Vážení přátelé,

zdravíme Vás v podzimním čase, léto je zřejmě již definitivně minulostí a po krátkém babím létě nás čeká již
vláda podzimu. Nakonec podzim bývá také pěkný, a to
nejenom co do počasí, ale také ve své barevnosti a atmosféře. Je to období, kdy příprava na zimu vrcholí. Také
naše obec se snaží dokončit řadu prací, které není možné
provádět za špatného počasí. Byly provedeny opravy místních komunikací. Některé úseky byly opatřeny srážkami
na vodu a částečně také dešťovou kanalizací. Zaměstnanci obce zhotovili nové
oplocení okolo vodojemu
v Koburku. Hlubší výmoly
a koleje na místních komunikacích byly vyasfaltovány. Stejně tak byl zhotoven
nový živičný povrch na
zastávce U Kovárny a na
Haldě. Opravují se střechy
na obecních budovách.
Větší opravy čekají na střechu základní školy, kde
sníh poničil sněhové zábrany a hromosvody. Na bývalé mateřské školce probíhá
výměna poškozených plechů na celé ploše střechy.
Jelikož se v této budově
připravuje výměna oken ve
vikýřích za plastová, bude nutné i tyto vikýře přeplechovat
a předtím upravit. Čeká nás ještě oprava žlabů na “Staré poště” a na dalších stavbách. Jsou prováděny drobné
opravy kotlů a jejich servis. Zaměstnanci obce, včetně
externích pomocníků, ponatírali dětské hřiště, zábradlí u
hospody, vitríny před hospodou, hřiště v Sázavském údolí a další objekty a majetek ve vlastnictví nebo v užívání
obce Výprachtice. Opravují se kotejnery na velkoobjemový odpad i na popel. Z uvedeného důvodu se omlouváme občanům na Malé Straně, kteří určitou dobu budou
nuceni vozit popel do vzdálenějšího kontejneru. Opravy
jsou ale nutné, protože nové kontejnery stojí cca 70 tis.
Kč a zmíněná oprava výrazně prodlouží jejich životnost.
Budeme se snažit, aby opravy byly dokončeny nejpozději

do konce října. Z dalších akcí je možné jmenovat tradiční
přípravu paliva na zimní období, údržbu veřejné zeleně,
vybudování zástěny pro popelnice U Kovárny apod. Na
těchto činnostech, jak již bylo výše uvedeno, se nepodíleli pouze naši zaměstnanci, ale celá řada našich občanů,
kterým tímto děkujeme.
Nepodařilo se provést výměnu podlahy na sále kulturního domu a peskováni jsme rovněž za narezlou (barevnou)
vodu na Haldě. Na uvedené akce již letos nemáme finanční prostředky. Uvedenými problémy se budeme zabývat
v příštím roce. Letos jsme
obdrželi dotaci na hasičské auto, které máme již
vyhlédnuto a musíme ho
zakoupit, jinak dotace propadne. Také nám nabídla
firma OEZ Letohrad traktor, který nás bude spolu
s radlicemi na sníh stát přes
200 tis. Kč. Jelikož se jedná
o zachovalý stroj, který má
málo motohodin, máme
o jeho nákup zájem. Na
jaře bychom se snažili prodat dosavadní traktor, který
ještě přes zimu využijeme.
Pokud se týká společenských akcí v srpnu
a v září, pak výčet je skutečně bohatý. Počátkem srpna to byla tradiční Výprachtická pouť, spojená se sobotní pouťovou zábavou. Koburští hasičí připravili na sobotní odpoledne pěkný program
pro děti i dospělé. Sobota sice zčásti propršela, ale od
16.00 hod. se počasí zlepšilo. Každý, kdo přišel, si užil
pěkný program, kde nechyběly atrakce pro děti, bohaté občerstvení, stánek s kvalitní kávou apod. Největší
zájem byl o jízdu na elektrickém býkovi. Po počátečním
ostychu si jízdu na elektrické atrakci užilo více osob.
Ukázalo se, že ve Výprachticích máme řadu skrytých
talentů, kteří by mohli výrazně zasáhnout do podobných
soutěží na živých zvířatech i v zámoří. Nejlepší jízdu
na elektrickém dobytčeti předvedl Martin Krátký. Odpolední účast na silnici před restaurací měla pak pozitivní

vliv na samotnou pouťovou zábavu, které se zúčastnilo
okolo 300 osob.
Pavel Kosek zajistil na neděli řezbáře, který motorovou pilou vytesal z kmenů sochy medvěda a srnky. Pavel
tyto sochy povrchově upravil s tím, že budou umístěny
na zahradě mateřské školky. Děkujeme Pavlovi za počin,
který udělá dětem určitě radost.
Ve Valteřicích se 15. září konala Valteřická pouť. Počasí
bylo pošmourné a chladné, místy i pršlavé, což řadu lidí
od návštěvy ve Valteřicích odradilo. Náladu všem přítomným zvedla již tradičně Výprachtická dechovka pod vedením kapelníka pana Jana Merty. Za každoroční podporu
akce (konkrétně pivo včetně kelímků apod. a další potřebnou pomoc) děkujeme manželům Nešetřilovým (vlastníci
objektu fary). Tito lidé spolu s dalšími „Valteřáky” jsou sluníčkem Valteřic. Finančně podporují rovněž okolní dětské
domovy. Akci podpořil rovněž Pardubický kraj, a to částkou 10.000,- Kč. Obsluhu a pomoc velice dobře zajistili

výprachtičtí hasiči a dále zaměstnanci obce Výprachtice.
Pan farář Ireneusz Szocinsky rozdával dobrou náladu
a jeho maminka uvařila výborný bygos. V září se také
k tradičnímu setkání sešli naši důchodci spolu s důchodci z okolních obcí. Za zdar této akce patří poděkování
manželům Besperátovým, kteří zajistili tombolu a organizačně pak zvládli výborně i celý průběh setkání. Škoda
jen, že některá místa na sále zůstala neobsazena. K tanci
a poslechu hrála hudba Svatebčanka. Kdo přišel, ten se
i přes prohibici, pobavil a zatančil si. Jednu píseň zazpíval přítomným i současný radní pro zdravotnictví Pardubického kraje Dr. Martin Netolický. Z dalších akcí je
nutné vzpomenout volejbalové turnaje na hřišti TJ Sokol
Výprachtice, slavnostní zahájení školního roku, Výprachtický pětiboj a další akce.
Přejeme Vám všem krásný podzim. Nechť se Vám podaří dokončit vše, co do zimy ještě plánujete vykonat.
S pozdravem ZO obce Výprachtice

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice,
konaného dne 29. 8. 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, JUDr. M. Stejskal
Omluveni: K. Medková
Hosté: L. Chládek, J. Lerch, M. Bašková, L. Skalický

ního plánu obce Výprachtice (zpracovaného Ing. arch.
Filipovou v prosinci 2011), konkrétně pak bod M tohoto
zadání se doplňuje o posouzení vlivu na životní prostředí,
dle ustanovení § 45i odst. 2 zákona autorizovanou osobou (45 i odst. 3 zákona) v rámci zákona č. 100/2001 Sb.,
„o posuzování vlivu na životní prostředí“, v platném znění, a to dle přiloženého návrhu, který je součástí tohoto
usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
77/ ZO schvaluje podání žádosti na poskytnutí dotace
z prostředků Programu obnovy venkova Pardubického
kraje na dostavbu podkroví v čp. 216, a to ve výši 150
000,- Kč. Celkové náklady akce budou 347 000,- Kč.
Schváleno: 8 – 0 – 0
78/ ZO schvaluje odkoupení traktoru od firmy OEZ
Letohrad, s.r.o., a to za cenu dle znaleckého posudku, tj.
za traktor 148.000,- Kč bez DPH a za radlice 35.700,- Kč
bez DPH, celkem za částku 220.440,- Kč, včetně DPH.
ZO doporučuje požádat o splátky kupní ceny prodávajícího OEZ Letohrad.
Schváleno: 8 – 0 – 0
79/ ZO schvaluje, na základě výsledků výběrového
řízení, uzavření smlouvy o dílo s firmou Ivan Mareš M+M,
se sídlem T. G. Masaryka173, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ:
10523383. Předmětem díla je oprava střechy budovy ZŠ
Výprachtice. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, a to ve výši 116.916,- Kč včetně DPH 20%. Vše dle
smlouvy o dílo, která se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
80/ ZO schvaluje smlouvu o dílo s firmou Radek Hajzler, se sídlem Výprachtice 296, IČ: 60146133 na výstavbu podkroví čp. 216. Cena díla činí 362.102,- Kč včetně
DPH. S ohledem na skutečnost, že se jedná o pokračování

Program:
1) Zahájení
2) Doplnění zadání územního plánu o posouzení vlivů
SEA a Natura
3) Schválení žádosti na poskytnutí dotace z POV
na dostavbu podkroví v čp. 216
4) Projednání odkoupení traktoru od firmy OEZ s.r.o.
Letohrad
5) Smlouvy o dílo – střecha ZŠ, podkroví čp. 216
6) Schválení finančního transferu SDH Koburk
7) Projednání žádostí o odkoupení pozemků
8) Projednání smluv o zřízení věcného břemene
9) Ostatní
10) Diskuse
11) Návrh usnesení
12) Závěr
Veřejné zasedání zahájil starosta obce pan Miroslav
Stejskal, který přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání.
Předložený program jednání byl schválen. 		
Schváleno: 8 – 0 – 0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: Ing. J. Falta, J. Kulhánek		
Schváleno: 8 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: V. Jandejsková, L. Merta
Schváleno: 8 – 0 – 0
76/ Obec Výprachtice schvaluje doplnění zadání územ-



v díle, které vysoutěžila a započala předmětná firma, ZO
se rozhodlo pro zadání této další etapy díla stejné firmě za
ceny v místě a čase obvyklé.
Schváleno: 8 – 0 – 0
81/ ZO schvaluje finanční transfer SDH Koburk na
zajištění konání akce u příležitosti Výprachtické pouti ve
výši 10.000,- Kč.
Schváleno: 8 – 0 – 0
82/ ZO Výprachtice souhlasí s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405
02 Děčín, Děčín IV-Podmokly na stavbu nového kabelového vedení na ppč. 513/6 k.ú. Výprachtice ke stavbě
autodílny p. Matěje.
Schváleno: 8 – 0 – 0
83/ ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch obce Výprachtice jako
budoucí oprávněné ke stavbě splaškové kanalizace a vstupu na ppč.1800, 1795/1, 1805/5, 1811/41, 1808/2, 1352,
1348 a 1808/2 v kú. Výprachtice. Budoucími povinnými
jsou L. D. a J. D., oba bytem Výprachtice a dále E. Š.,
bytem Lubník.
Schváleno: 8 – 0 – 0
84/ ZO Výprachtice schvaluje zařazení obce Výprachtice
do územní působnosti Místní akční skupiny Lanškrounsko.
Schváleno: 8 – 0 – 0
85/ ZO schvaluje připojení stavby na stpč. 687 v k.ú
a obci Výprachtice na obecní vodovod.
Schváleno: 8 – 0 – 0
86/ ZO schvaluje záměr prodeje těchto pozemků v k.ú.
a obci Výprachtice: KN: ppč. 1835, ppč. 3225/2, ppč.
1833/1, ppč. 3225/3 a PK: č. 1825/1, č. 1831, č. 1832
a č. 1830/4.
Schváleno: 8 – 0 – 0
87/ ZO schvaluje záměr prodeje pozemků ppč. 3148/4
a 3148/72, zaměřených GP číslo 664-15/2012 pro k.ú.
a obec Výprachtice. Oba pozemky byly odděleny
z původního pozemku dle stavu KN evidovaného jako
ppč. 3148/1 pro k.ú. Výprachtice.
Schváleno: 8 – 0 – 0
88/ ZO Výprachtice schvaluje poskytnutí finančního
daru ve výši 1.634,- Kč římskokatolické farnosti Výprachtice jako zbytek výtěžku veřejné sbírky na opravu kostela
Proměnění Páně ve Výprachticích. Dar se poskytuje za
podmínek stanovených smlouvou, která je součástí tohoto
usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
89/ ZO schvaluje nákup jednoho elektrického sporáku
pro restauraci U Jana.
Schváleno: 8 – 0 – 0
90/ ZO schvaluje rozpočtové změny, a to dle předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
91/ ZO schvaluje vyhlášení výběrového řízení na částečnou výměnu oken v čp. 287. Hodnocení nabídek provede komise ve složení: Věra Jandejsková, Ing. Jiří Falta
a Luděk Skalický. Zároveň ZO pověřuje starostu obce
uzavřením smlouvy o dílo s vítězem soutěže s tím, že cena

díla nepřesáhne částku 70.000,- Kč s DPH.
Schváleno: 8 – 0 – 0
92/ ZO souhlasí s uzavřením dodatku s firmou IRI na
dokončení územního plánu v návaznosti na posouzení
SEA a Natura.
Schváleno: 8 – 0 – 0
93/ Projednání parkování u domu čp. 287: ZO zakazuje parkování veškerých vozidel na příjezdové cestě k čp.
287 a také před celým domem čp. 287, tj. na pozemcích
ppč. 503/7, 503/8, 503/9 v k. ú. a obci Výprachtice, a to
z bezpečnostních důvodů.
Schváleno: 8 – 0 – 0
94/ ZO souhlasí s poskytnutím záloh na elektrickou
energii spotřebovanou v obecních prostorách domu čp.
216, a to nájemci restaurace „U Jana“. V současné chvíli
je nájemcem slečna Alice Uhrová. Dle vyúčtování elektrické energie za období od 12. 8. 2011 do 15. 8. 2012
se stanovují zálohy ve výši 4.500,- Kč měsíčně, a to až
do příštího vyučtování elektrické energie. Alice Uhrová
neprodleně po doručení vyúčtování elektrické energie od
dodavatele, provede přeúčtování obci Výprachtice a určí
výši záloh na příští zúčtovací období, a to v závislosti na
výši nákladů obce Výprachtice.
Schváleno: 7 – 0 – 1
95/ ZO souhlasí se snížením nájmu slečně Alici Uhrové
za nájem nebytových prostor v čp. 216, a to tak, že měsíční nájem činí 3 500,-Kč s účinností od 1. 9. 2012.
Schváleno: 8 – 0 – 0
96/ ZO schvaluje Radu školy ve složení 6 členů. Současně se z Rady školy za obec Výprachtice odvolávají
stávající členové a zároveň se schvalují noví členové. Za
obec Výprachtice se do Rady školy schvalují Jiří Pfeifer a
Věra Jandejsková.
Schváleno: 8 – 0 – 0
Zpráva návrhové komise: všechny body jednání byly projednány a jednotlivě schváleny.
Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 8
zastupitelů, zasedání je usnášeníschopné.
Diskuze:  
Pan Chládek měl tři dotazy:
1) Proč není delší otevírací doba lékárny?
Otevírací doba lékárny záleží na možnostech a počtu
zaměstnanců provozovatele, protože tam musí být magistra, musí provozovatel nastavit pracovní dobu výdejny
léků právě na základě této své situace.
2) Otevírání nových záchodů u kostela - proč nejsou otevřeny?
Je nutné, aby si záchody někdo převzal. Nicméně obec
uvedené prověří a dle možností vyhoví.
3) Ke vstupu do MAS připomínka, že je to nezajímavé.
Tzv. Místní akční skupina je dnes vlastně jedna z mála
možností, jak čerpat dotační prostředky z programu LEADER (Evropská unie). Bez ustavení místní akční skupiny
to není možné. Právě v těchto programech bude zvýšena
finanční lokace.
Závěr: Starosta obce poděkoval přítomným zastupitelům
a hostům za účast a veřejné zasedání ukončil.
Zapsala: Věra Jandejsková



peníze a zrealizovat mnohé, co v obci chybělo, co jí
a obyvatelům prospívá, zlepšuje život v ní a zkrášluje ji.
Ti, kdož mohou „nakouknout pod pokličku” to dokáží
ocenit, ostatní jsou, doufám aspoň vděčni.Věčné remcaly
je nutno, vážený pane starosto, přehlédnout. Za výsledky
Vaší práce je nutné se poklonit a já, jistě s mnoha jinými,
tak ráda činím.
Vadí mi, a to hodně, že obec, snad jediná v republice,
má na objektu OÚ českého lva s pěticípou hvězdou na hlavě. Symbol lva s korunkou na hlavě se v našich dějinách
objevuje už ve 13. století. Barvy lva i pozadí za ním se
v různých dobách měnily, ale žádný panovník si nedovolil
porušit tuto symboliku, až na jednoho soudruha. Chápu,
že vyškrábané do omítky cokoliv, se špatně odstraňuje,
ale kde je vůle, je i cesta. Pan starosta se za svoji obec bije
jako lev, bez hvězdy i bez korunky, a tak snad najde i pro
tento problém vhodné řešení.
Vážený pane starosto, neztrácejte elán, víru ve zdar své
práce a sílu v jejím pokračování. Čas prověří důležitost
všech změn, jež se udály a přeju obci Výprachtice, aby
jednou i Váš nástupce byl takovým lvem jako Vy.

podzimní zamyšlení
Vážení čtenáři, trochu rychle se přiblížil podzim, ale
dovolte, abych se krátce vyjádřila k události, jež se odehrála v obci Výprachtice na přechodu jara a léta. Tou
událostí bylo referendum, týkající se „větrníku”. Je jistě
skvělé, že občané už mají možnost svobodně vyjádřit svůj
názor nejen v hospodě u piva, či povídáním se sousedkou
přes plot. Mohou ovlivnit mnohé, co se děje, či dít bude.
A o tom je i referendum. To výprachtické se týkalo výstavby
1 ks větrníku. Takovéto zařízení není žádná horká novinka, je to už letitý, alternativní způsob získávání el. energie.
Vždyť v nedalekém okolí Výprachtic toto zařízení funguje
a tamější obyvatelé si nestěžují na hluk, na rušení TV signálu, na zvýšení chorob, ani králíci nemají víc končetin.
Zvykli si tak, jako jsme si zvykli na stožáry vysokého napětí, na silniční obchvaty, na nákupy ve velkých marketech.
Každá novinka s sebou přináší omezení, či zánik čehosi,
co nám v současnosti připadá nepostradatelné, ale výhody
nového to „cosi” rychle překryjí. Vždyť i proti stavbě první
železnice bylo pozdvižení a odpor.
Samozřejmě je důležité informovat nejen o kladech, ale
i záporech zamýšlené stavby, vše má svůj rub a líc. Ale
jak už jsme uvedla, „větrníky” nejsou revolučním počinem a ti, kdož se proti instalaci postavili, jsou buď zapřísáhlí odpůrci všeho nového, či se chtěli zviditelnit, či tam
hrály špatnou roli osobní zájmy. Ale pokrok nezastavíš,
a tak za pár let tu tato zařízení budou, protože k loučím
a petrolejkám se nikdo vrátit nechce, a zdrojů, z nichž
se el. energie dá vyrobit, zas tolik není. Tudíž alternativní způsob určitě najde své místo. Jen je škoda, že šanci, díky jednáním p. starosty Stejskala, Výprachtice měly
a nevyužily ji. Že by v obecní kase za ušetřenou energii
z oficiální sítě nebyly peníze potřebné? Jaký způsob získání takové částky vymysleli odpůrci „větrníku”? Domnívám
se, že panoramatický výhled by jedno takové zařízení
nenarušilo, mnohem větším zásahem do rázu jakékoliv
krajiny jsou pole plná fotovoltaických panelů. Obec by
navíc získala mnoho dalších benefitů, jež by jistě potřebovala a hlavně využila. To však padlo a je to nejen velká
škoda, ale obrovská chyba.
A teď z jiného soudku. V posledních letech zaznamenávám, a jistě nejen já, ohromné vylepšení obce, a to v ní
nebydlím. Na letošní pouti jsem nebyla, ale jistě mnoho
jejích účastníků rádo využilo sociální zařízení, jež bylo
na hřišti vybudováno. Před lety jsme seděli s menší společností o pouti na hřišti na lavici a jeden z nás šlápl do ...
a celé to štěstí si odnesl domů. Dnes už to nehrozí, sláva,
Slávo, díky.
Stavební úpravy a veškeré změny ve vzhledu obce jsou
zásluhou velkého pracovního nasazení, houževnatosti
a cílevědomosti pana starosty Stejskala a všech, kteří se
na realizaci těchto změn spolupodíleli. Dokázal sehnat

S díky i pozdravem chalupářka A.



mateřská škola
Prázdniny utekly jako voda a my jsme v novém školním roce 2012 - 2013 přivítali 16 nových dětí. Letošní rok
navštěvuje mateřskou školu 23 děvčat a 26 chlapců. 19
předškoláčků se připravuje na vstup do 1. třídy.

se pustili do vytváření jednoduchých veselých panáčků
z dozrávajících kukuřičných palic a lesních plodů.
Také ochutnávka voňavého ovoce nás inspirovala
k upečení koláče ve školce.
25. září k nám do školky přijel pan Radek Podolský
a předvedl nám jeho „království sov”. Děti měly možnost
prohlédnout si všechny sovy zblízka, některé si pohladily
a jiné zase pozorovaly při lovu. Dozvěděly se zajímavosti
o jejich životě, čím se živí, jak získávají potravu a kde
přebývají.

Na děti z koťátkové třídy čekalo překvapení v podobě
vymalované třídy a nového nábytku. Dětem se tak nabízí
hry v různých centrech aktivit.
Novým dětem tímto přejeme hodně radostných okamžiků mezi novými kamarády.
Slunečné podzimní dny nás lákají na vycházky do přírody a motivují nás k barevnému tvoření z přírodního materiálu. Velmi vděčnou surovinou je i kukuřice. My jsme

kolektiv MŠ



ZŠ Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE
Adaptační kurz

faktu jako literární žánr a své vyprávění doplnil ukázkou
z vlastní úspěšné knihy Ďábel Trenk. První část besedy
jsme zakončili povídáním o příčinách napjatých vztahů
mezi Čechy a sudetskými Němci v průběhu staletí vzájemného soužití.

V letošním školním roce jsme do 6. třídy přivítali 5
nových žáků z Heřmanic. Spolu s našimi výprachtickými
tak tvoří zcela nový kolektiv. Navíc všichni tito žáci prožívají změnu příchodu na druhý stupeň. To všechno byly
důvody, pro které jsme se rozhodli uspořádat pro šesťáky
adaptační kurz. Umožnit jim, aby se spolu sžili, poznali se
i mimo školní prostředí, spojily je společné prožitky.

Druhá část besedy patřila panu Vladimíru Šindelářovi
a jeho povídání, i když trošku strašidelnému. Pan Šindelář
se totiž zabývá tématem poprav a katů. To je téma velmi
netradiční, ale posluchačsky velmi vděčné, obzvláště když
umí o nich někdo tak poutavě vyprávět jako on sám.
Čas vyměřený našemu povídání rychle ubíhal a na konci nám bylo líto, že se s nimi musíme rozloučit, protože
určitě bylo ještě mnoho zajímavého, co jsme se od nich
mohli dozvědět.
Čas se bohužel zastavit nedá, a tak nám nezbývá než
se těšit na další zajímavá setkání s autory literatury faktu
v příštím školním roce.

Dne 14. září 2012 jsme se sešli se žáky u hasičárny
v Koburku. Celé odpoledne jsme hráli spoustu her zaměřených především na poznávání, prošli jme se také po
okolí a vůbec – užili jsme si spoustu legrace. V hasičárně jsme přespali, druhý den v aktivitách pokračovali a po
společném obědě se potom rozešli plni zážitků domů.
Děkujeme Pavlíně Hanyšové, která vydatně pomáhala
během celého kurzu s organizací, dále paní Jandejskové,
která se postarala o žaludky účastníků a také hasičům – ti
připravili dětem noční stezku odvahy.

Mgr. Jiří Formánek

Do Jičína nejen za Rumcajsem

19. září 2012 se vydal první stupeň na školní vlastivědnou exkurzi do Jičína.
Předpověď slibovala na celý den deštivé a chladné
počasí. A opravdu to tak vypadalo, téměř celou cestu do
Jičína pršelo. Ale v Jičíně jako zázrakem nespadla ani kapka a v poledne nás překvapilo i sluníčko, které nás provázelo až do večera.

Mgr. Alena Machová, tř. učitelka 6. tř.

Beseda se spisovateli

V úterý 18. 9. 2012 proběhla opět po roce na naší škole
beseda s autory literatury faktu. Letos nás navštívili pánové
PhDr. Karel Richter CSc. a Vladimír Šindelář. PhDr. Karel
Richter CSc. napsal již 59 knih. Přiblížil nám literaturu



Děti si výlet řádně užily a vychutnaly.
Nejdříve jsme navštívili Rumcajsovu ševcovnu, kde
jsme viděli Rumcajse, Manku a Cipíska. Potom jsme se
rozdělili na dvě skupiny. Polovina dětí šla do muzea. Toto
muzeum je pro děti opravdu výborně připraveno, je totiž

vodní zdroje vodovodu
Vážení občané, nedávno jsme obdrželi na adresu zastupitelstva
dopis o.s. Naše Výprachtice s tím, že se obávají, že kácení lesa na
druhé straně Bukové hory v souvislosti s rozšířením sjezdovky na
Červené Vodě (stavba sjezdové a lanové dráhy Heroltická), bude
mít za následek úbytek pitné vody pro Výprachtice. Proto jsme
požádali renomovaného odborníka na zdroje pitné vody RNDr.
Šedu o vyjádření k této situaci. Mimochodem, když jsme se ohradili proti kácení lesa na naší straně Bukové hory v roce 2008, což
určitě, dle našeho názoru, mělo vliv na snížení vydatnosti zdrojů pitné vody v lokalitě Vlčí důl, nikdo nás tehdy nepodpořil.
Celou věc řešila Inspekce životního prostředí Hradec Králové se
závěrem, že je vše v pořádku, číslo jednací jejich vyjádření je:
ČIŽP/OOL/0805575.002/08/KMA. Kontrolu prodvedli pracovníci
inspekce Ing. Martin Baranay a Jan Hanuš. Kácení zajistil vlastník
lesa Ing. David Spohner.
S ohledem na obavy o.s. Naše Výprachtice tímto níže zveřejňujeme stanovisko odborníka Dr. Šedy:
Na základě Vaší žádosti ze dne 17. 9. 2012 jsme provedli terénní průzkum v prostoru plánovaného rozšíření lyžařského areálu
na Bukové hoře ve vazbě na vodní zdroje vodovodu Výprachtice,
zhodnotili místní geologické a hydrogeologické poměry a dovolujeme si Vám předložit následující odborné stanovisko:
- Nová lanová dráha Heroltická, hlavní sjezdová trať, propojovací trať a soubor doprovodných staveb (horní a dolní stanice LD, zasněžování, vodovodní a kanalizační řády, aj.) jsou
situovány na jihovýchodním svahu Bukové hory východně od
hydrogeologické rozvodnice směřující přibližně souběžně s rozvodnicí hydrologickou mezi kótami Buková hora (958 m n.m.),
Strážka (836 m n.n.) a Špičák (798 m n.m.).
- Jímací území vodovodu Výprachtice se nachází západně od
uvedené hydrogeologické rozvodnice s tím, že infiltrační povodí
jímaných podzemních vod zasahuje až ke zmíněné rozvodnici.
Vlastníkem i provozovatelem vodovodu je Obec Výprachtice
a zdroje vody se nacházejí na těchto lokalitách:
- Jímací území Vlčí důl tvořené jímacími zářezy a vrtanými studnami je situováno v údolí Moravské Sázavy severovýchodně od zastavěného území Výprachtic;
- Jímací území Zaječín je situováno v pramenní oblasti
pravobřežního přítoku Sázavského potoka a je tvořeno celkem
13 studnami.
- Obě jímací území zachycují podzemní vodu, jejímž kolektorem jsou kvartérní svahové sedimenty a pásmo připovrchového
rozpojení puklin skalního podkladu, tvořeného převážně dvojslídnými rulami. Vesměs se tedy jedná o mělký, v případě jímacího území Vlčí důl částečně i o hlubší oběh podzemní vody, avšak
přítoky vody horninovým masívem k jímacím objektům mimo
hydrologické povodí jsou nevýznamné. To je zásadní poznatek
pro posouzení případného vlivu stavby lanové dráhy a sjezdovek
na vodní režim zdrojů v oblasti Výprachtic.

interaktivní a rozhodně tu neplatí to: „Vystavených exponátů se nedotýkejte!“ Děti chodily s kouzelnou hůlkou
Albrechta z Valdštejna. Touto hůlkou si mohly vykouzlit
krátké video, zahrát písničku, spustit různé vůně. Během
putování po muzeu hledaly a obkreslovaly mince, mohly
si vyzkoušet činnosti z dávné minulosti - tkát koberce, mlít
obilí, kolovrátek. Nakonec dokonce našly tajnou komnatu. Druhá polovina dětí šla mezitím na interaktivní tabuli
Radka Pilaře. Odtud se dětem rozhodně nechtělo odejít.
V místnosti plné obrázků našeho známého ilustrátora si
mohly děti různě hýbat, točit, tahat, a tak se obrázky, jako
například obr, vodníci a další rozpohybovaly.
Skupinky dětí se pak následně vystřídaly.
Naším posledním cílem byla procházka v nedalekém
lese Řáholci, kde děti objevily Rumcajsovu jeskyni.
Výlet do Jičína se nám opravdu moc vydařil a určitě
se sem zase někdy podíváme prozkoumat další zajímavá
zákoutí tohoto překrásného města a okolí.
Mgr. Hana Katzerová

Pozvánka na vánoční jarmark

Venku se sice sotva zbarvuje listí a občas nás ještě
sluníčko pohladí hřejivými paprsky, ale čas neúprosně
pádí, podzim je tu a Vánoce za dveřmi. Protože další
číslo Výprachtických novin vyjde až za dva měsíce, je
namístě pozvat Vás již dnes na tradiční

závěr: Plánovaná výstavba lanové dráhy Heroltická a plánované
sjezdové a propojovací lyžařské trati v lyžařském areálu Červená Voda – Buková hora neohrozí vydatnost a jakost vody zdrojů
využívaných pro zásobování obce Výprachtice pitnou vodou.
RNDr. Svatopluk Šeda

Vánoční jarmark
Bude se konat v sobotu 1. prosince na tradičním místě – v budově školy a přilehlých prostorách. Tradiční
bude i sortiment: výrobky žáků, adventní věnce, koláče
i perníčky, stejně jako maso a masné výrobky a pohoštění z nich. Nový však bude řezník, který jarmark zásobí, a tak doufejme, že vše proběhne ke spokojenosti jak
pořadatelů, tak i vás, návštěvníků. Bližší informace uvedeme na plakátech.

Rozšíření provozní doby lékárny
ve Výprachticích
Otevírací doba:
pondělí: 9:00 – 16:30
středa: 11:00 – 16:30
čtvrtek: 7:00 – 15:30
pátek: 9:00 – 17:00

Za základní školu Mgr. Hana Chládková, ředitelka



výprachtický pětiboj
V sobotu 22. 9. 2012 proběhl 17. ročník Výprachtického pětiboje na volejbalovém hřišti. Zúčastnilo se 32 dětí
a je škoda, že jen 7 dětí z Výprachtic. Věřím, že i přes
menší problémy se nám vydařil a děkuji všem, kteří se
podíleli na jeho přípravě. Počasí nám vyšlo, i když ráno to
tak nevypadalo.

Rádi bychom poděkovali hasičům z Koburku, kteří dne 4. 8. 2012 uspořádali velkolepou akci s názvem SVATBA.
Uvědomujeme si, že s přípravou museli mít velké starosti. Aby ne. Ono také navařit a obsloužit 100 svatebčanů dá
neskutečnou práci. Tým z Koburku ji však zvládl perfektně a zaslouží si velkou pochvalu. Všichni byli nadmíru spokojeni. Jídlo bylo vynikající, obsluha přívětivá a organizačně dokonalá. Nemělo to chybu! Tímto vám moc děkujeme
a vážíme si vaší práce.

Liborek a Inuška Smejkalovi.



Výprachtické roztleskávačky
„Purple Stars“

PASTELÁČEK
VÝTVARNÝ KROUŽEK
PRO TVOŘIVÉ
A HRAVÉ DĚTI

Roztleskávačky natočily video a přihlásily se do internetové soutěže „SVĚT TANČÍ“.
Jedná se o novou internetovou soutěž pro amatérské
kolektivy (taneční kluby, školy, skupiny, kroužky …)
z České republiky a Slovenska.
I. ročník taneční soutěže probíhá ve 2 kolech (základní
kolo a finále).
Hlasování probíhá prostřednictvím SMS.
Soutěž byla spuštěna 2. července 2012.

PRO DĚTI OD 4 DO 6 LET
Děti zde budou společně kreslit, malovat,
vyrábět z různých výtvarných materiálů, povídat,
hrát hry.

V neděli 16. září 2012 ve 23.59 hod. bylo ukončeno
hlasování ZÁKLADNÍHO KOLA. Do FINÁLE postoupily
v každém tanečním stylu čtyři taneční kolektivy s největším počtem SMS hlasů.

KAŽDOU STŘEDU
15:00 - 16:00
kroužek bude probíhat v prostorách
Kukátka

Díky Vašim SMS hlasům jsme se umístily
na skvělém 1. MÍSTĚ.

ZAČÍNÁME 10. října 2012 v 15:30

Hlasování do FINÁLE soutěže bude spuštěno v pondělí
24. září 2012 a ukončeno bude 7. října 2012.

Cena kroužku na pololetí 70,- (tato částka bude sloužit
na nákup výtvarného materiálu.)
Děti můžete předběžně přihlásit na kkk.b@seznam.cz
nebo tel.: 604 115 580

V listopadu 2012 proběhne v Praze slavnostní předání
cen vítězům.
Ve všech věkových kategoriích tanečních stylů budou
oceněna jen PRVNÍ MÍSTA. Pro všechny tanečníky vítězných kolektivů bude připraven program včetně koncertu
populární osobnosti.
Prosíme všechny známé, kamarády, babičky, dědy,
maminky, tatínky, spoluobčany, tanečníky, tanečnice,
sportovkyně, sportovce, tety, strejdy, neteře, sestřenice,
bratrance, synovce, přátele, fandy, fanynky, učitele, učitelky a všechny ostatní, aby podpořili naši snahu a píli
svou SMS zprávou!!!!
POŠLETE SMS VE TVARU:
pm tanec 31
Pro ČR (v síti O2, T-Mobile a Vodafone)

na číslo 9033310 Cena SMS je 10,00 Kč s DPH
DĚKUJEME Vaše Výprachtické roztleskávačky
„Purple Stars“



Omalovánka

OMALOVÁNKY, doplňovačky
SUDOKU

Hledej 6 rozdílů.
Spoj čísla od 1 do 100.
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