Vážení přátelé,
po nevlídném jaru se objevují teplejší, téměř letní dny,
které nám snad vrátí optimismus a možná i tolik potřebnou energii.
V minulých novinách jsme si připomínali pranostiky.
V souvislosti s květnovým počasím nás napadají tyto: májová kapka platí za dukát, před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta, mokrý a studený máj - v stodole ráj apod.
Pranostiky vycházejí z doby, ve které vznikaly, a jejich
uplatnění v této „moderní” době je občas problematické.
Např. mokrý máj – v stodole ráj. Jak k tomu přijde třeba
rodina bez stodoly. Víme, že se jedná o příměr hojnosti obilí
a pícnin. Nicméně hojnost obilí dnes neznamená ani ráj
pro zemědělce, kteří stodoly mají. Klesnou jim totiž výkupní ceny a ve výsledku dostanou stejně, někdy méně.
Pokud se ptáte, co se dělalo v dubnu a květnu, pak to
byly práce spojené s těžbou dřeva, kácením stromů, které měly potřebné povolení, případně bylo o jejich kácení
rozhodnuto na základě podkladů, kterým byl v řadě případů znalecký posudek.
Jestliže se zajímáte o kácení stromů u kostela, bylo to
právě na základě posudku znalce, který usoudil, že některé stromy vykazují vyšší míru rizika a že tedy je jejich
pokácení potřebné.
V květnu se opravovaly - alespoň provizorně štěrkem
- některé komunikace, prováděly se konečné úpravy terénu po výkopu vodovodu na Haldě, uhrabovala se louka
u Hálových po uložení dešťové kanalizace apod.
Počátkem měsíce května proběhl svoz nebezpečného
odpadu a sběr velkoobjemového odpadu. Zaměstnanci
obce již tradičně podstoupili pracovní sobotu, abychom
co nejvíce snížili náklady této akce. V opačném případě
by KOS Jablonné nad Orlicí byl nucen vyúčtovat navíc
obci práci dalších svých zaměstnanců, které by bylo nutné
zapojit do zajištění svozu. Našim dětem patří poděkování
za úklid okolí silnice v Tiscích. Nasbíralo se tam na vlečku odpadu. Za to od obce děti obdržely balíček sladkostí.
Takové akce mají mezi lidmi dobrý ohlas a budoucí generace tak získá více respektu k přírodě a krajině.
V mateřské školce bylo potřeba opravit padající plot,
na sídlišti zeď. Připravujeme také opravu bývalé márnice. Stanislav Mareš vyrobil nová okna, nyní se ještě pracuje na nových dveřích, v plánu máme i novou střechu.
Na hřbitově u vodovodu také dosluhuje lavička, a tak by
se dalo pokračovat.

Velkým soustem bude těžba palivového dřeva. Máme
vyznačenu řadu stromů suchých, případně zlomených
apod. Některé stromy napadené kůrovcem naši zaměstnanci již pokáceli. V letošním roce si hodláme zajistit těžbu, další údržbu a ošetřování lesa vlastními silami.
Nakonec víte, že se šetří všude a ani obec nemá prostředky nazbyt.
Koncem měsíce hodláme zahájit opravu podlahy na
sále kulturního domu. Počítáme s tím, že budou rozebrány
parkety v celém sále. Ty zachovalejší použijeme na jeviště
v sále kulturního domu, kde budou položeny na současnou
smrkovou podlahovku. Po odkopání zeminy bude navrstvena na základní podklad betonová mazanina s nalepením izolace a další betonová vrstva, na kterou položíme
suché dřevěné hranolky. Na ně budou přišroubovány
dřevotřískové desky a na ty se přilepí parkety. Zásadní je,
aby bylo zajištěno odvětrání celé podlahy. Podlaha musí
být také řešena z hlediska přenášení kročejového hluku,
pod podlahou musí být izolace. Na uvedené je zpracován
projekt, který počítá s mírným zvýšením úrovně podlahy. Tomu se budeme snažit předejít. Případné náběhy by
v budoucnosti mohly komplikovat život nám všem.

V měsíci květnu se také konala tradiční Koburská pouť.
Lidé přišli na mši, kterou sloužil pan farář Mgr. Ireneusz
Szocinski. Kdo přišel, mohl ochutnat výborné koláče a další
občerstvení.
7. 5. jsme uctili památku padlých v první i druhé světové válce. Každému, kdo přišel, upřímně děkujeme.
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Ani prudký déšť nedokázal řadu lidí odradit. Určitě si to
zaslouží nejen padlí hrdinové, ale také řada obyčejných
lidí, kteří položili život za naši vlast. „Málo se nyní hovoří
o tom, že nás osvobodila řada vojáků z různých zemí,
mimo neustále zmiňované armády americké to byla nejen
Rudá armáda, ale také vojska Rumunské armády apod.,”
to jsou slova pana hejtmana, která potvrdil i zástupce
ministerstva obrany.
V dané souvislosti si Vás dovolujeme informovat, že
naše obec získala od Ministerstva obrany ČR plaketu za
dlouhodobou příkladnou péči o válečné hroby. Zástupce ministerstva obrany zdůraznil význam uctění památky
padlých i pro další generace. Poděkování patří manželům
Besperátovým, kteří se o válečné hroby pravidelně mnoho
let starají. Obec nechala oba památníky opravit, pořídila
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novou desku na hrob padlých v 2. světové válce apod.
V květnu se rovněž uskutečnila akce k svátku, který
se slaví jako „Den matek”. Děti ze Základní školy Jindřicha Pravečka Výprachtice si se svými učitelkami připravily bohatý program, za který sklidily zasloužený potlesk
od přítomných diváků. Naše matky si naše poděkování
zaslouží. Mimo povinností pracovních, společenských
a dalších je čeká doma mnohdy druhá směna. Děkujeme
Vám, naše maminky, babičky a ženy, za Vaši lásku, kterou
jste nás po celý svůj život zahrnovaly a zahrnujete.
Vám všem na závěr přejeme pěkné počasí a hodně
zdraví a sil potřebných pro práce, které potřebujete vykonávat na zahrádkách, v lese, na poli i doma.
S pozdravem Zastupitelstvo obce Výprachtice

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝPRACHTICE,
KONANÉHO DNE 6. 5. 2013 V 18.00 HOD.
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU.
Přítomni: Ing. J. Falta, V. Jandejsková, Mgr. H. Katzerová,
J. Koubek, J. Kulhánek, K. Medková, L. Merta, J. Pfeifer,
JUDr. M. Stejskal
Hosté: M. Totůšek
Program:
1/ Zahájení
2/ Zveřejnění záměru prodeje pozemku
3/ Výkup pozemku
4/ Zadání veřejných zakázek malého rozsahu
5/ Uzavření smluv o dílo
6/ Zrušení některých usnesení ZO
7/ Různé
8/ Návrh usnesení
9/ 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: Ing. J. Falta, Mgr. H. Katzerová
Návrhová komise ve složení: K. Medková, J. Kulhánek
Schváleno: 7 – 0 – 0
Na zasedání se dostavil p. L. Merta.
53/ ZO schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemku
dle stavu KN evidovaného jako ppč. 2854/2 v k.ú. a obci
Výprachtice.
Schváleno: 8 – 0 – 0
54/ ZO schvaluje výkup pozemku ppč. 1842/33 o výměře 664 m2, trvalý travní porost. Pozemek se vykupuje za cenu stanovenou znalcem. Prodávajícím je J. M.,
Výprachtice čp. 376, 561 34 Výprachtice, kupujícím je
Obec Výprachtice, vše dle předloženého návrhu kupní
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smlouvy, která se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
55/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou
Elektro KSK, spol. s.r.o., Lidická 375, Lanškroun, IČO:
48172278. Cena díla činí 90.890,- Kč bez DPH. Smlouva
se uzavírá za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o
dílo a zakládá se k tomuto usnesení. Jako další se umístila firma Laos Cz spol. s.r.o., Opletalova 92, Lanškroun s
nabídkovou cenou 98.444,- Kč bez DPH, na třetím místě
skončila firma Františka Prchala z Hradce nad Svitavou s
cenou 100.101,- Kč bez DPH.
Schváleno: 8 – 0 – 0
56/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou
– podnikající fyzickou osobou - Vilém Šeda, místo podnikání: Masarykovo náměstí 925, Žamberk, IČ: 73608629,
DIČ CZ 7407163687, a to za cenu 254.388,- Kč bez DPH.
Dodatek se schvaluje v textu dle přílohy, která se zakládá
k tomuto usnesení. Vilém Šeda předložil nejnižší nabídkovou cenu, nabídky dalších firem s vyšší nabídkovou cenou
byly předloženy ZO. Dále se schvaluje výkop trasy vodovodu a jeho zahrnutí za cenu 200,- Kč za 1 m2.
Schváleno: 8 – 0 – 0
57/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o svozu a odstraňování domovního odpadu s firmou Technické služby Lanškroun, Nádražní 822, 563 01 Lanškroun, IČ 25951459,
a to dle předloženého návrhu smlouvy. Ceny uvedené v
příloze číslo 1 smlouvy a jsou platné od 2. 1. 2013. Návrh
smlouvy se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
58/ ZO schvaluje smlouvu o přijetí (poskytnutí) dotace od Pardubického kraje ve výši 5.000,- Kč na přípravu
a konání akce „Setkání na pomezí Čech a Moravy”, které
se uskuteční dne 29. 6. 2013.
Schváleno: 8 – 0 – 0
59/ ZO schvaluje prominutí nákladů na vytápění lékárny v domě čp. 175 ve Výprachticích za rok 2012 nájemci
panu MUDr. Václavu Kmentovi, místo podnikání Strážní
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42, Lanškroun, IČ 72785977, který provozuje pobočku
lékárny Urban, konkrétně výdejnu léčiv ve Výprachticích.
ZO promíjí pohledávku ve výši 8.044,- Kč. Pan MUDr.
Kment zaplatí částku 3.816,- Kč. Důvodem je omezený
rozsah používání pronajatých nebytových prostor, jakož
i nízká návštěvnost lékárny.
Schváleno: 8 – 0 – 0
Na zasedání se dostavil p. J. Koubek.
60/ ZO schvaluje zadání výběrového řízení na výměnu
systému vytápění objektu čp. 3 Výprachtice. Předmětem
výběrového řízení bude dodávka kotle na pevná paliva,
který musí splňovat emisní požadavky – st. III. Součástí
kotle musí být regulace, zásobník paliva nejméně na jeden
den, jakož i vyřešení regulace vytápění jednotlivých částí
objektu. Součástí hodnocení musí být otázka nabídnutého
způsobu řešení vytápění objektu, záruky, servis apod. ZO
schvaluje výběrovou komisi ve složení: L. Merta, J. Pfeifer
a Ing. V. Indrová, výběrová komise předloží svůj návrh
starostovi obce, který zajistí uzavření smlouvy s vybraným zájemcem, a to dle návrhu smlouvy, který se zakládá
k tomuto usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
61/ ZO schvaluje nákup 8 ks pneumatik na požární
vozidlo T 148 za kupní cenu 7.300,- Kč za jeden kus. ZO
současně schvaluje navýšení položky pro SDH Výprachtice o 20.000,- Kč
Schváleno: 9 – 0 – 0
62/ ZO schvaluje plán společných zařízení pro Komplexní pozemkovou úpravu Valteřice u Výprachtic, týkající se zpřístupnění pozemků a opatření k ochraně životního
prostředí, podle ust. § 9 odst. 11, zákona číslo 139/2002
Sb., ve znění pozdějších předpisů o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, a to dle příloh, které jsou
součástí tohoto usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
63/ ZO schvaluje poskytnutí transferu Výprachtickému
Kukátku ve výši 20.000,- Kč a panu Janu Mertovi - vedoucímu dechové hudby Výprachtice – ve výši 11.000,- Kč, vše
v souladu se schváleným rozpočtem obce Výprachtice.
Schváleno: 9 – 0 – 0
64/ ZO ruší tato svá usnesení:
usnesení číslo 23, ze dne 24. 1. 2012 - pronájem plochy vymezené jako veřejné prostranství - Koburk
usnesení číslo 47, ze dne 18. 4. 2012 – prodej garáží
Markovým, Výprachtice čp. 303
usnesení číslo 65, ze dne 25. 6. 2012 – příspěvek
AGROSPOLU na zpracování posouzení k územnímu plánu, tzv. SEA.
Důvod: Usnesení nebyla realizována s ohledem na stanoviska subjektů, kterých se usnesení týkala.
Schváleno: 9 – 0 – 0
65/ ZO schvaluje provedení zednických prací spojených
s dozděním odpočívadel v objektu čp. 3, odstranění vyzdívky ze skleněných cihel a dále dodávku a zazdění plastových
oken, a to nejvýše za částku 50 tis. Kč. Práce budou zadány
firmě, která nabídne nejnižší nabídkovou cenu.
Schváleno: 9 – 0 – 0
66/ ZO schvaluje opravu opěrné zdi před vjezdem
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k obecnímu úřadu, předpokládané náklady na opravu
budou činit 25 tis. Kč.
Schváleno: 9 – 0 – 0
67/ ZO schvaluje výměnu oken čp. 287 (dle rozpočtu), a to do částky 20.250,- Kč. Práce budou zadány firmě
DOLS Šumperk.
Schváleno: 9 – 0 – 0
68/ ZO schvaluje montáž bojlerů a přímotopů v domě
čp. 287 (55 tis. Kč bojlery + cca 78 tis Kč, rozvody elektřiny, rozvodné skříně a další spotřebiče) na základě výběrového řízení. Rozvody elektřiny provede firma Elektro KSK,
spol. s.r.o., Lidická 375, 563 01 Lanškroun. Práce instalatérské a dodání bojlerů provede firma Martin Holubec,
Štíty 160, 789 91 Štíty, IČ 70141681.
Schváleno: 9 – 0 – 0
69/ ZO schvaluje provedení stavebních úprav spojených
s odstraněním vlhkosti základového zdiva u domu čp.
175. Předpokládané náklady akce – 20 tis. Kč.
Schváleno: 9 – 0 – 0
70/ ZO schvaluje stavební úpravy spojené s odstraněním vlhkosti základového zdiva u domu čp. 3 ve Výprachticích. Předpokládané náklady akce – 20 tis. Kč.
Schváleno: 9 – 0 – 0
71/ ZO schvaluje nákup stavebního materiálu a stavebního řeziva, dále 215 m2 parket za částku 142 tis. Kč
a dalšího materiálu potřebného k provedení opravy sálu
kulturního domu čp. 216, a to za nejvýše přípustnou cenu
250 tis. Kč. Práce budou provedeny svépomocí.
Schváleno: 9 – 0 – 0
72/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního transferu ve výši 10.000,- Kč pro Město Štíty, a to na
akci „Setkání na pomezí Čech a Moravy“.
Schváleno: 9 – 0 – 0
73/ ZO schvaluje zadání výběrového řízení na opravu
místních komunikací. Nabídka bude zadána firmě, která
nabídne nejnižší nabídkovou cenu ve skladbě 1 m3 asfaltové živičné směsi, včetně dopravy a zpracování. Výběrové řízení provede komise ve složení: J.Falta. V. Jandejsková a J. Koubek.
Schváleno: 9 – 0 – 0
74/ ZO schvaluje příspěvek na podporu činnosti SDH
Výprachtice ve výši 6.000,- Kč.
Schváleno: 9 – 0 – 0
75/ ZO schvaluje prodej hasičckého auta AVIA 31
K, SPZ: UO 69-96, VIN: 217-84-02271/1984, TP č. AH
126935 obci Dolní Dobrouč, se sídlem: Dolní Dobrouč
čp. 380, 561 02 Dolní Dobrouč, IČO: 00278742 pro
potřeby jejich jednotky SDH. Prodej se schvaluje za kupní
cenu 5 000,- Kč.
Schváleno: 9 – 0 – 0
76/ ZO schvaluje rozpočty dobrovolných svazků obcí
Lanškrounsko, Pod Bukovou horou a Severo-Lanškrounsko, a to dle předložených návrhů, které se zakládají
k tomuto usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
77/ ZO schvaluje nový plán zimní údržby místních
komunikací, dle předloženého návrhu.
Schváleno: 9 – 0 – 0
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78/ ZO schvaluje strategický rozvojový dokument obce
Výprachtice na období 2013 až 2018, a to dle předloženého návrhu plánu.
Schváleno: 9 – 0 – 0
79/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, kterou se zřizuje věcné břemeno spojené s právem
chůze a jízdy a umístěním stavby vodovodní přípojky
po pozemku ppč. 3551 v k.ú. Výprachtice ve prospěch
oprávněného z věcného břemene, kterým je vlastník ppč.
3542/2 v k.ú. Výprachtice. Věcné břemeno se zřizuje
v souvislosti se stavbou rodinného domu na pozemku ppč.
3542/2, který byl oddělen z pozemku ppč. 3542, a to GP
číslo 699-71/2013 pro k.ú. a obec Výprachtice.
ZO dále souhlasí s připojením předmětné budoucí
stavby na 3542/2 v k.ú. Výprachtice na obecní vodovod.
Náklady spojené s výše uvedeným hradí žadatel.
Schváleno: 9 – 0 – 0
80/ ZO schvaluje prodej palivového dřeva měkkého za
600,- Kč a tvrdého dřeva za 800,- Kč, v obou případech
bez DPH za 1 m3.
Schváleno: 9 – 0 – 0
81/ ZO schvaluje provedení stavebních úprav v souvislosti s odvodněním zázemí pod restaurací Kulturního domu
Výprachtice, předpokládané náklady činí do 50 tis. Kč.
Schváleno: 9 – 0 – 0
82/ ZO schvaluje rozpočtové změny číslo 1 dle před-
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loženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
83/ ZO schvaluje celoroční hospodaření obce Výprachtice
a závěrečný účet obce za rok 2012, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Výprachtice za rok 2012,
včetně dalších příloh 2,3 a 4, které tvoří výkazy obce a dává
souhlas s celoročním hospodařením obce bez výhrad.
84/ ZO schvaluje převod výsledku hospodářské činnosti obce Výprachtice do rozpočtu obce ve výši 200 tis. Kč.
Schváleno: 9 – 0 – 0
85/ ZO schvaluje cenu za pronájem sálu „U Jana“ 500,Kč za akci mimo topnou sezónu, ostatní 1 000,- Kč za
akci, vše bez DPH v platné výši.
Schváleno: 9 – 0 – 0
86/ ZO schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě s IRI Brno,
se sídlem Brno, Beethovenova 4, 602 00 Brno, IČO:
25585991, DIČ: CZ25585991, a to dle předloženého
návrhu dodatku.
Schváleno: 9 – 0 – 0
Zpráva návrhové komise: všechny body jednání byly projednány a jednotlivě schváleny.
Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 9 zastupitelů, zasedání je usnášeníschopné.
Závěr: Starosta obce poděkoval přítomným zastupitelům
a hostům za účast a veřejné zasedání ukončil.
Zapsala: Věra Jandejsková

ELEKTRONICKÉ AUKCE ENERGIÍ PRO DOMÁCNOSTI
Lepší ceny získávají podniky nebo města v elektronických aukcích celkem běžně, ovšem dělat něco podobného pro domácnosti je ojedinělé. Jako první v České
republice přišlo s touto službou pro občany město Říčany, a to v prosinci loňského roku. Přes 16,5% na elektřině
a skoro 30% na zemním plynu, celkem skoro 7 miliónů
korun. Tolik ušetřili občané města Říčany v první elektronické aukci pro domácnosti.(Tiskovou zprávu města
Říčan o průběhu aukce si můžete přečíst na http://info.
ricany.cz/prilohyarchiv/13950/TZ%20-%20e-Aukce%2013%2003%202013.pdf).
JAK TO FUNGUJE?
Princip je vlastně jednoduchý. Proč nemají domácnosti
takové ceny jako města nebo podniky? Protože jsou ve
vztahu k velkým společnostem příliš slabé. Jediná domácnost není pro velké dodavatele energií obchodně až tak
zajímavý klient. Je to však jiné, když domácnosti svou
poptávku po novém dodavateli sdruží a dají tak dohromady velký objem odběru energie. O ten budou velcí hráči
otevřeně soutěžit.
PRO LIDI JE TATO SLUŽBA ÚPLNĚ ZDARMA!
Pořadatelské firmě neplatí za zprostředkování e-Aukce
nic ani obec. Aukční poplatek zaplatí firmě po
ukončení aukce dodavatel, jenž e-Aukci vyhraje. Pokud
by cena vysoutěžená v e-Aukci byla vyšší, než je stávající
cena pro danou domácnost, občan není povinen uzavírat
smlouvu s novým dodavatelem.
JAK NA TO, CHCETE-LI SE DO E-AUKCE ZAPOJIT?
Pro zapojení do aukce je potřeba, aby občané podepsa-
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li smlouvu s pořadatelskou firmou eCENTRE. Tato smlouva je bezúplatná, ale definuje práva a povinnosti obou
stran. Kromě toho občan předá pouze kopii smlouvy se
stávajícím dodavatelem elektřiny, ovšem včetně všech případných dodatků a dále kopii ročního vyúčtování energií.
Nic víc.
Obec Výprachtice se rozhodla zmapovat zájem našich
občanů o tuto službu. V případě zájmu dostatečného počtu
lidí se pak pozve pořádající firma eCENTRE a ta zájemce
sdruží a osloví všechny dodavatele energií na trhu, aby
o „balík“ domácností soutěžili v on-line elektronické aukci. Přihlásit se mohou jednotlivé domácnosti, drobní podnikatelé i bytová sdružení.
Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě Výprachtice tel.: 465 391 132. Upozorňujeme, že zatím jde pouze
o zjištění zájmu lidí o možné zapojení do e-Aukce, bližší
informace podá až zástupce pořádající firmy eCENTRE,
který se dostaví na základě dostatečného zájmu občanů.
O konání schůzky s tímto zástupcem budeme přihlášené
zájemce předem informovat. Více informací můžete získat na www.ecentre.cz.

OZNÁMENÍ OBČANŮM
Na Obecním úřadě jsou připraveny k podpisu nové
nájemní smlouvy na hrobová místa na roky 2013-2022
(na 10 let). Nájemné za jednohrob je 650,- Kč,
za dvouhrob 1290,- Kč.

Výprachtické noviny
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MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL LETOHRAD 2013

24. ročník
8. – 16. června 2013
Motto:

Tradiční festival s novou tváří

Středa 12. června 2013 ve 20.00 hod. - kostel Panny
Marie v Letohradě - Orlici
Varhanní koncert - inspiración español – španělské inspirace
Esteban Elizondo (Španělsko) – varhany
Vstupné – 50,-/30,- Kč

Pořadatelé:
Společnost F. V. Heka, Město Letohrad, Kulturní centrum Letohrad, Univerzita Hradec Králové
ve spolupráci s Městem Jablonné nad Orlicí, Obcí Výprachtice, Obcí Horní Čermná, Obcí Lukavice, ŘK farností Letohrad,
Farním sborem ČCE v Horní Čermné a Hudební katedrou PdF
UHK

Pátek 14. června 2013 ve 20.00 hod. – kostel Jablonné
nad Orlicí
Varhanní koncert – organo festivo - varhany slavnostní
Luciano Zecca (Itálie) – varhany, Video přenos koncertu
na plátno!

pod záštitou
Mgr. Miluše Horské, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR
a Ing. Jany Pernicové, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje

Sobota 15. června 2013 ve 20.00 hod.– evang. kostel
Horní Čermná
Varhanní koncert – orgel populär – varhany populární
Wolfram Syré (SRN) – varhany, Video přenos koncertu na
plátno!

za finanční pomoci Pardubického kraje a Nadace Život umělce

Sobota 8. června 2013 ve 20.00 hod. – Letohrad – amfiteátr Tvrz Orlice (v případě nepříznivého počasí kostel
Nanebevzetí Panny Marie)
Předání cen města, předání ceny Grand prix
Zahajovací galakoncert
W. A. Mozart – předehra k opeře Figarova svatba
A. Dvořák – Česká suita, op. 39
G. F. Händel – Hudba k ohňostroji (s ohňostrojem - Inferno Professional fireworks)
Pardubická komorní filharmonie, Tomáš Židek - dirigent
Vstupné – 180,- Kč (křeslo), 140,- Kč (lavice)

Neděle 9. června 2013 – Putování letohradskou historií
– cyklovýlet
13.30 hod. - Letohrad – kaple Nejsvětější Trojice v Červené
14.30 hod. - Letohrad – kostel sv. Václava, Václavské nám.
15.30 hod. - Letohrad – kostel sv. Kateřiny na Kunčicích
16.15 hod. - Letohrad – kostel Nanebevzetí Panny Marie
na Orlici
16.50 hod. - Letohrad – Tvrz Orlice
Účinkují: Caline Malnoury (Francie) – varhany, M. Dominikusová – housle,
Pěvecký sbor Wiolinek z Barda (Polsko)
Na všechny krátké koncerty vstup zdarma! Pro účastníky cyklovýletu bude připraven speciální pas, na základě kterého mají na
vstup do muzea a expozic Tvrze Orlice a na večeři v restauraci
Tvrz Orlice v den konání akce 20% slevu.

Pondělí 10. června 2013 ve 20.00 hod. – kostel Lukavice
Pěvecký koncert – A. Dvořák – Biblické písně
Roman Janál – zpěv, Jan Hora – varhany
Vstupné – 60,-/40,- Kč

Úterý 11. června 2013
ve 20.00 hod. – kostel Výprachtice
Komorní koncert – Bach, Smetana, Suk
Helena Suchárová – klavír, Vlachovo kvarteto
Vstupné – 60,-/40,- Kč

Vstupné – 50,-/30,- Kč

Vstupné – 50,-/30,- Kč
Koncert se uskuteční za finanční podpory pana ing. Petra Šilara,
senátora Parlamentu ČR.

Neděle 16. června 2013 v 10.15 hod. - Letohrad – amfiteátr Tvrz Orlice (v případě nepříznivého počasí Kostel
Nanebevzetí Panny Marie)
Slavnostní festivalová bohoslužba
Hlavní celebrant: Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup
královéhradecký
Vstup zdarma

Neděle 16. června 2013 v 15.00 hod. - Letohrad – amfiteátr Tvrz Orlice (v případě nepříznivého počasí kostel
Nanebevzetí Panny Marie)
Závěrečný koncert
Vivaldi – Händel - Mozart
Komorní orchestr Jaroslava Kociana
B. Mimra – dirigent, M. Dominikusová - housle
Vstupné – 120,- Kč (křeslo), 100,- Kč (lavice)
www.mhf.letohrad.cz

Hlavní partner MHF Letohrad
Tvrz Orlice - zážitek, na který nezapomenete
www.tvrzorlice.cz

VLACHOVO KVARTETO PRAHA
Jana Vlachová - housle
Karel Stadtherr - housle
Jiří Kabát - viola
Mikael Ericsson - violoncello
Vlachovo kvarteto Praha navazuje na bohatou tradici
české komorní hudby. Svými kořeny se hlásí především
k uměleckému odkazu proslulého houslisty, dirigenta
a pedagoga Josefa Vlacha, primária Vlachova kvarteta.
Tato výjimečná osobnost stála u zrodu tehdy nového Vlachova kvarteta a měla rozhodující vliv na jeho umělecký
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růst. Nekompromisní poctivost a píle, snoubená s tvořivou
oddaností k hudbě, kterou mu Vlach vtiskl, vedla záhy ke
svébytnému a osobitému projevu souboru.
Kvarteto bylo založeno v roce 1982. Již o rok později se
stalo laureátem české soutěže v Kroměříži, s cenou za nejlepší provedení soudobé skladby. V roce 1985 pak dosáhlo dalšího významného úspěchu, cenu a laureátský titul
na mezinárodní soutěži smyčcových kvartet v Portmouthu

květen - červen 2013
v Anglii. V roce 1988 bylo kvarteto pozváno Hindemithovou nadací do Švýcarska na mezinárodní mistrovské kursy
vedené věhlasným Melos-kvartetem.
Citace z hodnocení Melos kvarteta: „Z Jany Vlachové,
jako primária souboru, vyzařuje zvláštní charisma, kterým
nejen upoutá posluchače, ale působí i na absolutní homogenitu souboru, která je potvrzena virtuózně muzikantskými středními hlasy a ideálně doplněna violoncellistou
Mikaelem Ericssonem.”
Vlachovo kvarteto Praha koncertuje nejen v celé Evropě
(nejčastěji v Německu, Švédsku, Dánsku, Španělsku a Švýcarsku), ale i v USA, Kanadě, Japonsku a na Novém Zélandu. Vystupovalo na řadě známých festivalů jako je například Schleswig-Holstein (severní Německo), Scharwenka
(Lübeck), Sandviken (Švédsko), Santorini (Řecko), Auckland (Nový Zeland), Wiltz (Luxenbursko), Tivoli (Dánsko). Nejsledovanější japonská televizní stanice NHK opakovaně snímala a vysílala jejich koncerty a Česká televize
natočila o Vlachově kvartetu Praha a jeho předchůdcích
hodinový dokument „Josef Vlach a Vlachovci”.
Bohatý repertoár Vlachova kvarteta Praha čítá dnes na
150 skladeb všech stylových období, přičemž jeho součástí je i řada pozoruhodných děl méně hraných autorů
(Arriaga, Fernström, Fuchs). V kvintetních a dalších skladbách spolupracuje s řadou vynikajících umělců.
www.vlachquartet.com

TŘI OBCE A FIRMA KOVOLIS ZÍSKALY PLAKETY ZA PÉČI O VÁLEČNÉ HROBY
Pardubice (13. 5. 2013) – Pamětní plakety Péče o válečné hroby předal dnes hejtman Martin Netolický společně
s Imrichem Vetrákem z Ministerstva obrany zástupcům tří
obcí a jedné firmy Pardubického kraje. Ocenění za příkladnou péči o památníky a hroby vojáků padlých v obou světových válkách získaly obce Výprachtice, Biskupice, Telecí
a také akciová společnost Kovolis Hedvikov.

„Všem, kteří se o válečné hroby a pietní místa starají,
patří naše poděkování. V Pardubickém kraji je přes 1300
válečných hrobů – to je neuvěřitelné číslo. Oběti válek jsou
zpravidla pochovány daleko od svých blízkých a obce jsou
mnohdy jediné, kdo se o tyto hroby stará. Na veterány by se
nemělo zapomínat a budeme rádi, když v péči budete pokra-
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čovat,“ vyjádřil poděkování představitelům oceněných subjektů hejtman Netolický.
Tato ocenění byla v Pardubickém kraji udělena už v letech
2011 a 2012. Povinnost pečovat o válečné hroby přisuzuje
v České republice zákon vlastníkovi válečného hrobu, což
bývá nejčastěji obec.
„Válečné hroby znamenají symboly vojáků, kteří pozvedli zbraň, aby bránili svou zemi. Padlé vojáky už nemůžeme
považovat za nepřítele. U nás je péče o válečné hroby uložena jejich vlastníkům a jsem rád, že se tu setkávám s obcemi, které tuto zodpovědnost příkladně plní,“ ocenil přítomné
zástupce obcí a firmy Kovolis Imrich Vetrák z odboru pro
válečné veterány Ministerstva obrany ČR.
„Musím souhlasit, že válečné hroby jsou symbolem. Chápu, že péče o ně není prioritou obcí, a proto obdivuji jejich
snahy, které jsou náročné finančně i lidsky. Zvláště také
oceňuji aktivitu soukromé firmy, která obnovila pietní místo
Ing. Roháčka v Třemošnici,“ dodal hejtman.

Oceněné obce a firmy:
Výprachtice - za dlouhodobý, svědomitý a příkladný přístup k soustavné údržbě válečných hrobů a jejich okolí
Biskupice - za celkovou rekonstrukci památníku k uctění
padlých vojáků v první světové válce a jeho okolí
Kovolis Hedvikov, a. s. - za znovuobnovení pietního místa
Ing. Roháčka
Telecí - za rekonstrukci pomníku padlým v první světové
válce

Výprachtické noviny
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ZPRÁVY ZE ŠKOLKY
Plavání

Svátek matek

Od 26. března jezdí 19 předškolních dětí na kurs plavání
do Lanškrouna, kde se seznamují nejenom se základními prvky plavání, ale i s tím, jak se bezpečně pohybovat ve vodě.

Ve čtvrtek 9. května odpoledne jsme s maminkami slavili.
Děti si připravily krátké vystoupení a po společných písničkách maminkám popřály a předaly vlastnoručně vyrobené překvapení.

Taneční školička
Od konce března probíhala ve školce pro přihlášené děti
taneční školička. V průběhu pěti lekcí prošly průpravnými
cvičeními pro správné postavení páteře, cvičily jemnou
motoriku ruky, spolupracovaly ve dvojicích pro odstranění
ostychu. Rozvíjely se rytmicky i melodicky a zvládly jedno-

Pohádka o hudebních nástrojích
Příběhem děti provázela babička Chrota a seznámila
je s téměř padesáti současnými i historickými hudebními
nástroji. Na začátku si poslechly pohádku s písničkami
o trampotách flétniček, které jim způsobil beraní roh
s trumpetou a kterým nakonec pomohly ostatní hudební
nástroje. Děti svým zpěvem pohádku doprovázely. Pan
Mgr. Pavel Josef Macků, Ph.D. ještě na závěr všechny
hudební nástroje připomněl nejen názvem, ale i poslechem krátkých ukázek.

duché choreografie na dětské písničky. Vše mohli zhlédnout rodiče na poslední ukázkové hodině při kávě a malém
pohoštění. Paní Haně Michaličkové, učitelce ZUŠ Žamberk, děkujeme za tuto nabídku a v případě zájmu rodičů
bychom využili taneční školičku i v příštím roce.

Dětem i rodičům přejeme bezstarostné prázdniny plné
sluníčka.
Kolektiv MŠ
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ZŠ JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
Koncert talentů 2
Jak říká označení číslicí, 4. dubna letošního roku se
konal koncert s tímto názvem podruhé. Letos poprvé se
k paní učitelce Míše Košťálové, která nacvičila program
s pěveckými sbory, přidala také paní učitelka Jana Kacálková se svým kytarovým kroužkem.
V příjemné atmosféře následovaly písničky jedna za
druhou, sbor starších žáků střídal ty mladší, kytaristky
nejen hrály, ale také zpívaly, až běžel mráz po zádech.
Hudební program uváděla sama paní učitelka Košťálová:
vtipně do něj svými dotazy zapojila samotné účinkující,
kteří svými bezprostředními odpověďmi často všechny
pobavili. Nakonec zahrála paní učitelka na ukulele.
Děkuji všem zúčastněným za přípravu programu:
dětem, které se věnují hudbě a neváhají svoji zálibu předvést ostatním, oběma vyučujícím za čas, invenci i energii
věnované dětem i škole daleko nad rámec svých povinností. Děkuji za velmi příjemné odpoledne také všem
návštěvníkům, kteří svým potleskem ocenili výkony všech
účinkujících a pomohli tak vytvořit příjemnou atmosféru.
Mgr. Hana Chládková

Matematická olympiáda
Jednou ze soutěží, kterých se naše škola účastní každým
rokem, je právě matematická olympiáda. Nejúspěšnější
účastníci školního kola postupují do kola okresního. Jak
taková soutěž probíhá a jak se letos naši zástupci umístili,
popisuje paní učitelka Alena Machová:
Na okresní kolo v matematické olympiádě konané
v Ústí nad Orlicí vyrazily tři žákyně. Byla to děvčata Natálie Chládková a Adéla Seidelmannová z 8. třídy a Kristýna Stejskalová ze 7. třídy. Po zapsání a odchodu do tříd
začaly ubíhat dvě hodiny čistého času, ve kterém měli
účastníci za úkol vypočítat tři úlohy. I když dívky byly
pouze tři, dokázaly velmi dobře reprezentovat naši školu.
Z osmé třídy se umístila Adéla Seidelmannová s 8 body
na 13. místě a Natálie Chládková se umístila se 7 body
na 14. – 17. místě – v této kategorii soutěžilo 24 studentů.
Reprezentantka 7. třídy Kristýna Stejskalová se též úspěšně umístila na 28. – 30. místě. Doufejme, že i příští rok
budou žáci reprezentovat naši školu, a to nejen v matematické olympiádě.

Právo pro každého
je nejen název soutěže, ale celého projektu pořádaného na Lanškrounsku pro žáky 8. tříd základních škol. Letos
se ho naši žáci zúčastnili podruhé.
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 Adéla Seidelmannová, Radek Stránský, Hana Chládková a Natálie Chládková s vynikajícím
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výsledkem. Postoupilo tak do kola regionálního, které se
uskutečnilo na lanškrounském Zámku v úterý 30. dubna.
Tam dostali naši žáci možnost poměřit své síly se zástupci nejen škol lanškrounských, ale i škol z okolních obcí.
Stručně to popisuje jedna z účastnic následujícími slovy:
V říjnu k nám každé pondělí jezdili dvě paní a policista a prováděli pro 8. třídu přednášky - „Práva pro každého“. Následně jsme další měsíc psali školní kolo a vítězné
družstvo se 30. 4. 2013 vydalo na regionální kolo soutěže
do Lanškrouna. Po zodpovězení otázek, zadaných v regionálním kole a vyhodnocení poroty, jsme se umístili na
krásném 6. místě.
Hana Chládková

Praha historická
Stejně jako na podzim minulého roku, tak i na jaře jsme
využili nabídky ČD na cenově výhodnou dopravu dětí
do Prahy. Tentokrát jsme se vydali na prohlídku historické Prahy včetně Pražského hradu. Průvodce, kterého nám
zajistila CK Výuka jinak, nás vyzvedl na hlavním nádraží.
Došli jsme pak na Václavské náměstí k Národnímu muzeu
a po krátkém výkladu dojeli metrem na stanici Malostranská. Odtud naše kroky směřovaly přes Valdštejnskou
zahradu po Starých zámeckých schodech na Pražský hrad.
Navštívili jsme Daliborku a potom i Zlatou uličku, jež byla
v nedávné době zrekonstruovaná. Pak nás průvodce dovedl do baziliky sv. Jiří, prohlédli jsme si ji, poznali charakteristické znaky románského stavebního slohu, a už jsme
pokračovali k další zastávce, která byla u boční stěny katedrály sv. Víta. Obdivovali jsme nádhernou zlatou mozaiku
s námětem posledního soudu a dozvěděli jsme se, že za
malými okénky nad ní je komora s korunovačními klenoty.
Odtud to je jen pár kroků do Starého královského paláce

Výprachtické noviny
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Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech
světa. Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem,
který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na
původ, víru či národnost
Také žáci a učitelé naší školy se pravidelně jako každým
rokem podíleli na zvelebení našeho nejbližšího okolí
a v úterý 30. dubna uklidili kolem školy a na hřišti. Většinou
se jednalo o odpad, který pocházel z přírody. Následující
úterý odpoledne ale žáci 2. stupně pokračovali v úklidu
za obcí, kde se vedle silnice na Bystřec v prudkém svahu
ukrývala skládka. Vynosili odtud tolik vyhozených věcí, že
a do Vladislavského sálu. I tato místa jsme navštívili. Dozvěděli jsme se tam, jaký význam měla v historii naší země
i jaký význam mají v naší současnosti. Nejkrásnější hradní stavbou je bezesporu chrám svatého Víta. V době, kdy
jsme jím procházeli, probíhala výměna hradní stráže, a tak
tu nebyly davy turistů, jak tomu bývá obvykle. Prošli jsme
celou původní část z doby stavitele Petra Parléře, dozvěděli
jsme se spoustu zajímavého o stavbě katedrály, o patronech
české země, nahlédli jsme do svatováclavské kaple. To už
byli ale všichni pořádně unavení a hladoví, a tak jakmile
jsme prošli všechna hradní nádvoří, prošli všemi branami,
spěchali jsme Nerudovou ulicí přes Malostranské náměstí
na oběd. Po odpočinku a s plnými žaludky jsme pak přešli
přes Karlův most na Staré město, zašli jsme ke Klementinu, kde se kromě jiného po staletí sleduje počasí, a úzkými uličkami jsme došli na Staroměstské náměstí. Průvodce
nám pověděl o všech významných stavbách, které tu stojí,
podívali jsme se také na orloj. Pak už jsme se s průvodcem
rozloučili a vydali se směrem k nádraží. To vše včetně cesty jsme stihli za necelých 13 hodin, za krásného počasí,
s pozornými a hodnými dětmi…
Mgr. Hana Chládková

jich bylo na celý valník. Mnozí z účastníků se ptali, proč
tohle musejí dělat zrovna oni. „Děláte to proto, abyste se
vy sami takhle nikdy nechovali a do přírody nic nevyhazovali“, zněla odpověď. Věřím tomu, že tato akce byla
mnohem účinnější než jakékoli vyučování ve školní lavici.
Nepříjemnou a občas i těžkou práci osladila žákům svačinka, kterou jim, také jako poděkování, věnovala obec.
Mgr. Hana Chládková

Den Země

Coca - Cola cup školský pohár

se každoročně koná 22. dubna. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi
na dopady ničení životního prostředí. Historie vyhlášení
tohoto dne sahá do roku 1969. John Mc Connell začal
volat po vzniku mezinárodního dne Země a v rámci těchto snah vytvořil i vlajku Země. První Den Země byl slaven
v San Francisku.

V pondělí 29. dubna se družstvo dívek vydalo do Kunčiny na turnaj v kopané. Za účasti dalších tří družstev
se konalo 2. kolo této stále více oblíbené soutěže. Naše
dívky se do turnaje hlásily s respektem, který byl určitě
oprávněný. Po zlepšujících se výkonech skončily dívky
na čtvrtém místě. Vítězství v turnaji si zajistilo suverénní
družstvo z Rokytnice nad Orlicí, druhé skončilo družstvo
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z Tatenic a třetí domácí družstvo z Kunčiny. Naším cílem
bylo se pobavit a pokud to půjde, dát si alespoň jeden gól.
To se našemu družstvu podařilo. S výkony a předvedenou
hrou musíme být spokojeni. Do příští sezóny budeme více
trénovat a uvidíme.

Sběr pivních víček
Sběr víček byl na svém počátku pojat v duchu „hurá
akce“. Hned po prvních dnech mne vyvedli žáci z omylu.
Po více jak měsíci máme přes 80kg víček. To už je pěkný balík. Nejpilnějším sběračem je Honzík Koubek, který
donesl 41kg, následuje Vendulka Medková s 18.8kg a holky Mertovy - každá s 10kg víček.
Bc. Petr Grossmann

Zumba fitness na Majálesu v Lanškrouně
Každoročně se v Lanškrouně koná studentská slavnost
Majáles, kde mohou přítomní zhlédnout různá vystoupení.
Tento rok se nám naskytla příležitost také vystoupit. A tak

celého školního roku a také školní akademií, kde mají
všichni žáci (a často i učitelé) možnost se předvést - nikoli
předvést to, co se za školní rok naučili. Letos byla spousta
věcí jinak, především proto, že se obměnil učitelský sbor.
Očekávání byla přitom veliká – jarní divadelní představení Nebeská škola nasadilo laťku pořádně vysoko.
Nutno říci, že celý program byl opravdu vydařený. Zpívalo se, tančilo, hrálo divadlo, premiéru také měla vtipná
módní přehlídka. Někde si vymysleli své vystoupení žáci
zcela sami – jako například osmáci, jindy se svou invencí
a dokonce osobním nasazením na jevišti přispěly vyučující. Opravdovou třešinkou na dortu bylo závěrečné vystoupení vycházejících žáků, kdy všichni žasli nad tanečními
čísly z celého světa. Tradičně jsme zhlédli také ukázky
kroužku juda. Během celého programu nechyběla legrace
a dobrá zábava.
Chci na tomto místě poděkovat všem zúčastněným: žákům školy za jejich nasazení a odvahu vystoupit před tak
velkým publikem i za to, jak jako třídní kolektivy drželi při
sobě, učitelům, kteří připravili s žáky program, za čas věnovaný přípravě, za organizaci programu, kdy není lehké sladit jednotlivá čísla, aby šla plynule za sebou, za vystoupení
na jevišti, dále 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 a v neposlední řadě všem
rodičům za podporu školy i svých ratolestí v jejich rozvoji.
Mgr. Hana Chládková, ředitelka školy

některé žákyně z 2. stupně spolu s paní učitelkou Laďkou
Kolajovou, která je instruktorkou Zumba fitness v Lanškrouně, nacvičily jeden tanec. Pravidelně a pilně jsme trénovaly
a 1. 5. 2013 jsme vyrazily na Majáles do Lanškrouna. Tam
jsme v záři jarního sluníčka, s úsměvem na tváři a radostí v těle náš tanec zatancovaly. Za úspěch bychom chtěly
poděkovat paní učitelce, která nás vše naučila.
za „zumba tanečnice“ Hana Chládková

Besídka ke Dni matek
Ve čtvrtek 16. května uspořádala škola již tradiční
besídku věnovanou především maminkám a jejich svátku. Tato významná školní akce je vlastně vyvrcholením
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Myslivecké sdružení Výprachtice
pořádá na Myslivecké chalupě

ZVĚŘINOVÉ
HODY
Dne: 29. 6. 2013
od 16.00 hodin
Od 18-ti hodin bude hrát živá hudba
Grilovaný divočák a jiné zvěřinové speciality
Na dobré jídlo, pití, příjemné posezení
a pobavení s kolem štěstí
Vás srdečně zvou pořadatelé
TJ Sokol Výprachtice oddíl volejbalu pořádá
v sobotu 20. 7. 2013 od 8.30 hodin
21. ročník

TURNAJE MUŽŮ
MEMORIAL VILÉMA CHLÁDKA
Turnaj se koná pod záštitou Reného Živného,
člena Rady Pardubického kraje.

Občerstvení zajištěno

Výstava jiřin
17. - 18. srpna 2013
od 13.30 do 18.00 hodin
sál Heroltice
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CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
Od listopadu každý čtvrtek od 17 hodin patřila tělocvična ZŠ rodičům s dětmi. Hodina vždy začínala rozcvičkou, pokračovala cvičením na nářadí, prolézáním
švédských beden, tunelem nebo klouzáním po lavičkách
či houpáním. Letos jsme zakončili cvičení rodičů s dětmi
25. dubna na dětském hřišti. Pro děti zde byly připraveny

Děkuji Dáše a Janě za přípravu cvičení a obětování svého volného času nám. Doufám, že na podzim se budeme
opět v tělocvičně scházet. Přijďte si s námi zacvičit.
Jitka Jirásková

různé disciplíny - jízda na koloběžce, slalom na motorce, překážkový běh, stříhání zavěšených lízátek po slepu atd. Po úspěšném absolvování všech disciplín jsme si
opekli párek a děti za své snažení byly odměněny medailí
a spousty dárků.
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PRANOSTIKY
• Chladný květen, červen vlažný – je pro sýpky, sudy
blažný.
• Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.
• Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září.
• Červnové večerní hřmění – ryb a raků nadělení.
• Když na Medarda prší, voda břehy vrší.
• Na svatého Antonína broušení kos započíná.
• Na svatého Aloise, poseč louku, neboj se.
• Prší-li na svatého Petra a Pavla, bude mnoho myší, urodí
se hodně hub.
• Co červenec neuvaří – srpen nedopeče.
• Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje.
• Na Markétu-li prší, ořechy se stromu srší.
• Na svatého Eliáše (20. 7.) dopoledne léto, odpoledne
podzim.
• Je-li teplo na Jakuba, bude zima na Vánoce.
• Svatá Anna – chladna z rána.
• Když na svatou Annu mravenci pilně lezou a dělají si
kopky, hádá se na tuhou zimu.
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ČERVEN V ORLICKÝCH HORÁCH
A PODORLICKU
Vážení čtenáři,
Navštivte náš turistický
webový portál www.mojeorlickehory.cz, kde najdete
seznam slev a výhod, které
můžete využívat na svých
výletech, díky speciální slevové kartě, kterou získáte ve všech informačních centrech
naší destinace.
Rádi bychom Vás pozvali na některé akce, které se
u nás konají v červnu:
Za sportem, kulturou i zábavou:
Vrátit se do 20. - 30. let minulého století můžete již
1. 6. 2013 v Nebeské Rybné při lidové letní slavnosti
Orlický sekáč a můžete si také zasoutěžit v disciplíně pokos louky. Je to jen na vás!
Týden dobré pohody s profesionálními i amatérskými
kapelami, sportem pro všechny věkové skupiny a zábavou
pro celou rodinu vás čeká od 3. – 8. 6. 2013 v Ústí nad
Orlicí na již 13. ročníku Města v pohybu.

KINO LANŠKROUN
17. června pondělí od 10.00 hod. a 20.00 hod.

ŠMEJDI - DOKUMENT
Manipulace, nátlak, ponižování, agrese. Skryté kamery
zachytily drsné pozadí předváděcích akcí pro seniory. Co
se opravdu děje na populárních zájezdech s obědem zdarma? Praktiky, ze kterých mrazí. Lži a promyšlená manipulace, jejímž jediným cílem je donutit bezbranné staré lidi
k nákupu předraženého zboží. Senioři ze svých nuzných
důchodů splácí horentní sumy za často nekvalitní produkty. Někteří z nich se dušují, že už na žádnou akci nikdy
nepojedou, jiní to nevydrží a jedou znovu. Co je žene? Zvědavost? Samota? Nebo závislost? Autorky tohoto filmu rok
v převleku navštěvovaly akce, kde se důchodcům vymývají mozky a kde mladí lidé nejsou vítáni. Vedle autentických záběrů z předváděcích akcí a výpovědí poškozených
seniorů přináší dokument i pohled psycholožky, právníka
a dalších odborníků. Film tak poprvé komplexně mapuje
tento nechvalný fenomén dnešní doby.
78 minut

POZOR!
Pro seniory promítáme od 10.00 hod. VSTUPNÉ
ZDARMA! Dále je připravena beseda se zástupci
MěÚ v Lanškrouně, kteří Vás seznámí
s obranou proti podomnímu obchodu.
Pro širokou veřejnost hrajeme od 20.00 hodin vstupné:
70,- Kč

V Jablonném nad Orlicí se koná od 7. - 8. 6. 2013 XIX.
ročník folkového festivalu Jablonský medvídek s bohatým
kulturním programem a akcemi pro děti i dospělé.
Poslední víkend v červnu
od 28. - 30. 6. 2013 určitě
navštivte mezinárodní setkání krajkářek a to již při VII.
krajkářských slavnostech ve
Vamberku. Těšit se můžete
na výstavu krajky, ukázky
paličkování a budete si moci
také zakoupit potřeby pro
paličkování.
www.mojeorlickehory.cz
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Vytleskejte slova a vybarvěte správně políčka podle
počtu slabik.

SUDOKU

Poznáte, která zvířátka tu mají stín? Přesmyčky vám
pomůžou.
SEJREK
VOBELUDL
NOKKAL
RÝPETON
KAŠLI
FRAŽIA
GANTURONA
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Slova jednoslabičná - červeně, dvouslabičná - žlutě, trojslabičná - zeleně, čtyřslabičná - modře
Omalovánka
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