Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice,
konaného dne 25. 6. 2012 v 18.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu.





Oznámení:
Obec Výprachtice upustila od vydání obecně závazné vyhlášky o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností z důvodu negativních ohlasů občanů.
Děkujeme za Vaše připomínky a žádáme občany,
aby se zdrželi o nedělích a svátcích v co největší míře
prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.
Jiří Pfeifer, místostarosta

Vážení občané Výprachtic,
v místním referendu, které se konalo 19. května t. r.,
jste vyjádřili svůj názor na výstavbu větrných elektráren
v katastrálním území Výprachtic, Koburku a Valteřic.
Ceníme si svobodného a odpovědného rozhodnutí všech, kteří přišli k referendu a odevzdali svůj hlas.
Děkujeme všem, kteří svým hlasem rozhodli o jeho
výsledku.
Občanské sdružení Naše Výprachtice



Vlastník pozemku neudržuje svůj majetek (plochy zeleně) a kazí tím
vzhled našeho města (vesnice). Jak můžeme takový případ řešit?
V prvé řadě by obec měla působit na dotyčného vlastníka pozemku zejména tak, že ho bude upozorňovat (ústně
i písemně) na neudržovaný stav jeho pozemku. Nezjedná-li vlastník v přiměřené lhůtě nápravu, mohou následovat právní kroky (ze strany obce či příslušného správního
úřadu).
Podle § 47b odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, se přestupku dopustí ten, kdo neudržuje čistotu a pořádek na svém
nebo jím užívaném pozemku tak, že naruší vzhled obce.
Za tento přestupek může obec nepodnikající fyzické osobě uložit pokutu až 10 tisíc Kč (§ 47b odst. 2 zákona č.
200/1990 Sb.).
Přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok; nelze jej též projednat, popřípadě uloženou
sankci nebo její zbytek vykonat, vztahuje-li se na přestupek amnestie (do běhu lhůty se nezapočítává doba,
po kterou se pro tentýž skutek vedlo trestní řízení podle
zvláštního právního předpisu).
Je-li vlastníkem pozemku právnická osoba anebo podnikající fyzická osoba, tak v jejich případě je příslušná
skutková podstata správního deliktu obsažena v § 58 odst.
2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů. Obec může těmto osobám
uložit pokutu až 100 tisíc Kč, pokud neudržují čistotu
a pořádek na pozemku, který užívají nebo vlastní tak, že
narušují vzhled obce.
Ukládat pokuty sice náleží do vyhrazené pravomoci
rady obce, avšak tuto působnost může rada obce svěřit
příslušnému odboru obecního úřadu zcela nebo zčásti /viz § 102 odst. 2 písm. k) obecního zřízení/. Řízení
o uložení pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se
orgán obce o porušení povinnosti dozvěděl, nejpozději
však do 2 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo
(do běhu lhůty se nezapočítává doba, po kterou se pro
tentýž skutek vedlo trestní nebo přestupkové řízení podle
zvláštního zákona).
Pokutu nelze uložit, jestliže zákon stanoví za porušení povinností uvedených v § 58 vyšší sankci, přičemž
uložení pokuty nezbavuje osobu, které byla uložena
pokuta, povinnosti odstranit závadný stav ve lhůtě stanovené obcí s přihlédnutím k okolnostem případu (viz § 59
obecního zřízení).
Pokud vlastník dlouhodobě neudržuje svůj pozemek
(například neseče trávu nebo dochází jeho nečinností
k zaplevelování sousedních pozemků atd.), přichází
v úvahu rovněž postup podle zákona č. 326/2004 Sb.,
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Fyzické a právnické osoby, které mj. pěstují rostliny, a vlastníci pozemku
nebo objektu nebo osoby, které je užívají z jiného právního důvodu (například existuje nájemní vztah), mají podle
ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) uvedeného zákona povin-

nost zjišťovat a omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo k poškození životního prostředí anebo
k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.
Porušení této povinnosti nepodnikající fyzickou osobou
má za následek spáchání přestupku /§ 78 odst. 2 písm. a)/,
za který může být uložena pokuta do výše 30 tisíc Kč,
a v případě právnické a podnikající fyzické osoby lze za
tento správní delikt uložit pokutu do výše 500 tisíc Kč/§ 78
odst. 6 písm. a) ve spojení s odst. 11 citovaného ustanovení uvedeného zákona/.
Pokuty za uvedené přestupky a jiné správní delikty ukládá obecní úřad obce s rozšířenou působností,
není-li splněna povinnost podle § 3 odst. 1 písm. a) při
výskytu plevelů, které se šíří z neobdělávané zemědělské
a neudržované nezemědělské půdy a které ohrožují životní prostředí, zdraví lidí nebo zvířat /§ 78 odst. 9 zákona
č. 326/2004 Sb./. Výnos pokut uložených obecními úřady
obcí s rozšířenou působností je příjmem rozpočtů těchto
obcí. V této souvislosti upozorňuji, že obce jsou povinny
oznamovat příslušným správním orgánům (v daném případě obecním úřadům obcí s rozšířenou působností) přestupky, o nichž se dozví, nejsou-li samy příslušny k jejich
projednávání (viz § 58 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb.).
Obec má možnost výrazně zasáhnout v případě neplnění povinností vlastníků pozemků
Zrušení organizační složky státu
- Zemědělské vodohospodářské správy
Opatřením Ministerstva zemědělství ČR byla ke
dni 30. 6. 2012 zrušena organizační složka státu, a to
Zemědělská vodohospodářská správa. Správu „HOZ”
na území České republiky, jejich správcem ve smyslu
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
je dosud Zemědělská vodohospodářská správa, tak
s účinností od 1. 7. 2012 opětovně vykonává Pozemkový fond České republiky.

V pátek 14. září 2012 bude
očkování psů
proti vzteklině
14:30 – 15:00 hod. u OÚ ve Výprachticích
15:00 – 15:15 hod. na Haldě u kravína
15:15 – 15:30 hod. v Koburku u hasičárny



Nový turistický cíl - tvrz Orlice v Letohradě
V Letohradě bude v letošním roce nově zpřístupněno
historické šlechtické sídlo – zámek – tvrz Orlice.
První písemná zmínka o tvrzi Orlice sice pochází až
z roku 1361, ale první osídlení tohoto místa vzniklo již
někdy v 2. polovině 13. století. Po všech útrapách středověku byl pak na původní tvrzi postaven renesanční zámek, jehož budova se zachovala do dnešní doby.
Celý areál orlické tvrze prošel v letech 2010-12 rozsáhlou rekonstrukcí. Tvrz získala novou fasádu v podobě,
která ji zdobila koncem 16. století. Na jižní straně byla
obnovena figurální sgrafita, která jsou na venkovském
šlechtickém sídle unikátní v celých Čechách. Zbytek omítek tvoří psaníčková sgrafita.
Unikátně zachovalé nástěnné malby uvidí návštěvníci tvrze i uvnitř renesančního sálu, kde je dnes umístěna restaurace. Objev těchto maleb nemá ve východních
Čechách za posledních 60 let obdoby.
Při prohlídce návštěvníci uvidí zařízené historické
místnosti se sbírkou palných zbraní a loveckých trofejí,
navštíví i dobovou kuchyni, spatří i 400 let zazděné záchody v původní podobě. Pod podlahami zámku jsou vidět
i pozůstatky hradeb zdí. Každý zámek má svá tajemství –
i zde se můžete setkat s tajemnými postavami v podzemí
i se zazděným sklepem, do něhož nevedou žádné dveře.
Do nepřístupného podzemí je možné se podívat pomocí
kamerové techniky.

Lákadlem pro děti, ale i dospělé, jistě bude přírodní scenérie vycpaných zvířat, kde se děti zabaví mnoha
interaktivitami. I zde se setkají s nejnovější presentační
technikou. Zajímavá bude i chodba, kde se podívají i na
zvířata žijící pod zemí.
Dalším unikátem, který nikde jinde neuvidíte, je soukromá sbírka – skleněné výrobky ze zaniklých orlických
skláren z pol. 19. stol.
Venku je dětem odměnou dětské hřiště s prolézačkami
a oblíbenou lanovkou.
Zážitek, na který nezapomenete – to je slogan v záhlaví
webových stránek. Víkendové prohlídky se budou konat
za aktivní účasti šermířské skupiny. V renesančním sklepu je zřízena středověká krčma – i zde budou návštěvníci
chodit po původní kamenné podlaze z roku 1543. Z terasy je krásný výhled na rybník, okolo kterého je i příjemná
procházka přírodou, která překvapí i setkáním s divokými
prasaty. V areálu je možnost ubytování ve čtyřhvězdičkovém hotelu s mini wellness.
Aktuální informace termínu otevření vždy najdete na
www.tvrzorlice.cz.

V původních gotických sklepeních je umístěna sbírka
originálních středověkých zbraní.
V horním patře je dnes historická tiskařská dílna s ojedinělými stroji a replikou Gutenbergova lisu. Všechny stroje jsou funkční a návštěvníci si na nich sami vyrobí tisk
na památku. Tuto dílnu doplňuje expozice výjimečných
knih, které obvykle nebývají k vidění. Některé z nich je
pak možné si „prolistovat“ na obřím dotykovém „tabletu“.
Senzací bude i kromě tzv. Ďáblovy bible – Codex gigas –
i originál prvotisku bible z roku 1458.
Další prostory tvrze nabídnou expozici ukázek z obrovského množství nálezů z archeologického výzkumu tvrze.
Budou zde k vidění slepené nádoby a kachle z období od
pol. 15. stol.



Vítání občánků

VÝPRACHTICKÁ OBČANKA
EMA LÁNOVÁ - MISTRYNÍ REPUBLIKY

Dne 2. 6. 2012 jsme se sešli, abychom naše nejmenší
občánky přivítali do života v naší obci. K slavnostnímu
uvítání se dostavily společně se svými rodiči a někteří
také se svými sourozenci 4 děti, Tereza Hegerová, Martin
Smejkal, Veronika Lea Filipová a Tina Barnetová.

Čtvrtý červnový víkend se v Brně v plaveckém bazéně
Lužánky konalo mistrovství republiky dorostu v plavání
na dlouhém bazéně, na kterém se Emě Lánové výborně
dařilo. V pátečním závodě na 50 metrů prsa postoupila
z kvalifikace s druhým nejlepším časem. Ve finále ještě
vylepšila svůj osobní rekord a stala se juniorskou mistryní
republiky ve výborném čase 35:00. V sobotním závodě
na 100 metrů prsa taktéž postoupila do finále, kde dosáhla na výbornou stříbrnou pozici a čas 1:16,01. V neděli
na nejdelší 200 metrové trati, obsadila po náročném finiši
4. místo se ztrátou několika desetin na medailovou pozici.
Na těchto závodech zároveň zaplavala kvalifikační limity
na letní mistrovství republiky dospělých, které se koná v
Praze 12. - 16. 7. 2012

Všem těmto dětem přejeme šťastný a spokojený život
a hodně lásky od svých nejbližších. Šťastným rodičům zase
přejeme, aby měli ze svých dětí jen samou radost a potěšení.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili tohoto setkání. Také
bychom chtěli poděkovat všem, kteří věnovali svůj čas na
přípravy a následný velmi pěkný program při této akci.
SPOZ obce Výprachtice

Úspěch bývalé žákyně
ZŠ Výprachtice
Bývalá žákyně ZŠ Výprachtice Lucie Cinková dosáhla výrazného úspěchu na prvním ročníku gastronomické
soutěže GASTRO Kroměříž – Tescoma cup, která se konala 29. a 30. března 2012 v Kroměříži.
V juniorské soutěži, do které se přihlásilo 21 talentovaných mladých kuchařů z ČR a 2 z Polska, měli účastníci
připravit čtyři porce vepřové panenky na moderní způsob
v časovém limitu padesáti minut.
Lucie připravila vepřovou panenku plněnou fáší s mořskou řasou a pistáciemi s přílohou šťouchaných brambor
se slaninou. Všechno přelila pikantní omáčkou s rozmarýnem.
Odborná porota vyhodnotila Lucčin gurmánský výkon
jako nejlepší, jejím zpracováním byla nadšena. Je to
pro Lucku již druhý úspěch. Stříbrné ocenění získala na
kuchařské soutěži na Slovensku v Prešově.
Lucii je teprve 16 a v době konání soutěže byla žákyní
1. ročníku Střední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Myslím, že tento úspěch vzhledem k její píli a talentu určitě nebyl poslední.

Skvělých výsledků Ema dosahuje i v dálkovém plavání.
16. června se umístila na 5km trati na Brněnském maratonu na bronzové pozici a v červenci se chystá do Plzně
na závod na 10 km. Přejeme všem aktivním sportovcům
mnoho sil při dosahování sportovních výsledků a překonávání osobních rekordů.
Jáchym Lána

Poděkování
Milá Emo, chtěli bychom Ti popřát k Tvému skvělému úspěchu a zároveň Ti přejeme, aby se Ti i nadále
dařilo. Velice nás tento Tvůj úspěch těší a jsme hrdi na
to, že jsi občankou Výprachtice.

Zastupitelstvo obce Výprachtic

Pronajmu byt 3+1 ve Výprachticích

Byt je situován ve středu vesnice, blízko autobusová
zastávka, obchod, doktor. Vytápění na pevná paliva.
Kontakt: 739 335 877, po 15. hod.

Věcné údaje čerpány z Orlického deníku ze dne 20. 4. 2012
Jana Langerová



mateřská škola
Geomag na cestách

myšlí. Cestu nám pan řidič zkrátil pohádkou. Na místě se
děti nejprve posilnily svačinou od paní kuchařky a pak
jsme se všichni vydali zámeckou zahradou až do obory.
Tam se pásli jeleni a daňci a my prošli oborou mezi nimi.
Jenže děti svým povykováním daly najevo, že jsme blízko,
a tak si zvěř dávala pozor. Zpáteční cesta vedla kolem
konírny, kde jsme zvědavě nakoukli na albínské koně.
Předposlední zastávka byla v Prvním muzeu české cyklistiky, kde byly zajímavé exponáty kol od počátku jejich
vzniku až téměř do současnosti. Mohli jsme sledovat např.
v čem se vozila zmrzlina, jak rozváželi poštu, s čím si hrály děti v jejich věku nebo slavná kola z filmů.

Jedno květnové odpoledne jsme pozvali do školky
tatínky se svými dětmi, aby si společně vyzkoušeli tvoření
s magnetickou stavebnicí. Mohli konstruovat podle připravených návodů, ale i vlastní fantazie. Vznikaly opravdu
nádherné stavby – pes, kostelíček, pyramida, koule, motýl
a mnohé jiné. Tatínkové tak společným stavěním měli
možnost strávit příjemné odpoledne se svými ratolestmi.
Čas hraní se protáhl až do 17. hodiny a některým se ani
nechtělo domů.

Na závěr vždy to nejlepší – labyrint, který byl vytvořen
z tújí a opravdu v něm nebylo vidět jinam než před sebe.
Toto bloudění se dětem velice líbilo a byla to krásná tečka
za opravdu vydařeným slunečním dnem.

Kouzelník

Den dětí sice propršel, ale my jsme si ve školce oslavu
užili. Různými hrami, soutěžemi a pohádkou „O neposlušné mašince“, kde děti doplňovaly text obrázky, jsme
vyplnili dopoledne. Po obědě přijeli naši známí kouzelníci, kteří si říkají Jíříček a Mireček. Zajímavá kouzla
a legrační písničky zanechaly dětem na tváři krásný úsměv.
Bylo to pěkné zakončení dne oslav dětí.

Výlet do Nových Hradů

V sedm hodin ráno přijel autobus a my nedočkavě
nasedli a vyrazili na zámek v Nových Hradech za Lito-

Zahajovací schůzka na nový školní rok se
uskuteční ve čtvrtek 30. 8. 2012 v 15.30 hodin.
Kolektiv MŠ



Dynamit Výprachtice končí celkem vydařenou letošní sezónu
Místní fotbalisté, sdružení v oddílu TJ Sokol a hrající
pod názvem Dynamit Výprachtice, odehráli letos celkem
dobré zápasy. Snad je to tím, že hráči čerpali inspiraci na
fotbalovém Euru nebo možná na ně sedí to samé, co se
říká o vínu: Čím starší, tím lepší. No nevím, v každém případě jejich výsledky nebyly z nejhorších. Posuďte sami.
O předvelikonoční sobotě jsme vyjeli do Jamného na
tradiční Memoriál Ondřeje Filipa. Vyhráli jsme ho již
předchozí dva roky a platí pravidlo, že kdo vyhraje 3x za
sebou, odváží si putovní pohár natrvalo domů. Takže naše
motivace byla veliká a stejně tak veliká byla i motivace
soupeřů a pořadatelů to Výprachťákům nenechat. S určitou dávkou štěstí se nám zadařilo, turnaj jsme vyhráli
a pohár jsme nadobro odvezli do Výprachtic. Jamňáci
musí koupit nový.
První venkovní turnaj se hrál v červnu v Čenkovicích,
tradiční soupeři z Bystřece, Jamného a Čenkovic doplnili
další 2 mužstva a i zde předvedl Dynamit stabilní výkon,
a přestože ve finále dostal půl minuty před koncem regulérní hrací doby vyrovnávací gól, tak na penalty celý turnaj před domácími Čenkovicemi opět vyhrál.

Vítězný tým Dynamitu z turnaje v Bystřeci 14. 7. 2012

opět na penalty, a vyhráli jsme tento turnaj podruhé za
sebou.
Další sobotu 21. 7. nás již čekal (pro nás Výprachťáky) vrchol turnajové sezóny, a to domácí fotbalový svátek.
Na počest výborného hráče, který se významně zasloužil
o výprachtický fotbal, ale bohužel již není mezi námi, hrajeme turnaj jako Memoriál Zdeňka Fajta. Mladé a bojovné
heřmanské mužstvo si odvezlo náš pohár již loni a i letos
byli velice dobří a jelikož ve vzájemném zápase porazili
i Dynamit 1:0, zaslouženě turnaj opět vyhráli. Velezkušení (čti s vysokým průměrným věkem) hráči z Bystřece
v poslední minutě také přeskočili Dynamit a skončili na
2. místě. Dynamit pak byl třetí.

Dynamit v Čenkovicích 2012 - 1. místo

Povzbuzeni takovými až senzačními výkony jsme
o týden později vyjeli do Jamného, tradiční soupeři, ale
tentokrát nám v semifinále Čenkovice oplatily svoji týden
starou prohru a na penalty postoupily do finále samy. Na
zkroušený Dynamit pak již zbylo jen 4. místo.
Na začátku července jsme zajeli i na dobře obsazený
turnaj do Heřmanic, kde hrálo 9 týmů, Dynamit skončil
o chlup druhý za lanškrounským týmem, plným bývalých
fotbalistů lanškrounského áčka. Slušný výsledek, i když
nás to 2. místo dost mrzelo. Ještěže v Heřmanicích točí
Vojta Bernarda.
O týden později nás čekala Bystřec, umělý trávník by
měl svědčit technickým fotbalistům, což se dá také přeložit tak, že svědčí líným, tlustým a přestárlým hráčům,
kteří sice umějí dát nahrávku, ale už toho moc nenaběhají.
A opravdu svědčil. Ve finále jsme porazili tým Mistrovic,
ve kterém pro změnu hráli registrovaní hráči z Letohradu,

Domácí tým na Memoriálu Zdeňka Fajta 21. 7. 2012

Co se však nepovedlo na hřišti, dohnali (nejen domácí) hráči večer na „baru“. Super atmosféru po fotbalovém
turnaji jistě umocnila i vynikající obsluha v čele s Dášou
Duškovou a Jiřinou Hegerovou, dále Pavlem Hegrem,
Radkem Duškem a Petrem Tomiškou. Je pravda, že Pavel
a Radek, coby „velezkušení“ (viz výše definice), a proto
dnes již ne zcela aktivní hráči, (naopak funkcionáři - trenér a vedoucí mužstva), byli hrubě nespokojeni s výkonem Dynamitu na tomto posledním turnaji před domácími



fanoušky, a dali jasně najevo, že můžeme čekat zemětřesení v domácí kabině.
Všichni hráči se prý budou muset ještě hodně snažit,
aby se udrželi v Dynamitu. Snad i proto mnozí hráči nikoli
lehce nesli tyto zprávy a hledali útěchu v nápojovém lístku. Aspoň 560 vypitých piv na tomto turnaji by k takovémuto vysvětlení mohlo svádět. Litry vypitého špiritusu zde
vůbec neuvádím. Ty by to jen potvrdily. :-)
Ale abych končil povzbudivě, přestože nám končí fotbalová sezóna, čeká fotbalisty ještě jedna akce, neméně pod-

statná. Další hráč Dynamitu se rozhodl změnit svůj status na
Facebooku na „ženatý“. A to je dobře. Protože s tou novou,
čerstvou generací fotbalistů ve Výprachticích to vypadá asi
tak, že „co si neuděláte, to nemáte“. Dokonce padl návrh,
aby přednostně hráli za Dynamit hráči, kteří již začali po
večerech „aktivně budovat“ nové mužstvo ze svých malých
fotbalistů a fotbalistek. Pevně věříme, že tímto aktivním přístupem dosáhneme cíle a že za nějakých 15-20 let bude mít
stále kdo za Dynamit hrát…..Takže, hodně štěstí, Libore!
Tak to viděl a zapsal: D. Hanyš

Pouťový karneval (tentokrát i na silnici)
SDH Koburk pořádá v sobotu 11. 8. 2012 tradiční
Pouťovou zábavu u příležitosti Výprachtické pouti.
Tentokrát však trochu jinak.
Silnice před sálem U Jana bude v obou směrech uzavřena pro jakoukoli dopravu, a to v době od 16h v sobotu
do 8h v neděli ráno. Objízdná trasa stanovená policií ČR
a schválená příslušnými úřady povede kolem obecního
úřadu. S ČSAD jsme též domluveni.
Prostor na silnici bude v uvedené době využit pro atrakce a dále stoly a lavičky všech návštěvníků, kteří si chtějí
užít zábavné odpoledne a následnou pouťovou zábavu na
sále.
Program, který připravujeme:
Od 16h uzávěra silnice v obou směrech a příprava akce
17:00 – 20:00 Elektrický rodeo býk – hlavní atrakce
pro mladé i starší. Každou hodinu odměníme jezdce,
který se udrží na býku nejdéle poukazem na BEZPLATNOU KONZUMACI JAKÝCHKOLI NÁPOJŮ PO

CELOU DOBU ZÁBAVY. Limo, pivo, kořalko - cokoli. Dokud vydrží pít nebo neodejde domů.
Nafukovací atrakce pro děti
Vystoupení výprachtických roztleskávaček
Kavárna Modrásek – pojízdná kavárna nabízí patnáct
druhů brazilské kávy excellence superior
Od 20h pouťová zábava na sále – Hraje HERRGOTT
V cca 22:00 Ohňová show – vystoupení umělců
z Kopřivnice.
V případě nepříznivého počasí bude prostor před sálem
kryt velkými party stany.
Občerstvení po celou dobu akce je též zajištěno.
SDH Koburk se předem omlouvá obyvatelům lokality
kolem sálu za případnou zvýšenou hlučnost během sobotní pouťové noci. Budeme se snažit tlumit muziku i projevy návštěvníků, nicméně pouťové veselí je někdy silnější.
Kdo by však přesto nemohl spát, nepřemáhejte to a přijďte
na pivo také, rádi vás uvítáme. :-).

POUŤOVÁ ZÁBAVA

VÝPRACHTICE

RODEO

na elektrickém

BÝKOVI

11. srpna - začátek už od 17:00
16:00 – 08:00
17:00 – 20:00
Od 20:00
v cca 22:00

Uzavřená silnice před sálem U Jana
Elektrický rodeo býk - každou hodinu soutěž o poukaz na
bezplatnou konzumaci jakýkoliv nápojů po celou dobu zábavy
Pouťová zábava na sále – Hraje kapela
Ohňová show

HERRGOTT

Nafukovací atrakce pro děti

Pojízdná kavárna s brazilskou kávou

Vystoupení výprachtických roztleskávaček

V nepřízni počasí bude prostor krytý Party stany
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O škole nejen prázdninově

KOČOVNÉ DIVADLO

POPRASKD neboli POličsko-PRAžská Skupina
Kočovných Divadelníků
a Divadelní spolek Tyl Polička
uvádějí kočovné kratochvílné divadelní představení
P. Aplima:

Dveře za školáky se zavřely víc než před měsícem.
Vysvědčení jsou dávno založena kdesi v šuplíku, školní
batohy si na svoji chvíli, kdy budou provětrány, ještě pár
týdnů počkají, vzpomínky na školní dění pomalu blednou
a nahrazují je čerstvé prázdninové zážitky. Čas plyne jaksi
líněji, klidněji.
Zdánlivě prázdná školní budova však mnoho klidu
nezažívá, protože právě prázdninové měsíce jsou obdobím, kdy se ve škole mohou dělat větší práce a kdy je
třeba vše včas připravit na nový školní rok. Před koncem
toho uplynulého byla zprovozněna posilovna a je i přes
prázdniny využívána. Na své návštěvníky čeká také taneční sálek se zrcadly, který získal na útulnosti díky zastínění
oken žaluziemi.
Hned v prvních prázdninových dnech prodělala nutnou
opravu vzduchotechnika ve školní kuchyni. V několika třídách se maluje a na čistý kabát čekají také chodby. Podařilo se nám získat darem kuchyňskou linku, a tak by měla
být po prázdninách připravena pro žáky tolik potřebná
cvičná kuchyňka. Pomalu dáváme dohromady i její vybavení, a protože i tady se jedná většinou o dary, rozpočet
školy to tolik nezasáhne. Děkuji touto cestou všem, kteří
takto škole pomáhají.
Když se s odstupem pár týdnů zamyslím nad uplynulým
školním rokem, vidím několik důležitých pilířů, které školu pevně podpírají. V první řadě jsou to žáci školy a jejich
úspěchy. Výprachtické děti se rozhodně nikde a nikdy
neztratily a skvěle reprezentovaly nejen naši školu, ale
i obec, a to je jistě oprávněným důvodem radosti i jejich
rodičů. O jednotlivých soutěžích, přehlídkách a akcích
jsem vás na těchto místech informovala v průběhu celého
roku. Dalším pilířem je pedagogický sbor. Většina učitelů
dělá pro školu i pro své žáky mnohem víc než jim ukládá
jejich pracovní náplň. Navíc v době, kdy stát regionálnímu školství příliš nepřál.
Protože kdosi moudrý kdysi řekl, že školu dělají žáci
a učitelé (a to v tomto pořadí), uzavírám své zamyšlení
ujištěním, že naše škola je opravdu dobrá.
Na webových stránkách školy – www.zsvyprachtice.
cz - najdete fotodokumentaci k posledním školním akcím
a nově i virtuální prohlídku školy.

ČISTIČKA
co vše se může seběhnout během kolaudace čistírny
odpadních vod
Trasa kočování:
6. 8. - Čenkovice - u bufetu (pondělí)
7. 8. - Bystřec - sál hostince (úterý)
8. 8. - Verměřovice - kulturní dům (středa)
9. 8. - Horní Čermná - sokolovna (čtvrtek)
10. 8. - Výprachtice - (pátek)
11. 8. - Pustá Rybná (u Poličky) - hospoda Hlučál (sobota
začátek představení 20.00 hod,
vstupné dobrovolné - po představení

Pěknou druhou polovinu prázdnin Vám přeje
Mgr. Hana Chládková, ředitelka školy.

POD ZÁŠTITOU HEJTMANA PARDUBICKÉHO KRAJE

DEN SIL PODPORA AČR

CIHELNA 2012
KRÁLÍKY 17. - 18. srpna

Výběr z programu:

17. 8. od 8:00 do 13:00
Spanilá jízda vojenské historické a bojové techniky
17. 8. od 14:00 Generální nácvik akce
17. 8. od 18:10 Kulturní večer na náměstí v Králíkách
18. 8. v 10:00 Zahájení u pěchotního srubu K - S 14
„U Cihelny”
18. 8. v 11:30 a v 15:30 Ukázka historického boje:
téma „Mobilizace 1938”
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Spoj čísla od 1 do 80.

OMALOVÁNKY, doplňovačky
SUDOKU

Omalovánka
Najdi sedm rozdílů.
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