, lidé zadarmo pracovat, zejména
pak dlouhodobě, nechtějí. Obci a základní škole se přesto
podařilo dvě zaměstnankyně na veřejnou službu získat.
Chtěli bychom těmto děvčatům poděkovat, protože jejich
nástup na veřejnou službu uspoří naší škole a vesnici
(právě splněním podmínky veřejné služby zdarma) určité
prostředky. Obec i tak může zaměstnat nejvýše tři pracov-

níky na VPP (veřejně prospěšné práce – práce na základě
poskytované finanční podpory státu) a jednoho koordinátora, který by měl práci nezaměstnaných řídit. Tento koordinátor by měl navíc ve své pracovní době plnit i další
úkoly, směřující k údržbě a ošetřování obecního majetku (rovněž škola má většinou obecní majetek), případně
k úklidu a údržbě obecních pozemků a dalších ploch.
Výše uvedeným bychom Vám rádi vysvětlili, že úkoly,
které obec v minulosti plnila s 10 - 15 zaměstnanci, dnes
bude muset zvládnou ve třech až čtyřech lidech.
Pokud si řeknete, že dříve stačili na obec zaměstnanci
dva, pak připomínáme, že rozsah majetku obce je oproti
minulosti výrazně vyšší. Obec udržuje hřiště v Sázavském
údolí, které nutně potřebuje generálku, máme hřiště u školy
a dalších dvacet bytů, přičemž jejich potřeba údržby každoročně roste (objekty nám prostě stárnou). O stavu vodovodu, do kterého se investují značné prostředky a který je
z velké části starší 40 let, nemá cenu hovořit. Schodiště
k obci potřebuje generálku, také vodojemy je nutné zásadně opravit, aby nám mohly dále spolehlivě sloužit. Komunikace, kaplička na Haldě, autobusové zastávky, střechy
některých budov a most u čistírny odpadních vod jsou rovněž ve špatném stavu, a tak by bylo možné pokračovat.
Tento rok bude skutečně pracovně mimořádně náročný,
jako nakonec i všechny roky předchozí. Bude náročnější
právě proto, že výše uvedené úkoly bude nutné zvládnout
s méně lidmi.
Bez pomoci Vás občanů, bez Vašeho zájmu o dodržování většího pořádku v naší vesnici, bez upozornění těch,
kdo ničí a poškozují zastávky, dopravní značky a další
majetek, to půjde velmi těžko.
Chtěli bychom Vás poprosit o větší pečlivost při třídění odpadů a o lepší přístup k pořádku v obci, nakonec
to, jak bude vypadat naše vesnice, je vizitkou nás všech.
Kladem je, že se podařilo zlepšit pořádek u kontejnerů
v lokalitě “U Kovárny”. Pozitivní je také skutečnost, že se
nám nabídla již řada občanů, kteří chtějí naší obci zdarma
pomoci. Určitě Vaši nabídku využijeme a děkujeme Vám
za Váš zájem a snahu pomoci. Svědčí to o tom, že mnohým z Vás není osud naší vesnice lhostejný.
Pokud se máme rozepsat o tom, co se v obci za období od uzávěrky minulých Výprachtických novin událo,
pak je nutné zmínit setkání motorkářů, které organizovala
slečna hospodská Alice Uhrová. Byť se počet účastníků

(motorkářů) oproti minulému roku snížil, následná večerní společenská zábava na sále hospody byla velice pěkná
a cca 150 účastníků je na běžné poměry, pokud pomineme plesy a karneval TJ Sokol, velmi slušná.
6. května proběhla rovněž tradiční Koburská pouť, která
byla zahájena slavnostní mší, kterou celebroval pan farář
Ireneusz Szocinski. Jeho zamyšlení nad tím, kde jsme
doma, kam patříme, bylo velice zajímavé. Po mši následovaly již tradičně koláče a další pohoštění, které je díky
koburským ženám a děvčatům Hanyšovým, Anně Vackové, manželům Lerchovým, Standovi Skalickému s manželkou a mnohým dalším již tradičně výborné.
Mrzí nás pouze to, že nedlouho před konáním pouti
neznámí pobertové odcizili parapetní měděné okenní plechy na budově hasičárny v Koburku, přičemž škoda činila
nejméně 7.000,- Kč. V dané souvislosti uvádíme, že se po
naší vesnici pohybuje starší bílá dodávka a po jejím průjezdu vždy něco “chybí”. Osádku vozidla tvoří dva muži.
Jeden je vyšší postavy s knírem a druhý je štíhlý, černovlasý,
tmavší pleti. Vozidlo má značku začínající W 94(95), která
zřejmě není pravá. Aby si vyhlédli objekt svého zájmu,
používají i kolo. Pomalá jízda na kole jim umožňuje si vše
v obci velmi dobře prohlédnout. Prosíme volejte linku 158
(Policie ČR) vždy, když někdo cizí, který se chová podezřele, si prohlíží různá místa v naší obci, přičemž je zřejmé, že
jeho zájem není nezištný, ale právě naopak.
6. května jsme rovněž oslavili konec 2. světové války
a položili jsme věnce k pomníkům padlých. Pomníky jsme
stačili nově opravit, něco již v minulém roce, hrob na
hřbitově dostal novou desku, opraveno bylo písmo a další
vybavení - vázy na květiny, skříňka na svíčky apod. Děkujeme koburským a výprachtickým hasičům, “Výprachtické dechovce” a Vám všem, kteří jste se této akce zúčastnili. Musíme konstatovat, že naše hudba je rok od roku
lepší, zraje nám jako dobré víno. Děkujeme kapelníko-

vi panu Janu Mertovi a všem členům dechovky, jen tak
dále, držíme palce. V měsíci dubnu proběhly schůze TJ
Sokol Výprachtice a Mysliveckého sdružení Výprachtice.
Obec obě organizace podporuje a rovněž v tomto roce je
podpoří finančně. Podporu těmto organizacím poskytne
rovněž Pardubický kraj, za což děkujeme také hejtmanovi
Mgr. Radku Martínkovi.
V souvislosti s provozem lékárny Vás prosíme, abyste
léky kupovali v naší lékárně, pokud ji nechcete pro nezájem za určitou dobu zavřít.
Totéž se týká dojíždění dětí. Někteří z Vás děti posíláte
do Lanškrouna. Víme, že to nejde nikomu nařídit, ale přece ten, kdo tu bydlí, by měl mít zájem, aby tato vesnice
žila, byla obydlena a měla veškerou občanskou vybavenost. Nedostatek dětí v budoucnu bude znamenat omezení provozu školy. Již nyní obec vydává ze svého rozpočtu
na provoz školy částku 1,5 mil. Kč. Pokud začne platit
nový školský zákon, bude tato částka výrazně vyšší a na to
již obec možná nebude mít.
To, co zde uvádíme, berte jako prosbu, ne jako výčitku.
Všichni nakonec trochu ve vztahu k naší vesničce “hřešíme”, nakupujeme v PENNY místo u nás v KONZUMU
nebo u Magdy, mnohdy nezadáváme práci místním řemeslníkům a podnikatelům apod. Pokud je důvodem dražší
nákup nebo služba, dá se to pochopit. Určitě také něco
stojí doprava do okolních měst a mnohdy ani ceny prací
vzdálenějších firem, včetně kvality, nejsou nejlepší. Prosíme Vás o trochu větší podporu obecní občanské vybavenosti a vůbec “obecnímu dění”, jednou se nám to vrátí
v tom, že zde na stáří nezůstaneme sami.
Na závěr nám dovolte, abychom Vám popřáli, aby Vám
život v naší vesničce přinášel spoustu radosti a obyčejného lidského štěstí.
S pozdravem Zastupitelstvo obce Výprachtice.

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice,
konaného dne 18. 4. 2012 v 18.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Přítomni: Ing. J. Falta, V. Jandejsková, Mgr. H. Katzerová,
J. Koubek, J. Kulhánek, L. Merta, J. Pfeifer,
Omluveni: Ing. V. Indrová, JUDr. M. Stejskal
Hosté: J. Lerch, L. Skalický

Veřejné zasedání zahájil místostarosta obce pan Jiří
Pfeifer, který přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání.
Předložený program jednání byl schválen. 		
		
Schváleno: 6 – 0 – 0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: Mgr. H. Katzerová, L. Merta
		
Schváleno: 6 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: Ing. J. Falta, J. Kulhánek
Schváleno: 6 – 0 – 0

Program:
1) Zahájení
2) Schválení nákupu mulčovače za traktor
3) Schválení opravy kotle v ZŠ
4) Schválení závěrečného účtu obce
5) Schválení pronájmu nebytových prostor v čp. 175
6) Schválení oprav komunikací
7) Ostatní
8) Diskuse
9) Návrh usnesení
10) Závěr

Před projednáním usnesení ZO místostarosta navrhl
vypustit bod usnesení, který se týká schválení závěrečného
účtu. Jako důvod uvedl nutnost naplnění formálních znaků
před schválením – konkrétně se jedná o zveřejnění zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 na
úřední desce, která je součástí závěrečného účtu.
Schváleno: 6 – 0 – 0



40/ ZO schvaluje zakoupení svahového mulčovače za
traktor, zn. Zanon 1700, za cenu 131.580,- Kč, včetně
20 % DPH. Dodavatelem mulčovače je Živa obchodní,
a.s., Centrum zahradní a komunální techniky, 561 82
Klášterec nad Orlicí, IČO: 60917598. Uvedený nákup je
v souladu se schváleným rozpočtem. Starosta obce se
pověřuje k uzavření kontraktu.
Schváleno: 6 – 0 – 0
41/ ZO schvaluje opravu kotle VARIMATIC, který slouží
k vytápění ZŠ Jindřicha Pravečka Výprachtice. Cena opravy činí cca 105 tis. Kč, včetně DPH. S ohledem na havarijní stav opravu provedla firma Palivo Energo a.s., se sídlem
28. října 665/6, 789 01 Zábřeh.
Schváleno: 6 – 0 – 0
42/ ZO Výprachtice schvaluje pronájem nebytových
prostor v budově čp. 175 na stpč. 102/1 v obci a katastrálním území Výprachtice.
Obec Výprachtice přenechává nájemkyni paní Kateřině
Medkové k užívání následující nebytové prostory: v přízemí domu čp. 175 ve Výprachticích:
Celková výměra pronajímaných nebytových prostor
činí 55,87 m2.
Pronájem se schvaluje za cenu 18.312,- Kč ročně. Pronájem bude nájemce platit ve čtvrtletních splátkách.
Smlouva se uzavírá za podmínek dle návrhu smlouvy,
který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 6 – 0 – 0
Dostavil se pan J. Koubek
43/ ZO Výprachtice vypisuje výběrové řízení v souladu s ust. § 6, § 13 odst. 3 a ust. § 18 odst. 5 zák. číslo
137/2006 Sb., „o veřejných zakázkách“ v platném znění
na opravu místních komunikací za účelem výběru zhotovitele těchto oprav.
Pro provedení výběru se určuje komise ve složení: předseda L. Merta, členové: Ing. Falta a Ing. V. Indrová.
Oslovení, nejméně tři uchazeči předloží nabídku členěnou v ceně za 1 t emulze, včetně dopravy, zpracování
a DPH, dále pak cenu za 1 t obalované teplé směsi, včetně
dopravy, zpracování, včetně DPH.
Plánovaný rozsah prací – max. do výše 300 tis. Kč.
Komise předloží zápis s výběrem uchazeče nejpozději
do 10. května 2012.
Schváleno: 7 – 0 – 0
44/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zneškodňování obyčejného a nebezpečného odpadu s firmou
Komunální služby spol. s.r.o., Pod Vyšehradem 13, Jablonné nad Orlicí, IČ 60935863, a to v rozsahu předloženého
návrhu – cena se sjednává dohodou v souladu s platným
ceníkem služeb. ZO pověřuje starostu obce Výprachtice k
uzavření této smlouvy.
Schváleno: 7 – 0 – 0
45/ ZO souhlasí s úhradou nedoplatku nákladů na
vytápění bytu č. 6 v domě čp. 175 ve Výprachticích, paní
Karolíny Wuchové tak, že nedoplatek ve výši 3.743,- Kč
bude zaplacen ve dvou splátkách. Do konce dobna 2012
bude zaplaceno 2.000,- Kč, do konce května 2012 bude
zaplacena zbývající částka, tj. 1.743,- Kč.

Schváleno: 7 – 0 – 0
46/ ZO schvaluje prodej obecního pozemku ppč.
3553/1 v k.ú. Výprachtice, který vznikl dělením ppč.
3553, dle GP číslo 654-94/2011 pro k.ú. a obec Výprachtice. Pozemek se prodává Leopoldu Prečanovi a Kamile
Dvořákové. Pozemek se prodává za 1,8 násobku ceny
stanovené znalcem. Veškeré náklady spojené s převodem
hradí kupující.
Schváleno: 7 – 0 – 0
47/ ZO schvaluje prodej garáže u domu čp. 175 na
stpč. 103/2 v k.ú. a obci Výprachtice. Garáž se prodává
za cenu stanovenou znalcem Jiřímu Markovi a Marii Markové. Kupující hradí náklady spojené s převodem garáže.
Bude nutné řešit i pozemek, zřejmě věcným břemenem.
Schváleno: 7 – 0 – 0
48/ ZO schvaluje poskytnutí finančního transferu ve
výši 5.000,- Kč tj. TJ Sokol Výprachtice, IČ 15030229, se
sídlem Výprachtice čp. 94, zastoupenému jeho předsedou
Jiřím Kulhánkem.
Dotace je určená na sportovní akci věnovanou zesnulému Františkovi Hejkrlíkovi. Záštitu nad akcí převezme Jiří
Pfeifer – místostarosta obce.
Schváleno: 7 – 0 – 0
49/ ZO bylo seznámeno se skutečností, že u obce
Výprachtice (Obecní úřad Výprachtice – čp. 3) koncem
dubna 2012 bude k nahlédnutí nový územní plán obce
Výprachtice.
Schváleno: 7 – 0 – 0
50/ ZO bylo seznámeno s připravovanou digitalizací
katastrálního území Výprachtice, Valteřice a Koburk, která
by měla proběhnout v průběhu roku 2012 s tím, že uvedené bude dokončeno počátkem roku 2013.
Schváleno: 7 – 0 – 0
51/ ZO schvaluje opravu vodojemu v Koburku a opravu kapličky na Haldě. Obě akce provede firma Radka Hajzlera, stavební práce, se sídlem: Výprachtice čp. 296, 561
34 Výprachtice, IČ 60146133.
Obě akce jsou v režimu dle ust. § 6, § 13 odst. 3 a ust.
§ 18 odst. 5 zák. číslo 137/2006 Sb., „o veřejných zakázkách“ v platném znění. Cenovou nabídku prací posoudí
komise ve složení: paní Ing. Vendula Indrová – předseda,
členové - Jiří Pfeifer a Jiří Kulhánek.
Schváleno: 7 – 0 – 0
52/ ZO schvaluje doplatek jedné poloviny částky, tj.
29.105,- Kč, bez DPH, za vícepráce na ČOV, firmě ADOS
Sekerka – Antošovský, Pod Zahradami 720, 569 43 Jevíčko. Uvedené nebylo součástí smlouvy, ani nebylo objednáno. Z tohoto důvodu obec uznává pouze polovinu
předmětné částky, která činí 58.210,- Kč bez DPH.
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: místostarosta obce poděkoval přítomným zastupitelům a hostům za účast a veřejné zasedání ukončil.
Zapsala: Věra Jandejsková



VÝROBNÍ ZÁVOD OEZ S.R.O. PROVOZ VÝPRACHTICE dnem 31. 5. 2012
ve Výprachticích končí.
Dovolte nám, abychom v dané souvislosti připomněli
něco z historie výprachtického provozu. (převzato z článku pana Diblíka na web. stránkách obce Výprachtice).
První návrhy na zavedení výroby přístrojů nízkého napětí a na zřízení zdejší provozovny přišel ze strany vedení OEZ Letohrad dne 26. 3. 1969. V této době
byla ve Výprachticích uzavřena mlékárna a vedení MNV
v čele s předsedou p. Stejskalem Jindřichem a tajemníkem
p. Šebrlem Adolfem hledalo cesty, jak zajistit místnímu
obyvatelstvu pracovní příležitosti a přitom vhodně využít
uvolněný objekt.
Po dohodě s vedením podniku OEZ Letohrad byla tedy
od 1. června 1969 otevřena v objektu bývalé mlékárny
provozovna, kde začalo pracovat 12 zaměstnanců. Koncem roku 1969 ve Výprachticích pracovalo již 43 zaměstnanců a celoroční produkce činila 4. 385 mil. Kč. Na podzim téhož roku bylo započato s výstavbou nové výrobní
haly, která byla dána do provozu koncem následujícího
roku. Část výroby z prostoru mlékárny byla převedena do
těchto nových prostor, kde bylo též zřízeno i strojní oddělení. Stav pracovníků již dosahoval 95 a objem produkce
výroby se zvýšil na 21 mil. Kč.
Od ledna 1972 byl provoz osamostatněn. Vedením provozu byl pověřen p. Dostál František. Počátkem roku 1973
se rozrostl stav na 120 zaměstnanců. Byla přebírána další
výroba. Jednalo se o pojistky PV a signalizační zařízení pro
tyto pojistky. V červnu 1973 byla zahájena výstavba jídelny, kantýny a údržby a bylo provedeno oplocení celého
objektu. Všechny tyto akce byly prováděny dvěma zedníky
a brigádami pracovníků kategorie DR a TH. Ve Výprachticích nebyl nikdy nedostatek pracovních sil, a proto se zde
dále navyšovala výroba a tím i potřeby pracovníků. V roce
1975 zde byla zahájena výroba podsestav pro jističe řady
AR pro EZ Brno. Plán byl již ve výši přes 62 mil. Kč. Výstavbou garáží se zlepšila situace v dopravě, vyasfaltováno bylo
nádvoří a byla zahájena výstavba vrátnice.
Později v roce 1976, po složitých jednáních, bylo rozhodnuto o výstavbě další výrobní haly. Tato velká akce
se začala realizovat koncem roku 1976. Na pomoc byli
při výstavbě zajištěni pracovníci z řad místních důchodců
a dále sem dojížděli na výpomoc i pracovníci ze závodu
Letohrad. Rok 1978 tedy znamenal mezník v historii provozu. Byla dokončena výstavba spojovací chodby a druhé výrobní haly. Ve spojovací chodbě vznikla nová, větší
jídelna a tím byly zajištěny lepší podmínky ve stravování.
Prostory dřívější jídelny byly využity na přemístění kotelny.
Přesunem montáže do druhé výrobní haly došlo ke zlepšení
pracovních podmínek zaměstnanců, zlepšila se i bezpečnost
práce, podstatně se navýšily výrobní a skladovací plochy.
Zlepšily se i podmínky pro strojní oddělení, které zůstalo
v I. hale. Počet pracovníků dosáhl již 166. V průběhu roku
1988 byla připravována výstavba 6-ti bytovky SBD.

Rok1980 byl provázen úsilím o plnění výrobních úkolů za složitých materiálových podmínek. Zahájena byla
sériová výroba pojistek PHN2, PHN3. V roce 1980 bylo
zaměstnáno v provoze již 169 zaměstnanců. V 80. letech
zde pracovalo průměrně kolem 170-ti pracovníků, byla
zahájena nulová série velmi rychlých pojistek P40, které
nahradily pojistky PV a PC. V oblasti stavební byla dodavatelsky zhotovena objezdová komunikace a pokračovaly
úpravy sociálního zařízení, které se prováděly za provozu.
Pracovní podmínky zaměstnanců se neustále zlepšovaly,
a to zejména další modernizací provozních prostor, např.
novou podlahou apod.
Po roce 1989 došlo k podstatným změnám v celém
našem hospodářství, které zasáhly jak podnik OEZ Letohrad, tak i provoz Výprachtice. Hospodářské těžkosti se
promítaly i do činnosti našeho provozu. Ztráta některých
zahraničních partnerů a platební neschopnost odběratelů našich výrobků měly za důsledek omezování výroby.
Na jaře r. 1990 byla zahájena výstavba přístavby I. haly
provozu. Akce byla prováděna svépomocí stavební četou.
V létě roku 1991 bylo vydáno povolení na výstavbu úložiště LTO v areálu provozu. Zaměstnanci provozu se podíleli nejen na rozvoji obce Výprachtice, ale také okolních
obcí. Sdružení finančních prostředků se zasloužilo o to,
že ve Výprachticích a Horních Heřmanicích byly vybudovány nové mateřské školy, což umožnilo umístění dětí do
předškolních zařízení a návrat pracovnic do zaměstnání.
V roce 1991 až 1992 se připravovala certifikace systému
zabezpečení jakosti u pojistkového programu podle ISO
9002. Stále docházelo k úbytku zaměstnanců i výroby
zboží. V roce 1992 zaměstnával provoz již jen 129 pracovníků při výrobě zboží 36 mil. 573 tis. Kč. Snižováním
počtu zaměstnanců docházelo ke zhoršení životní situace
lidí na vesnici. Těžkosti v hospodářství se promítaly do
výroby podniku OEZ Letohrad i provozu Výprachtice.
Od 1. 1. 1994 došlo ke změně ve vlastnických vztazích. Konkurz na prodej OEZ Letohrad, který proběhl již
v roce 1993, vyhrála spol. s.r.o. pod vedením generálního
ředitele ing. Stanislava Adamce. Vznikla tak ryze česká
společnost, která zaměstnávala celkem 1200 pracovníků.
Tato společnost převzala do vlastnictví celý podnik OEZ
Letohrad, včetně provozu Výprachtice a provozu Dolní
Dobrouč. Nové vedení spol. s.r.o. se snažilo vyvést podnik z kritické situace, a proto přistoupilo k reorganizaci
podniku i provozů. V tomto roce provoz zaměstnával 115
pracovníků a výroba zboží činila 50 mil. 66 tisíc Kč. Firma
OEZ Letohrad s.r.o. se zaměřila na výrobu, vývoj a prodej
jističů, spouštěčů motorů, proudových chráničů, stykačů
a dalších. Rok 1995 byl provázen úsilím v plnění výrobních úkolů za složitých materiálových podmínek. Hlavní úkolem byl vývoj nových výrobků. Z důvodu platební
neschopnosti odběratelů a snížení exportních zakázek



bylo třeba provést reorganizaci. Od 1. 1. 1996 byl provoz Výprachtice převeden pod správu závodu Dolní Dobrouč. V rámci úsporných opatření přešla část technického
vedení a plánování výroby do Dolní Dobrouče. Došlo
k podstatnému snížení počtu zaměstnanců. Provoz zaměstnával již pouze 103 zaměstnance při výrobě zboží 43 mil.
400 tis. Kč. Veškerá činnost provozu byla řízena z Dolní
Dobrouče. I při snížení počtu zaměstnanců na provozu,
hlavně kategorie DR a TH se dařilo dané úkoly plnit v termínech. Zvyšovaly se nároky na dopravu jak osobní, tak
i nákladní. Po sloučení provoz Výprachtice převzal výrobu tepelné spouště LSN. V roce 1997 zaměstnával provoz
Výprachtice pouze 100 zaměstnanců. V tomto roce došlo
k prodeji budovy bývalé mlékárny. V roce 1998 došlo
k dalším změnám ve společnosti rozhodnutím zrušit
závod v Dolní Dobrouči. Veškerá finální výroba byla převedena na provoz do Výprachtic. V témže roce bylo provedeno zateplení a položení nové střešní krytiny na první
hale, výstavba opěrné zdi, vybudování nové trafostanice,
rekonstrukce osvětlení na hale výroby pojistek, vybudování centrálního chladícího okruhu bodovek, rekonstrukce
sociálního vybavení a jako poslední zde byla navýšena
kapacita šatních míst vybudováním nové dámské šatny.
1. 1. 2008 vlastníci společnosti OEZ s.r.o. Letohrad firmu prodali koncernu Siemens. Nejdříve se jevilo, že výroba
ve Výprachticích bude pokračovat. Dokonce se uvažovalo
o výstavbě nové haly a o dalším rozšiřování výroby. V roce
2011 však bylo rozhodnuto orgány SIEMENS, že výrobu
pojistek se svého programu OEZ Letohrad s.r.o. vypustí.
Současně bylo rozhodnuto o ukončení výroby pojistek ve
Výprachticích a o uzavření provozu ke dni 31. 5. 2012.
Zastupitelstvo obce Výprachtice se snaží najít nového
zájemce o případnou výrobu v nevyužitých prostorách.
V souvislosti s celosvětovou krizí se však uvedené nedaří, byť se již někteří zájemci ve Výprachticích objevili.
V našem úsilí o hledání nové práce pro Výprachtice budeme pokračovat.
Od počátku provozu ve Výprachticích bylo dosahováno velmi dobrých výsledků v plnění úkolů. Provoz se vždy
řadil svými výsledky mezi opory podniku. Velká pozornost byla věnována zlepšovatelskému hnutí a soutěžení.
Kolektiv provozu plnil i své společenské poslání při zvelebování a výstavbě veřejných zařízení nejen ve Výprachticích, ale i ve spádových obcích. Za všechny tyto úspěchy
náleží poděkování dřívějším i současným kolektivům dělníků, techniků i všem ostatním v OEZ s.r.o, kteří se podíleli
a dosud podílejí na plnění náročných úkolů provozu.
Zastupitelstvo obce Výprachtice děkuje všem zaměstnancům za dosavadní práci i za pomoc, kterou naší obci
poskytovali. Věříme, že se zaměstnanci výprachtického
provozu na nových pracovištích velmi dobře uvedou
a v krátkém čase budou patřit mezi ty nejlepší. Přejeme
jim v jejich dalším životě hodně úspěchů, pevné zdraví
a spokojenost v zaměstnání a v rodině.

SPOZ oznamuje

V květnu a červnu má své jubileum
Věra Jandejsková
Stanislav Hála
Ivana Dolečková

50 let
50 let
50 let

Milan Hegr		

60 let

Jana Jandejsková
Ladislav Jandejsek

65 let
65 let

Anna Marková

70 let

Anna Besperátová

75 let

Emilie Stejskalová

80 let

Rozloučili jsme se
Jaroslav Smejkal
Blažena Marešová

Vítejte mezi námi
Veronika Lea Filipová
Tina Barnetová

9.

PROSBA
Chtěl bych poprosit obyvatele obce, aby v maximální možné míře dodržovali nedělní klid a respektovali
své spoluobčany, kteří chtějí po náročném pracovním
týdnu odpočívat bez rušení hlukem (sekačky na trávu,
motorové pily, křovinořezy apod.).
Děkuji

Zastupitelstvo obce Výprachtice

Pfeifer Jiří, místostarosta



PRAVEČKŮV LANŠKROUN 2012
3. 6. 2012 ve 13.00 hodin – areál zámku
35. ročník festivalu dechových hudeb
PRAVEČKŮV LANŠKROUN 2012

orchestry ZUŠ, jednak orchestry ze sousedních regionů,
zahraniční orchestry a profesionální soubory.
V únoru 1997 rozhodlo zastupitelstvo města o udělení
čestného občanství města Lanškrouna jako projev vděčnosti za pomoc při rozvoji regionální kultury Jindřichu Pravečkovi. V roce 1999 byla Městským úřadem Lanškroun
vydána vzpomínková kniha o Jindřichu Pravečkovi zpracovaná Tomášem Hančlem a ing. Jaroslavem Ženíškem
„Harmonie srdcí“. Při příležitosti 25. ročníku festivalu
v roce 2002 byla v prostorách Městského muzea otevřena
stálá expozice Pamětní síň Jindřicha Pravečka.
V programu letošního festivalu vystoupí Choceňačka,
Dechový orchestr města Hradec Králové, Dechový orchestr Smetanova domu Litomyšl a Městský dechový orchestr
KD Kopřivnice.
Za konferenciérským pultkem bude stát Karel Hegner,
který festival uvádí od roku 2001.
Doufejme, že 35. ročník Pravečkova Lanškrouna bude
zdařilou prezentací dechové hudby doprovázený přízní
publika i pěkného počasí.

Festival dechové hudby „Pravečkův Lanškroun 2012”
má letos malé jubileum. Již 35. rokem se stává místem
setkání amatérských dechových orchestrů. Poprvé se tak
stalo v roce 1975. Cílem bylo setkání dechových orchestrů okresu Ústí nad Orlicí a hlavní programovou náplní byl
společný monstrkoncert.
Jindřich Praveček, nositel titulu „zasloužilý umělec“, se
poprvé festivalu zúčastnil v roce 1976. Brzy se stal jeho
hlavní hybnou silou. Podílel se na přípravě i realizaci,
pomohl se zajištěním notového materiálu, vedl metodicky
a ke spolupráci přivedl další významné osobnosti (skladatele, dirigenty, interprety). Mnozí hudebníci jistě pamatují
jeho dirigování spojených orchestrů. Skladby, které řídil,
získávaly pod jeho taktovkou neopakovatelnou dynamičnost a vitalitu. Jméno Jindřicha Pravečka nese festival od
roku 1993.
Prvních šestnáct ročníků bylo uspořádáno v areálu
Společenského domu, od roku 1994 hostí festival areál
lanškrounského zámku. Vzhledem k úbytku dechových
orchestrů v regionu začaly festival navštěvovat jednak

KC Lanškroun



Kramářova chata na Suchém
vrchu ožívá

Výsledek hlasování v místním
referendu

Nová Kramářova chata se má slavnostně otevřít
5. července 2012. Znovuobnovená Kramářova chata na
Suchém vrchu má stejně jako původní objekt poskytovat
ubytovací a gastronomické služby. Chata bude nabízet 40
lůžek v sedmi 4-5 lůžkových apartmánech a pěti dvoulůžkových pokojích, restauraci s tradiční českou a evropskou
kuchyní v moderním pojetí, 2 salonky, wellness, rozhlednu a rychlé občerstvení. Otevřeno bude celoročně.
Nabízíme pořádání svateb, společenských a firemních
akcí, dále zázemí pro relaxační, turistické a sportovní aktivity v okolí: 3 lyžařské areály, upravované běžecké tratě,
cykloturistika, tvrz Bouda ...

Dne 19. 5. 2012 proběhlo místní referendum k otázce:
“Souhlasíte s výstavbou větrných elektráren na k.ú. Výprachtic, Koburku a Valteřic?“
Celkový počet oprávněných osob zapsaných
v obci ve výpisech ze seznamu oprávněných osob
751

www.suchak.cz

2012

Celkový počet oprávněných osob, kterým
byly vydány hlasovací lístky a úřední obálky

408

Celkový počet odevzdaných úředních obálek

408

Celkový počet platných hlasů

402

Celkový počet platných hlasů pro odpověď „ANO“

144

Celkový počet platných hlasů pro odpověď „NE“

258

Počet oprávněných osob, které neoznačily křížkem
žádnou odpověď na otázku a zdržely se tak hlasování

0

K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35 % oprávněných osob zapsaných
v seznamech oprávněných osob.
Počet oprávněných osob, kterým byly vydány hlasovací lístky a úřední obálky byl 408 z celkového počtu 751
oprávněných osob zapsaných ve výpisech ze seznamu
oprávněných osob, což je 54,3%.
Místní referendum je platné.
MĚSTO ŠTÍTY VÁS SRDEČNĚ ZVE:

Zastupitelstvo obce Výprachtice děkuje všem občanům, kteří se zúčastnili hlasování v rámci vyhlášeného
místního referenda k větrným elektrárnám na území
obce Výprachtice.
Občané v hlasování rozhodli, že větrné elektrárny na
území naší obce nechtějí. ZO bude respektovat názor
občanů při dalším jednání s firmou ELDACO a.s. Brno.

23. června – KELLY´S RAMPUŠÁK
– cyklomaraton se startem a cílem na náměstí
ve Štítech.
30. června – SETKÁNÍ NA POMEZÍ
ČECH A MORAVY VE VALTEŘICÍCH
– začátek ve 13:00 hodin.
V kulturním programu se představí např.
Věra Martinová, Jaroslav Hutka, dechová hudba
Moravanka Jana Slabáka
a oslava 100 let českého skautingu.

S pozdravem ZO obce Výprachtice

EXTERNÍ ÚČETNÍ
Svazek obcí Lanškrounsko přijme externí účetní
– účetního. Zahájení činnosti 1. 7. 2012.
Předpokladem výkonu činnosti je znalost účetnictví
veřejnoprávních subjektů (obce, města, svazky obcí).
Nabídku na zajištění činnosti zašlete do 15. 6. 2012
písemně na adresu Lanškrounska:
Lanškrounsko
svazek obcí
nám. J. M. Marků 12
563 01 Lanškroun

TJ Sokol Výprachtice oddíl volejbalu pořádá
v sobotu 14. 7. 2012 od 8.30 hodin
19. ročník

TURNAJE MUŽŮ
na počest Františka Hejkrlíka

Turnaj se koná pod záštitou
JUDr. Miroslava Stejskala radního Pardubického kraje

Bližší informace podá manažer svazku
RNDr. Antonín Fiala ( fiala@redea.cz )

Občerstvení zajištěno



mateřská škola
Plavání s předškoláky: Od 20. března jezdí 18 nejstarších dětí na předplavecký výcvik do Lanškrouna. Motivačními básničkami a hrami se seznamují s vodou a osvojují
si tak základy plavání.

Svátek maminek jsme společně oslavili ve školce. Mladší děti přivolávaly jaro, tančily a přednášely básničky. Ti
starší zazpívaly píseň „Když jsem já sloužil” a předvedly
jógu na píseň „Rozvíjej se poupátko”. Závěr patřil společné
písni pro maminky a rozdání dárků od svých nejmilejších.

Putovní výstavka plazů: Počátkem dubna přijel do
mateřské školy pan Pecháček z Dolní Čermné, aby nás
mohl seznámit se životem různých plazů a ještěrů. Každé
zvířátko si děti mohly pohladit a vnímat tak strukturu jeho
kůže. Největším zážitkem bylo svlečení hada z kůže. Tak
nám tady zůstala i malá trofej.

Den otevřených dveří: Základní uměleckou školu v Lanškrouně jsme navštívili v úterý 15. května. Zde jsme viděli malé taneční představení a prvky baletu. Potom na nás
čekala rodina dechových nástrojů od trumpety po tubu.
Rytmickými nástroji děti spolu s harmonikářem doprovodily píseň Holka modrooká. Také jsme vyzkoušeli hru na
cimbál. Ve výtvarném ateliéru se přenesly do fantazijního
světa mimozemšťanů a každý jednoho ztvárnil.

Muzikoterapie - Indiánská pohádka: V této hudební
pohádce se děti seznámily s netradičními hudebními nástroji. Na okamžik se staly obyvateli prérie, kde panovalo sucho.
Pomocí tance a proseb „přivolaly” déšť. Při této činnosti si
mohly vyzkoušet hru na hrací strojky, tibetské mísy, chřestidla, bubny djembe. Aktivní muzikoterapií si tak děti mohly
obohatit sluchové vnímání, cit pro rytmus a melodii.

Uzavření mateřské školy o prázdninách:
od 23. 7. - 17. 8. 2012

kolektiv MŠ



ZŠ Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE
Matematická olympiáda

Také naše škola se každoročně připojuje k tomuto hnutí. Letos to bylo v pondělí 30. dubna. Mladší žáci uklízeli
a hrabali kolem školy, žáci druhého stupně pracovali na
zvelebení hřiště. Šesťáci ve výstražných vestách, vyzbrojeni pytli, vysbírali odpadky z příkopů v lese nad Nepomuky. Nad hlavou všem svítilo letní silou sluníčko, a tak
práce byla všem příjemným vybočením z běžného školního rytmu.

je další ze soutěží, které se zúčastnili naši žáci letos
poprvé. Úspěšní řešitelé jednotlivých kategorií školního
kola postoupili do kola okresního, které proběhlo 11. dubna 2012 v Ústí nad Orlicí.
Reprezentovali nás tito žáci: Antonín Vaníček a Romana Vaníčková ze 6. třídy, Natálie Chládková a Adéla Seidelmannová ze 7. třídy, z 8. třídy pak Veronika Pouková,
Radek Skalický a Sabina Vrbová.
Velkým úspěchem pro školu je 2. místo Adély Seidelmannové. Adélce gratulujeme, děkujeme jí za skvělou
reprezentaci školy i obce a přejeme jí mnoho podobných
studijních úspěchů. Poděkování patří také Adélčině vyučující matematiky, paní učitelce Aleně Machové.
Očima a perem účastnice Veroniky Poukové: Na vypracování testu, konkrétně na tři úlohy, jsme tentokrát měli
2 hodiny, ale i to bylo pro někoho málo. Celý týden jsme
pak netrpělivě čekali na výsledkovou listinu. Myslím, že
umístění splnilo naše očekávání.

Mgr. Hana Chládková, ředitelka ZŠ

Coca-Cola školský pohár
Coca-Cola školský pohár se opět vrátil mezi soutěže pro
žáky základních škol. Letos byla vypsána soutěž i pro dívčí
kolektivy. Přihlášení do soutěže provázel spíše posměch.
Holky a fotbal? Mnoha lidem to připadalo neuvěřitelné.

Mgr. Hana Chládková

Den Země - 22. 4.
Historie Dne Země se začala psát roku 1970 v USA,
kdy senátor Gaylord Nelson pověřil studenta Harvardovy univerzity Denise Hayesa organizací série protestních
setkání a výukových programů s cílem podpořit environmentální hnutí po celých Spojených státech. První Den
Země slavil úspěch a ve Spojených státech vedl mimo jiné
k založení Americké agentury pro ochranu životního prostředí a k přijetí Zákona o čistotě ovzduší, Zákona o čistotě
vody a Zákona o ohrožených druzích.
V následujících letech se iniciativa Dne Země postupně
šířila také do zahraničí. V roce 1990 byl Denis Hayes opět
požádán o zorganizování kampaně, tentokrát na celosvětové úrovni.
Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal největším svátkem, který
slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ,
víru či národnost.

Holky však mají tuto zkušenost již za sebou. Mají za sebou
něco, na co si jistě v budoucnu ještě několikrát vzpomenou. Je to zkušenost a do jisté míry bohatství, které jim
nikdo nevezme. Dívky se postupně střetly s týmem ZŠ
Žulová a následně s týmem Gymnázia Jeseník. Po úvodní

remíze přišla prohra, ale dobrou náladu to dívkám nezkazilo. Doufám, že se fotbalem bavily a turnaj si pořádně
užily.
Bc. Petr Grossmann



Právo pro každého

9., 8., 7., 6. ani 5. místě, nervy nám už pracovaly na plné
obrátky, aspoň některým z nás. Když se na 4. místě umístila
škola z Horní Čermné, věděli jsme, že pohár máme doma.
Byli jsme mezi ostatními týmy nováčci, ale přesto jsme
nakonec obsadili krásné 2. místo. Na 1. místě se umístily
Tatenice jen s nepatrným, půlbodovým náskokem.

je název projektu, který probíhá na základních školách
již několik let. Letos poprvé se ho zúčastnili také žáci 8.
a 9. ročníku naší školy.

Veronika Pouková, Anna Hejnáková

Poznámka na konec: Z regionálního do krajského kola
postoupila v pořadí první venkovská a první městská škola.
Tak se stalo, že nám postup o půl bodu utekl. Tentokrát…

Besídka ke Dni matek
Ve čtvrtek 17. května uspořádala škola již tradiční
besídku věnovanou především maminkám. Přípravy trvaly několik měsíců. Všem zainteresovaným - vyučujícím,
kolektivům tříd a různých zájmových skupin dalo pořádně

Tento projekt je zaměřen na oblast primární prevence. Probíhal přímo ve škole formou interaktivní výuky,
které se účastnili zástupci Policie ČR, Městské policie
v Lanškrouně a pracovnice odboru péče o děti a mládež
MÚ v Lanškrouně. Žáci získali základní znalosti z oblasti občanského, trestního, rodinného a pracovního práva.
Po skončení výuky proběhlo školní kolo soutěže, z něhož
vyšlo vítězně družstvo ve složení Jiří Beran, Eva Dvořáková, Anna Hejnáková, Tomáš Marek a Veronika Pouková.
Postoupilo tak do kola regionálního, které se uskutečnilo
na lanškrounském Zámku v úterý 15. května. Tam dostali
naši žáci možnost poměřit své síly se zástupci nejen škol
lanškrounských, ale i škol z okolních obcí. Jak to probíhalo a s jakým výsledkem, to už píší přímo účastníci.

zabrat, aby vymysleli takové číslo programu, které bude
zábavné, vtipné a hlavně originální.
Jak se to všem povedlo, viděly nejen maminky, ale
i tatínkové a ostatní příbuzní, kterých se sešel plný sál. Ve
vystoupeních se střídali malí s většími, taneční vystoupení střídala ta pěvecká, zazněly i vtipy, zhlédli jsme také
tradiční ukázky kroužku juda. Během celého programu
nechyběla legrace a dobrá zábava.

Mgr. Hana Chládková

Okolo půl deváté nám rozdali test, na jehož vypracování
jsme měli hodinu. Po našem určitě úspěšném vyplnění jsme
čekali už jen na jedno, a to až organizátoři všechny testy
opraví. Po další hodině jsme se opravdu dočkali. Následovalo vyhlášení výsledků. Když jsme se neobjevili na 10.,

Chci na tomto místě poděkovat všem zúčastněným:
• žákům školy za jejich nasazení a odvahu vystoupit před
tak velkým publikem a za čas, který věnovali nácviku,
oceňuji talent mnohých z nich
• učitelům za přípravu programu a za čas, kdy se věnovali svým žákům nad rámec svých povinností, dále
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• a v neposlední řadě všem rodičům za podporu školy
i svých ratolestí v jejich rozvoji.

za přípravu materiální – přípravu a distribuci plakátů,
pozvánek a přání, upečení a ozdobení srdíček, zhotovení množství rekvizit a kulis
• provozním zaměstnancům za jejich ochotu a pomoc

Mgr. Hana Chládková
ředitelka školy
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OMALOVÁNKY, doplňovačky
SUDOKU

Najděte pět rozdílů. Obrázky pak vybarvěte:

Vybarvi zvířátko, které je hned před vážkou.

Vybarvi všechna zvířátka, která jsou za zajíčkem.

Vybarvi všechna zvířátka, která jsou před beruškou.

Vybarvi zvířátko, které je hned za ovečkou.

Výprachtické noviny

Ročník: 16
Číslo: 3
Počet stran: 12
Počet výtisků: 450 ks
Vyšlo: červen 2012
Vydavatel: Obec Výprachtice
Uzávěrka pro příští číslo je 20. července 2012.
Redakce neodpovídá za názory, mluvnické a stylistické chyby přispěvovatelů.
Redakce: Věra Jandejsková, Jitka Jirásková.

12

