Vážení přátelé, sousedé, občané,
v červenci jsme si užili období velice teplých dnů
i nocí. Možná že je dobře, že se nenaplnily veškeré předpovědi o studeném létě. Na druhé straně nás možná potrápí současné delší období sucha, které se může projevit
nedostatkem vody. Právě proto se snažíme hledat nové
zdroje vody. To se nám zatím alespoň trochu daří. Máme
lokalizovány další tři zdroje vody. V Koburku, na Hoblovně a vedle cesty k vodojemu „Vlčí důl”. Nyní jednáme s některými vlastníky o možnostech výkupů, případně
o jiné úpravě práv k pozemkům, abychom mohli některé
nalezené zdroje vody investičně připravit. Určitá rezerva se objevila ve Vlčím dole, kde voda z jímacích studní není v dostatečném množství přiváděna do vodojemu,
přestože korytem podél studní teče přepadem hodně vody
do potoka. Vzhledem k odporu, který vytváří odradonovací jednotka, se voda tlačí zpět do přívodního potrubí.
Odborná firma navrhuje, aby odpor odradonovací jednotky byl překonán dodatečně instalovaným oběhovým čerpadlem. Tlak ze studní na základě převýšení terénu je cca
1,2 atmosféry, přičemž odpor odradonovací jednotky činí
cca 1 atmosféru. Je nutné tedy vyřešit potřebný tlak vody
a ovládání přítoku vody ze studní v návaznosti na odstávku čerpadel, která čerpají vodu z vrtů. Nyní tlak vody přiváděné z vrtů není schopen překonat odpor odradonovací
jednotky, případně odpor vody tlačené čerpadly z vrtů.
V období sucha se jeví stále více potřebným elektronické
ohlašování poruch dodávek vody do vodojemu. Za účelem zajištění dalších zdrojů vody ještě letos předpokládáme provedení zkušebního vrtu v lokalitě na Hoblovně,
abychom zjistili vydatnost připravovaného vrtu. Vrtem na
Hoblovně, pokud se potvrdí jeho vydatnost, předpokládáme výhledově zásobování části domů na Hoblovně,
včetně nových cca 8 stavebních pozemků, jejichž výkup
máme zajištěn smlouvou.
Od poslední zprávy ve Výprachtických novinách se
podařilo dokončit výměnu parket na sále kulturního domu
Výprachtice. Za to patří dík zaměstnancům obce Standovi
Marešovi, Petrovi Krátkému, Honzovi Šponiarovi, Luboši Stejskalovi a dalším. Podklad pod parkety byl nakonec
proveden bez použití mokrých procesů (betonování). Veškerá hlína byla odvezena a prostor pod parketami byl izolován tepelnou izolací, na kterou byla položena parotěsná

zábrana. Následovaly dvě vrstvy trámkového roštu a dále
MFP desky (dřevotříska se zlepšenými vlastnostmi – hodí
se do vlhkého prostředí). Venkovní zeď sálu byla odkopána a bylo provedeno odvodnění zdiva s položením svislých izolací, drenážní hadice s podbetonováním do spádu. Následně byl proveden zásyp výkopu štěrkem.
V měsíci červnu se konaly oslavy 130. výročí založení
SDH Výprachtice. Podrobnosti o těchto oslavách se dozvíte dále v tomto listu.
Dne 29. června 2013 proběhlo tradiční Setkání na
pomezí Čech a Moravy. Tohoto setkání se zúčastnil
i pan hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický
PhD. Obě akce se vydařily, svítilo sluníčko, bylo hezky,
lidí přišlo dost a za to všem kteří se dostavili, děkujeme.

Pan farář Szocinski sloužil již tradičně mši, na kterou přišli občané z Výprachtic a okolí. Omlouváme se všem za
nedostatek míst k sezení v kostele. Zazpíval Standa Hložek,
Olga Lounová, zahrála Mistříňanka a další hudební skupiny. K dispozici bylo výtečné občerstvení. Komu to ještě
bylo málo, ten pokračoval na “Myslivecké hody” na chatu
do Výprachtic, kde se hrálo až do časných ranních hodin.
Doslova „vymazlená” jídla našich skvělých místních
kuchařek, připravovaná ze zvěřiny a dalších dobrot, pak
byla zapita mokem alkoholickým i nealkoholickým, aby
pak následně bylo na tuto akci v dobrém vzpomínáno.
Nezbývá nám než těšit se na další podobné chvályhodné
počiny místních sdružení a spolků.
V červenci, konkrétně dne 20. 7. 2013, pak proběhl
memoriál Vildy Chládka. Vilda Chládek byl nestorem
výprachtického volejbalu, bez jeho přítomnosti na hřišti
i u výčepu se neobešla žádná pořádná akce. Měl rád lidi
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a dělal pro ně věci, které již dnes dělá málokdo. Vše zdarma od rána do noci s maximálním nasazením. Byl to dobrý kamarád, obětavý soused, nadšený sportovec, férový
chlap a skvělý člověk. Na volejbalový turnaj se dostavilo
celkem 9 družstev. Mezi favority patřila Choceň, Rychnov
nad Kněžnou a Ústí nad Orlicí. Dvě výprachtická družstva
skončila na čestných místech, byť naši chlapci bojovali
jako lvi. Na až o dvacet let mladší hráče však naši borci nestačili. Škoda, že nemáme více sportovní mládeže
a vůbec sportovních nadšenců. Všem pořadatelům,
zaměstnancům obce Výprachtice, hasičům, myslivcům,
muzikantům Výprachtické dechovky, místním dobrovolníkům, kuchařkám, fotografům a řadě dalších patří upřímné poděkování.
Z dalších akcí musíme určitě zmínit opravu vodovodu
na Haldě. Původní litinové potrubí bylo již zarostlé tak, že
v některých místech byla světlost menší než 2 cm. Použity
byly trubky plastové DN/OD 90 – venkovní rozměr, vnitřní rozměr DN/ID 78,4 mm. Tlak v potrubí i kvalita vody
by se měly po provedených opravách zlepšit. Výměnu
potrubí provádí firma pana Viléma Šedy, přičemž kvalitu
provedených prací velmi oceňujeme.
Spousta práce byla vykonána také v obecních lesích,
kde se pracuje na vyžínání mladých porostů. Práce je to
ne příliš příjemná, a to právě pro velice horké letní počasí.
Dle sdělení odborného lesního hospodáře, zastoupeného
paní Ing. Sadílkovou, si naši zaměstnanci vedou velmi
zdatně a práce jsou prováděny v potřebné kvalitě. Poděkování patří P. Štanclovi a A. Kubínové.
Naši zaměstnanci si poradili i s rozebráním několikametrákových starých kotlů na olej a dřevo. Na místo těchto kotlů se začínají montovat kotle nové, automatické, které výrazně ulehčí práci obsluhy a sníží rovněž významně
náklady na vytápění objektu obecního úřadu.
Obec také přijala další zaměstnance, úřad práce na tyto
pracovníky přispívá částkami 11 tis. a na jejich vedoucí pak dokonce 15 tis. Kč. Díky za tyto peníze, ročně to
může být i milion korun. Za dotované mzdy pak je vytvářena užitná hodnota ve formě upravené a čisté obce.
Většina u nás zaměstnaných žen se naučila v krátké době
pracovat s motorovými kosami, natírají, malují místnosti
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a vůbec dělají práce spíše vyhrazené mužům. Patří jim
uznání za jejich snahu, není mnohdy jednoduché vyrovnat
se těm, kteří již nějakou dobu u obce pracují a problematiku prací již velmi dobře zvládli, to, že se to v některých
směrech daří i některým nováčkům, je určitě ke cti.
Ještě toho je hodně před našimi lidmi, co je nutné udělat. Zbývá provést opravu opěrné zdi před obecním úřadem, opravit komunikace, vymalovat řadu objektů, natřít
oplocení, vyměnit šoupata na trase vodovodu, zhotovit
nový stojan pod odradonovací jednotku, opravit chodníky,
natřít dětské herní prvky na hřišti, ošetřit nátěrem sloupy
veřejného osvětlení, provést odvodnění okolo obecních
objektů, zhotovit schody do Kukátka, opravit opadané
zdivo ve sklepních prostorách hospody, připravit palivo
na zimu apod.
Je nutné se zmínit o opravě veřejného osvětlení. Na
některých sloupech zapracoval zub času natolik, že hrozilo zřícení sloupů do silnice. Tyto práce si vzal za své Jirka
Pfeifer, spolu s Pepou Rybkou, Pavlem Krátkým, Lubošem
Stejskalem a dalšími se podařilo spodky sloupů veřejného
osvětlení opravit. Urezlé konce sloupů veřejného osvětlení byly zkráceny a ošetřeny nátěrem. Postupná výměna veřejného osvětlení se stává nutností. Stejný úděl čeká
veřejné osvětlení v části obce Koburk. Práce byla svěřena
Petrovi Skalickému, který si s tím určitě poradí ke spokojenosti nás všech.
V bytovém domě čp. 287 (bývalá školka) byla provedena změna vytápění bytů a ohřevu teplé užitkové vody.
Zbývá osadit do jednotlivých místností přímotopy. Každý
byt tak bude mít své vytápění a samostatných ohřev teplé
užitkové vody a každý nájemník bytu bude moci hospodařit ve svém bytě se svými penězi dle svých možností
a potřeb.
Možná jsme Vám nestačili povědět o všem, co se v obci
děje. Zmínili jsme se o zásadních věcech, které v budoucnu
ovlivní život v obci, byť se to třeba zatím tak nezdá.
Přejeme Vám pěknou dovolenou, a pokud ji již máte
za sebou, nebo se na dovolenou nechystáte, pak nechť
i v naší obci je Vám dobře.
S pozdravem Zastupitelstvo obce Výprachtice.

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝPRACHTICE,
KONANÉHO DNE 17. 6. 2013 V 18.00 HOD.
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU.
Přítomni: Ing. J. Falta, V. Jandejsková, Mgr. H. Katzerová,
J. Koubek, L. Merta, J. Pfeifer, JUDr. M. Stejskal
Omluveni: J. Kulhánek, K. Medková
Hosté: J. Lerch, R. Lerch, P. Pfeifer, M. Jandejsek

6/ Schválení rozpočtových změn
7/ Různé
8/ Návrh usnesení
9/ Závěr

Program:
1/ Zahájení
2/ Schválení prodeje pozemků
3/ Schválení smluv o přijetí dotací
4/ Schválení smlouvy o dílo na akci
„Rekonstrukce kotelny obecního úřadu“
5/ Schválení smlouvy provedení nových elektro
rozvodů v domě čp. 278

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: J. Pfeifer, V. Jandejsková
Schváleno: 7 – 0 – 0
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Návrhová komise ve složení: L. Merta, Ing. J. Falta
Schváleno: 7 – 0 – 0
87/ ZO schvaluje prodej pozemku evidovaného dle stavu KN jako ppč. 2854/2 v k.ú. a obci Výprachtice. Poplatek za návrh na vklad zaplatí obec Výprachtice. Ostatní
náklady hradí kupující. Kupní smlouva se uzavírá za podmínek dle předloženého návrhu smlouvy.
Schváleno: 7 – 0 – 0
88/ ZO schvaluje výkup pozemku ppč. 197/5 o výměře
108 m2, zaměřeného GP číslo 676-69/2012 v k.ú. a obci
Výprachtice, od prodávajících. Pozemek se vykupuje za
cenu stanovenou znalcem. Vše dle předloženého návrhu
kupní smlouvy.
Schváleno: 7 – 0 – 0
89/ ZO schvaluje výkup pozemku ppč. 197/6 o výměře
39 m2 od prodávajícího. Pozemek se vykupuje za cenu
stanovenou znalcem. Vše dle předloženého návrhu kupní
smlouvy.
Schváleno: 7 – 0 – 0
90/ ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace od Pardubického kraje na akci „Výprachtice – veřejný vodovod
– posilující zdroj vody – PD“. Dotace činí 250.000,- Kč.
Smlouva o poskytnutí dotace má číslo OŽPZ/13/21105.
Jedná se o investiční dotaci. Smlouva se schvaluje dle textu návrhu smlouvy, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
91/ ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace od Pardubického kraje na akci „ZŠ Jindřicha Pravečka Výprachtice
– kroužek letních a zimních sportů“. Dotace činí 8.000,- Kč.
Smlouva o poskytnutí dotace má číslo OR/13/21571. Smlouva se schvaluje dle textu bávrhu smlouvy, který se zakládá
k tomuto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
92/ ZO schvaluje smlouvu o dílo s firmou Paliva Energo a.s.,
zastoupenou: Věrou Huťovou, předsedkyní představenstva, se
sídlem: 28. října 665/6, 78901 Zábřeh na Moravě, zapsanou:
8 - Krajský soud v Ostravě, pod spisovou značkou B 10068,
IČ: 26830493. Předmětem smlouvy o dílo je „Rekonstrukce kotelny včetně regulace otopného systému v domě čp. 3
ve Výprachticích“ a dále provedení dalších prací, které jsou
nezbytné pro realizaci funkčního díla. Jedná se o odřezání částí
rozvodu v kotelně, provedení částí nových rozvodů v kotelně,
včetně dalších souvisejících úkonů a prací. Předmětem díla
je rovněž regulace otopných těles – montáž termostatických
ventilů na všechna otopná tělesa v budově a dále osazení 2 ks
automatických kotlů na hnědé uhlí BENKOV C50 Ekonomix
a BENKOV C25 Ekonomix na ořech 2 o společném výkonu
75 kW, včetně souboru armatur pro provoz a regulace. Nedílnou součástí smlouvy je nabídka zhotovitele z výběrového
řízení s přesným položkovým soupisem dodaného zařízení
a s tím spojených prací.
Vysoutěžená cena díla, včetně DPH v zákonné výši,
činí 421 899,- Kč, slovy: čtyři sta dvacet jedna tisíc osm
set devadesát devět korun českých. Smlouva se schvaluje
za podmínek uvedených v předloženém návrhu smlouvy,
který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
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93/ ZO schvaluje smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1
ke smlouvě o dílo s firmou Elektro KSK, spol. s.r.o., Lidická
375, Lanškroun, IČO: 48172278. Tímto dodatkem se upřesňuje cena díla stanovená usnesením ZO číslo 68, ze dne 6.
5. 2013, kterým byla schválena smlouva o dílo na montáž
elektrických rozvodů pro přímotopy a bojlery v domě čp.
287 tak, že cena s DPH činí 100.168,- Kč. Důvodem navýšení ceny je dodatečné nacenění elektrických rozvodů pro
bojlery (částka 55 tis. Kč uvedená v usnesení číslo 68 ze
dne 6. 5. 2013 představovala pouze náklady na vodoinstalatérské práce a dodávku elektrických bojlerů).
Dodatek ke smlouvě se schvaluje dle předloženého
návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
94/ ZO schvaluje poskytnutí transferu SDH Výprachtice
ve výši 20.000,- Kč. Částka je určena na náklady spojené s
oslavami 130. výročí založení SDH Výprachtice. V dané souvislosti se schvaluje navýšení rozpočtu pro SDH Výprachtice
(20 tis. motorové čerpadlo + oslavy 130. výročí SDH).
Schváleno: 7 – 0 – 0
95/ ZO schvaluje výměnu oken u domu čp. 287. Cena
zakázky na okna, včetně zednických prací, bude činit
34.952,- Kč, včetně DPH. Práce budou zadány firmě
DOLS Šumperk, která splnila podmínky výběrového řízení. Důvodem je nevyhovující stav oken na severní straně
domu, která vykazují značnou netěsnost a byt je problematické vytápět. Současně ZO ruší své usnesení číslo 67,
ze dne 6. 5. 2013.
Schváleno: 7 – 0 – 0
96/ ZO schvaluje rozpočtovou změnu, kterou se navyšují prostředky určené na opravu sálu kulturního domu
čp. 216 ve Výprachticích z částky 350 tis. Kč na 450 tis.
Kč. Práce budou provedeny svépomocí. Zednické práce
provede firma Radka Hajzlera, místo podnikání Výprachtice čp. 296. Konečnou úpravu položených parket (broušení a napouštění olejem) provede Miloš Totůšek bytem:
Výprachtice čp. 287.
Schváleno: 7 – 0 – 0
97/ ZO schvaluje navýšení poskytnutého finančního
transferu, schváleného usnesením číslo 72, ze dne 6. 5.
2013. Tímto usnesením se částka zvyšuje o 5.000,- Kč
s tím, že Městu Štíty se poskytuje na akci „Setkání na
pomezí Čech a Moravy“ částka 15.000,- Kč.
Schváleno: 7 – 0 – 0
98/ ZO schvaluje uzavření smlouvy s firmou Gplus
s.r.o., servis GIS/CAD softvare, Husova 1697, 530 03 Pardubice. Předmětem smlouvy jsou elektronické mapové
aplikace. Smlouva se uzavírá za podmínek uvedených
v předloženém návrhu smlouvy. Cena díla je stanovena
jednak jednorázově ve výši 8.500,- Kč a dále paušálem ve
výši 680,- Kč měsíčně. Uvedené ceny jsou bez DPH.
Schváleno: 7 – 0 – 0
99/ ZO schvaluje smlouvu o výpůjčce sběrných nádob
za odpad s firmou EKO-KOM, a.s, IČ 25134701, se sídlem: Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4. Smlouva se
schvaluje dle textu, který je obsažen v předloženém návrhu smlouvy, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
100/ ZO ruší své usnesení číslo 79, ze dne 6. 5. 2013.
Důvodem je skutečnost, že žadatel od svého záměru
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výstavby na předmětných pozemcích odstoupil. Věcné
břemeno přístupu k pozemkům z uvedeného důvodu není
nutné zřídit.
Schváleno: 7 – 0 – 0
101/ ZO schvaluje rozpočtové změny číslo 2, a to dle
předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
102/ ZO schvaluje smlouvu o dílo na provedení průkazů
energetické náročnosti budov na objekty čp. 3 a čp. 390
ve Výprachticích. Smlouva se uzavírá se zhotovitelem Jiřím
Venclem – VENCL – SERVIS vodoinstalace, Albertova 1393,
Žamberk, IČ: 11120860, za cenu 9.900,- Kč bez DPH.
Schváleno: 7 – 0 – 0
103/ ZO schvaluje výběrové řízení na zhotovení nábytku pro ubytovnu nad restaurací kulturního domu Výprachtice. Jedná se o vybavení válendami a skříněmi, včetně
vybavení koupelny pro 1 apartmán a 3 pokoje se sociálním zázemím. Výběr provede komise ve složení Věra
Jandejsková, Hana Katzerová a Luděk Skalický. Komise
předloží ZO zprávu nejpozději do 31. 7. 2013.
Schváleno: 7 – 0 – 0
104/ ZO schvaluje realizaci akce spojené s opravou
osvětlení v Koburku. Práce provede Petr Skalický, IČ:
68468407. Práce budou spočívat v generální opravě 9 ks
svítidel v ceně 5.000,- Kč za 1 ks, bez DPH v platné výši.
Celkové náklady budou činit 45.000,- Kč.
Schváleno: 7 – 0 – 0
105/ ZO schvaluje smlouvu o dílo s panem Milošem
Totůškem, IČ: 61210749, na broušení a povrchovou úpravu parket na sále kulturního domu Výprachtice za cenu
49.530,- Kč bez DPH.
Schváleno: 7 – 0 – 0
106/ ZO schvaluje zadání prací na odvodnění kulturního domu a na betonáže podlahy s Radkem Hajzlerem, a to
do částky 50.000,- Kč, dle předložené cenové nabídky.
Schváleno: 7 – 0 – 0
107/ ZO bere na vědomí nasazení jednotek SDH
Koburk a SDH Výprachtice při pomoci postiženým povodní v období od 10. 6. do 13. 6. 2013. ZO vyjadřuje poděkování nasazeným hasičům a schvaluje postup starosty
v předmětné věci. ZO schvaluje nákup techniky, která
byla nasazena při povodních, jednalo se o dvě motorová
kalová čerpadla a příslušenství v hodnotě cca 30 tis. Kč.
ZO současně schvaluje podání žádosti o dotaci na poškozenou techniku, výzbroj a výstroj hasičů v souvislosti
s nasazením jednotek SDH při povodních.
Schváleno: 7 – 0 – 0
108/ ZO schvaluje počty VPP, 9 osob + 1 koordinátor
a v dané souvislosti i podání žádostí o dotaci na VPP prostřednictvím úřadu práce.
Schváleno: 7 – 0 – 0
109/ ZO schvaluje záměr pronájmu garáže v domě čp.
13 ve Výprachticích s tím, že měsíční nájemné bude činit
600,- Kč.
Schváleno: 7 – 0 – 0
110/ ZO ukládá starostovi obce projednání zvýšení
nájemného za garáž u čp. 175 s paní Marií Markovou
na 600,- Kč měsíčně. V případě nesouhlasu paní Markové, ZO souhlasí s podáním výpovědi předmětné nájemní
smlouvy.
Schváleno: 7 – 0 – 0
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111/ Zastupitelstvo obce Výprachtice projednalo žádost
Základní školy Jindřicha Pravečka Výprachtice, okres Ústí
nad Orlicí o udělení výjimky z nejnižšího počtu žáků ve
třídě a tuto výjimku schvaluje podle § 23 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na
školní rok 2013/2014.
Obec Výprachtice povoluje výjimku z nejnižšího počtu
žáků v souladu se školským zákonem a prováděcím právním předpisem za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje
na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem.
Schváleno: 7 – 0 – 0
112/ ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí s ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, 405 02 Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, IČO: 24729035, DIČ: CZ 24729035 na
zřízení věcného břemene a o právu stavby na ppč. 3224/8
v k.ú. Výprachtice. Předmětem bude zřízení nového kabelového vedení NN v délce 3m.
Schváleno: 7 – 0 – 0
113/ ZO schvaluje závěrečný účet DSO Pod Bukovou
horou za rok 2012, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2012, bez výhrad
Schváleno: 7 – 0 – 0
114/ ZO schvaluje záměr prodeje ppč. 1779/2 a část ppč.
1779/14 v k.ú Koburk, která bude před zveřejněním záměru
prodeje zaměřena geometrickým plánem. Náklady na pořízení GP hradí žadatelé. Kupující se zavazují k přijetí závazku
nezřizovat stavbu a to ani dočasnou, na části pozemku oddělené z ppč. 1779/14 a dále souhlasí se zřízením věcného břemene na části pozemku oddělené z ppč. 1779/14 spojeného
s právem vyhrnování sněhu pro obec Výprachtice.
Schváleno: 6 – 0 – 1
115/ ZO schvaluje záměr prodeje části ppč. 3146/1 a části
3148/1, vše v k.ú Výprachtice. Obě části dělených pozemků
budou před zveřejněním záměru prodeje zaměřeny geometrickým plánem. Náklady na pořízení GP hradí žadatelka.
Schváleno: 7 – 0 – 0
116/ ZO souhlasí se stavbou „PZV – PRAMEN PB0032 –
VÝPRACHTICE „U LOMU“, P.Č. 44/1,K.Ú.VÝPRACHTICE“.
Jde o stavbu meteorologické pozorovací stanice sítě podzemních vod Českého hydrometeorologického ústavu.
Schváleno: 7 – 0 – 0
117/ ZO schvaluje převod výsledku hospodářské činnosti obce Výprachtice do rozpočtu obce ve výši 118
000,- Kč.
Schváleno: 7 – 0 – 0
Diskuse:
- opravit veřejné záchody v budově čp. 3
- opravit poničené označení lékárny na budově čp. 175
(zajistí L. Merta na náklady obce)
- kontrola odpadků ležících vedle popelnic a navržení
opatření na zjednání pořádku.
Zpráva návrhové komise: všechny body jednání byly projednány a jednotlivě schváleny.
Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 7 zastupitelů, zasedání je usnášeníschopné.
Závěr: Starosta obce poděkoval přítomným zastupitelům
a hostům za účast a veřejné zasedání ukončil.
Zapsala: Věra Jandejsková
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 15. června 2013 jsme se sešli, abychom naše
nejmenší občánky přivítali do života v naší obci. K slavnostnímu uvítání se sešly společně se svými rodiči, a některé také se svými sourozenci, 4 děti, Robin Grosskopf,
Vojtěch Krátký, Aneta Pelclová a Viktorie Churavá. 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, co věnovali svůj čas na
přípravy a následně velmi pěkný program při této akci.
SPOZ obce Výprachtice

SRPEN V ORLICKÝCH HORÁCH
A PODORLICKU
Vážení čtenáři,
s radostí vám oznamujeme,
že konečně i region Orlických hor a Podorlicka má
svou KARTU HOSTA. A ne
ledajakou – tato karta je první v České republice, která
nabízí služby zdarma. Navštivte webový portál www.
orlickakarta.cz, kde najdete možnosti, jak kartu získat, ale také
přehled všech zapojených atraktivit a ubytovacích zařízení.
Rádi bychom Vás pozvali na
některé akce, které se u nás konají
v srpnu:

Výstava jiřin
17. - 18. srpna 2013
od 13.30 do 18.00 hodin
sál Heroltice

Za kulturou i zábavou:
V Deštném v Orlických horách
je pro vás připravena ve dnech
2. – 4. 8. 2013 tradiční akce Tavení skla dřevem. Tavení skla dřevem má již za sebou více
jak dvacetiletou tradici. V průběhu let se z experimentu
stala velká prezentační akce doplněná o bohatý program,
kterou navštěvuje během víkendu více jak 2500 návštěvníků. Tak neváhejte a přijeďte se podívat, bude na co ☺.
V Opočně se v těchto dnech 2. - 4. 8. 2013 bude konat
tradiční pouť Porcinkule Opočno 2013, kde se pobaví nejen děti, ale také dospělí se mohou těšit na kapely
Schelinger, Root, Svěží zelenina, Deep Purpe, AC DC,
Ultra Bus a The Apples.e.
Hlavní diecézní pouť s bohatým kulturním programem
můžete navštívit ve dnech 15. – 18. 8. 2013 v Bartošovicích v Orlických horách při tradičních Neratovských
poutních slavnostech.
Poslední víkend v srpnu od 30. – 31. 8. 2013 můžete
navštívit v Rychnově nad Kněžnou tradiční Rychnovský
divadelní jarmark, kde uvidíte nejen živé ukázky tradičních lidových i uměleckých řemesel, ale budete moci
ochutnat staročeskou kuchyni i dobrý mok.
Nabídku všech akcí v destinaci najdete na
www.mojeorlickehory.cz

POHOTOVOSTNÍ ZUBNÍ SLUŽBY PRO BOLESTIVÉ PŘÍPADY
Jedná se o soboty, neděle a svátky od 8 do 11 hodin
3. – 4. 8.
MUDr. Johnová Marie
Letohrad
10. – 11. 8. MUDr. Karásková Vlasta Letohrad
17. – 18. 8. MUDr. Kobzová Zdeňka Lanškroun
24. – 25. 8. MUDr. Kopecký Milan
Lanškroun
31. 8. – 1. 9. MUDr. Krčálová Helena
Žamberk
7. – 8. 9.
MUDr. Mareš Miroslav
Žamberk
14. – 15. 9. MUDr. Milota Karel
Lanškroun
21. – 22. 9. MUDr. Pavlová Simona
Žamberk
28. – 29. 9. MUDr. Strnadová Marie
Jablonné n.O.

Šedivská 498
U Dvora 815
5. května 2
Strážní 151
nám. Gen. Knopa 837
Školská 834
Svobody 356
nám. Gen. Knopa
Na Dílech 622

tel. 465 622 216
tel. 465 620 358
tel. 465 322 897
tel. 465 322 907
tel. 465 676 824
tel. 465 613 103
tel. 465 322 787
tel. 465 676 822
tel. 465 642 765
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ZPRÁVY ZE ŠKOLKY
Turistický výlet do Čenkovic
V pátek 14. června se vydala celá školka na výlet do
Čenkovic. Brzy ráno jsme se sešli na Převáži, kde začínala
trasa výletu. Příjemně naladěni hezkým počasím jsme se
vydali směrem k Hanesově vyhlídce, kde na vyznačené tra-

na výborném řízku s bramborem. Příjemným zpestřením
byl pro děti minigolf a pískoviště s klouzačkou.

Rozloučení s předškoláky
25. června se rodiče našich předškoláků převlékli za
pohádkové postavy, aby tak mohli strávit poslední odpoledne ve školce se svými dětmi. Společně tak s učitelkami
připravili pohádkovou cestu
plnou úkolů a překvapení.
U čertic hledaly děti dva
stejné tvary.

se čekaly na děti rozmanité úkoly - tichá pošta, poznávání
květin a okolních kopců (Buková hora, Suchý vrch), chůze
ve dvojici... U Hanesovy zvoničky jsme odpočívali, zpívali
písničku o lese a zvonili na zvon. Následovalo nalezení
dětmi očekávaného pokladu se spoustou dobrot a malou
hračkou pro každého. Velmi zajímavá byla naše návštěva
Horské služby, kde nás člen HS pan Abrahám seznámil

Čarodějnice dohlížely na
to, aby děti našly správný
kousek rozpůleného perníčku.

V lese u Hurvínka a Máničky
navlékaly
děti korálky.

s tím, jak postupují při záchranné akci a názorně předvedl ošetření zraněného. Nezapomenutelným zážitkem byla
pro všechny děti také jízda na čtyřkolce. Cílem našeho
výletu byla restaurace u minigolfu, kde jsme si pochutnali
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U pocestného
s koněm měly děti
za úkol pojmenovat zvířata a seřadit
je podle velikosti.

VOLEJBALOVÝ TURNAJ MUŽŮ
Dne 20. 7. 2013 se uskutečnil 1. ročník volejbalového
turnaje mužů - Memoriál Vildy Chládka.
Zahájení turnaje a uctění památky Vildy Chládka proběhlo v 9 hodin. Úvodní proslov k tomuto turnaji pronesl
místostarosta obce Jiří Pfeifer, kytičku manželce Zdeňce
Chládkové předal starosta TJ Sokol Jiří Kulhánek. Po zahájení vzali vše do svých rukou ředitelé turnaje Ota Hřebíček
a Petr Pfeifer, kteří provedli rozlosování družstev. Turnaje
se zúčastnilo 9 družstev. Po dobu celého turnaje se staraly
o občerstvení Dáša Dušková a Romana Holubářová, tím
jim chci touto cestou poděkovat za velmi dobrou obsluhu. Také bych chtěl poděkovat dalším kamarádům, kteří
po celý turnaj prodávali ve stáncích, a fotografovi Jirkovi
Katzerovi. Turnaj byl zakončen slavnostním vyhlášením
a předáním cen v 17 hodin za přítomnosti starosty obce
pana JUDr. M. Stejskala, který ceny předal společně se
starostou SDH Petrem Pfeifrem. Další podrobnosti budou
zveřejněny na stránkách volejbalového oddílu Výprachtice.
Konečné pořadí:
1. Choceň
2. Rychnov nad Kněžnou
3. Ústí nad Orlicí
4. Junioři sešlost Lanškroun
5. Damníkov
6. Výprachtice A
7. Výprachtice B
8. Kerhartice
9. Žichlínek.

U vodníka s Rusalkou vhazovaly
penízky do hrníčků ponořených ve
vodě.

Lesním žínkám
oddělily
jedlé houby od
jedovatých.

U hasičů děti zdolávaly
překážkovou dráhu a stříkaly hadicí na plechovky.

Pochvala patří rodičům
za jejich kreativitu při
výrobě kostýmů.
Letošní
školní
rok
odchází do základní školy
17 dětí. Do další životní
etapy jim přejeme hodně radostných okamžiků a štěstí
v životě.
kolektiv MŠ

Zahajovací schůzka pro všechny rodiče
na nový školní rok se uskuteční
ve středu 28. srpna v 16. 00 hodin.

strana 7

Výprachtické noviny

červenec - srpen 2013

ZŠ JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
Školní rok 2012/2013 je již minulostí
Během jeho průběhu jste se na těchto stránkách dozvídali, čím učitelé i žáci Základní školy J. Pravečka žili.
Teď, v období prázdnin, bych ráda zavzpomínala na jeho
poslední měsíce:

Cyklistický kurz
probíhal ve dnech 27. - 31. 5. 2013 v okolí přehrady
Pastviny. Vlivem špatného počasí, které nebylo během jarních měsíců výjimkou, ujeli jeho účastníci výrazně menší
počet kilometrů, než tomu bylo v uplynulých letech.
Už pondělní cesta do penzionu Lesanka byla ve znamení častých přeháněk.
V úterý cyklisty opět probudil déšť. Vyrazili jsme tedy na
krátkou procházku k Vejdově lípě, která je nejmohutnějším stromem na území našeho státu. Odpoledne se počasí
trošku umoudřilo a my vyrazili na kolech na Zemskou bránu. Po cestě jsme museli opravovat jeden defekt a taky se
schovat před přeháňkou, zmokli jsme i na Zemské bráně.
Středa byla pro vyjížďku na kole ideální. Dopoledne
jsme absolvovali exkurzi na pastvinské přehradě. Odpoledne jsme vyrazili na delší etapu směrem k opevnění
Hanička. Po cestě jsme si prohlédli některé bunkry. Přes
Rokytnici a Kunvald jsme se vrátili zpět na základnu.
Tachometr v cíli ukazoval 55,5km.
Čtvrteční dopoledne jsme strávili na hřišti v Klášterci,
kde jsme si zahráli softball. Odpoledne opět pršelo. V
tomto čase žáci připravovali program na večer, kterým byl
kvíz pro oba vedoucí kurzu.
Páteční trasa vedla nejkratší cestou domů. Výsledkem
je 159 ujetých kilometrů a zážitky, na které se bude dobře
vzpomínat.
Text p. učitele Grossmanna zpracovala H. Chládková

Výlet 1. stupně

Hostování divadelního kroužku

18. 6. 2013 se vydali žáci 1. stupně na výlet do Moravského krasu a na zámek Rájec - Jestřebí. Počasí bylo víc
než letní, a tak chlad v jeskyni stejně tak jako v zámeckých sálech byl pro všechny víc než vítaný.

Naše divadelní seskupení Tydýti se po vydařené premiéře rozhodlo, že zkusí štěstí mimo domovinu a předvede
svoji autorskou divadelní hru „Nebeská škola“ i na jiných
prknech. Nejprve jsme vyjeli hrát v pondělí 17. 6. do Lanškrouna. Do sálu na Zámku se na nás přišlo podívat kolem
400 žáků z lanškrounských škol.
A aby toho nebylo málo, ve čtvrtek 20. 6. jsme jeli
až do Poličky obšťastnit místní školy. Poděkování patří
především hercům, kteří šli do akce s plným nasazením
a s humorem.
Podle textu p. uč. J. Kacálkové

Velmi děkuji všem Tydýtům, kteří vydrželi v kroužku
až do konce školního roku a věnovali spoustu svého času
a energie jak zkouškám, tak i vystoupením. Děkuji jejich
rodičům za pomoc se sháněním rekvizit a kostýmů a za
podporu, kterou svým potomkům projevovali.
V neposlední řadě, i když nakonec, patří mé poděkování sympatické dvojici mladých lidí, která za to všechno
může: Janě Kacálkové a Davidu Petrovi. Přeji jim, aby je
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ani na chvilku neopustila inspirace v představení „Nebeský
život manželský“, ve kterém se rozhodli hrát hlavní role.
Mgr. Hana Chládková

Výstava žákovských výtvarných prací
na téma mandala
byla završením projektu „Mandala dětem“, kterého
se naše škola v letošním roce zúčastnila (viz minulá čísla Výprachtických novin). V rámci tohoto projektu vznikl originální soubor více než čtyřiceti výtvarných prací
žáků II. stupně školy, které byly ve dnech 7. až 14. června
vystaveny na chodbách školy. Zahájení bylo slavnostní vernisáží s kulturním programem a občerstvením. Mandaly bylo možné si zakoupit formou jakési aukce. Výtěžek
byl věnován na nákup výtvarných potřeb.
Mnoho letošních akcí ovlivnilo nepříznivé počasí.
Výstavu ovlivnilo naopak počasí až příliš příznivé. 7.
června bylo totiž po velmi dlouhém období se stálým deštěm slunečno a teplo. Spoustu lidí tak zlákaly zahrádky
a neposečené louky a na vernisáži bylo mnohem méně
návštěvníků než bývá obvyklé.
Mgr. Hana Chládková

Předávání štafety 2013
Již tradičně se ve čtvrtek 21. června loučili deváťáci se
školou a předávali pomyslnou štafetu nastupujícím budoucím prvňáčkům. Tato tradiční akce ukončuje jednu etapu
v životě mladého člověka a zároveň otevírá novou. Něco
důvěrně známého končí, něco nového a zatím neznámého čeká jak na ty malé šestileté děti, tak také na patnáctiletou mládež. Všem přejeme úspěšnou budoucnost ve
vzdělání.

pomoc. Důležité je kromě toho naučit se ohleduplnosti,
neboť právě ta je důležitým předpokladem bezpečného
pohybu na silnicích.

Soutěž pro 1. a 2. třídu
Podobně jako před Velikonocemi, tak i koncem školního roku si osmáci opět vymysleli soutěž pro mladší spolužáky. První a druhá třída patří k jejich oblíbeným terčům. Plnění úkolů – tentokrát na pohádkové téma - bylo
samozřejmostí a sladká odměna taktéž.
Text p. učitele Grossmanna zpracovala H. Chládková

Olympijské hry v duchu starého Řecka
Poslední školní týden je zpravidla věnován tradičním
aktivitám, o kterých se zmiňuji na jiném místě. Upršené
počasí neumožnilo, abychom podnikli plánovaný výjezd

Mgr. H. Chládková

Dopravní hřiště Vysoké Mýto
Ve středu 12. 6. si žáci prvního stupně mohli v praxi
vyzkoušet své znalosti a dovednosti v dopravní výchově.
Na tuto oblast vzdělání se klade poslední dobou velký
důraz. Žáci se učí dopravní značky, řeší dopravní situace
coby chodci i jezdci, učí se poskytnout v případě potřeby

na kolech, a tak se stalo, že se na naší škole konaly vůbec
poprvé Olympijské hry. Začaly nástupem účastníků, vztyčením vlajky a zapálením olympijského ohně. Žáci soutěžili ve sportovních a uměleckých kategoriích. Ze sportovních soutěží to byla především gymnastika (přeskok,
prostná, kladina). V umělecké části se soutěžilo ve skladbě
a přednesu básně, komentáři na dané téma a tvorbě pla-
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Slavnostní zakončení školního roku 2012/2013

kátu. Nejúspěšnějším družstvem se stalo družstvo deváté
třídy. Následovala osmá, sedmá a šestá třída.
Podle textu p. uč. Grossmanna

Pohádkový les 2013
I letos si devátá třída připravila něco málo aktivit pro
svoje spolužáky. Termín byl dán (předposlední den školního roku), trasa byla tradiční, úkoly známé a rychlost, ta
byla co největší. Po zdárném zdolání několika úkolů si
všichni účastníci vysloužili sladkou odměnu.
Podle textu p. uč. Grossmanna
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Tradičně se poslední školní den – ještě před rozdáním
vysvědčení - koná v tělocvičně malá slavnost, které se tradičně účastní také pan starosta JUDr. M. Stejskal.
Žáci 9. třídy se rozloučí nejen s vyučujícími, ale i se
svými mladšími spolužáky - předají „žezlo“ svým nástupcům z 8. třídy.
Jsou zde pak oceněni všichni žáci, kteří se během roku
výrazněji zapojili do různých školních akcí, olympiád,
soutěží nebo kulturních vystoupení. Mezi oceněnými byli
letos pilní sběrači papíru, účastníci matematických soutěží Pythagoriáda a Taktik, členové divadelního kroužku,
aktivní účastníci projektu Amavet a další. Každoročně je
vyhlašován také skokan roku (největší zlepšení v prospěchu). Letos si tento titul odnáší Radek Hajzler ze 7. třídy,
který se dokázal ve 2. pololetí zlepšit v celkovém průměru
téměř o půl stupně. Srdečně gratulujeme.
Za pedagogický sbor Mgr. Hana Chládková
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VÝPRACHTICKÉ POUŤOVÉ SOBOTNÍ ODPOLEDNE
NA ZAVŘENÉ SILNICI JEŠTĚ JEDNOU…
Po loňském úspěšném pokusu jsme byli požádáni, abychom i o letošní výprachtické pouti zorganizovali podobné zábavné odpoledne před hostincem U Jana.
Přestože je čím dál obtížnější získávat lidi na obsluhu
a zajišťování akcí pro ostatní spoluobčany, v SDH Koburk se
to zatím ještě daří. A proto jsme souhlasili, a tak i letos uspořádáme v sobotu 10.8. Pouťový karneval včetně zábavného
odpoledne na zavřené silnici v podobném duchu jako loni.
Silnice před sálem U Jana bude tedy v obou směrech
opět uzavřena pro jakoukoli dopravu, a to v době cca od
15h v sobotu do 8h neděle 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:
- Pro značný ohlas opět dovezeme Elektrického rodeo
býka – coby hlavní atrakci 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, kořalku - cokoli. Dokud vydrží pít nebo
neodejde domů.

- Vystoupení SILÁKA FRANTY (nástupce legendárního
Franty Kocourka)
- Taneční nebo cvičitelské představení mladých
a pohledných dívek
- Nafukovací atrakce pro děti
- Kavárna Modrásek – pojízdná kavárna nabízí patnáct
druhů brazilské kávy excellence superior
- Večer na sále pouťová zábava - hraje GREMLINS
- V pozdějším večeru pak opět plánujeme ozářit temnou
noc vystoupením umělců, kteří to umí více než dobře
s OHNĚM A SVĚTLY
Konečný program a časy vystoupení uvedeme na plakátech.
Prostor před hostinstvím bude opět kryt velkokapacitními stany jako ochrana před deštěm nebo ostrým sluníčkem. 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 ☺.
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NEBESKÁ ŠKOLA
Ve čtvrtek 27. 7. 2013 jsme měli možnost zhlédnout
derniéru divadelní hry NEBESKÁ ŠKOLA. Derniéru proto,
že v této hře účinkovali také žáci 9. třídy, kteří po prázdninách nastoupí na střední nebo učňovské školy. Ti, kteří
toto představení zhlédli, nám musí dát za pravdu, že to byl
velice pěkný herecký výkon našich žáků. Od začátku až
do konce představení se zúčastněný divák bavil a neměl
čas se nudit. Také kulisy a kostýmy byly pěkně a vkusně
k tomuto účelu připraveny. Vzhledem k tomu, že se právě opravoval sál v hostinci U Jana, se představení konalo
v tělocvičně školy. Účast byla veliká.
Poděkování patří nejen našim mladým hercům, ale také
všem, kteří se podíleli na nastudování a přípravě, především
Mgr. Janě Kacálkové a panu Davidu Petrovi a také všem
ostatním. Věříme, že v příštím roce budeme mít možnost
zhlédnout zase nějakou hru v podání našich žáků, i když
víme, že nastudování a příprava je časově náročné.

OSLAVA 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ
SDH VÝPRACHTICE
Vážení přátelé cechu hasičského! Dne 22. 6. 2013 proběhly na hřišti ZŠ Výprachtice oslavy 130. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů Výprachtice. Počasí se nám
vydařilo, a proto jsme se rádi sešli se známými z řad okolních sborů dobrovolných hasičů - Čenkovice, Orličky,
Bystřec, Koburk, Horní Dobrouč. Chtěl bych těmto sborům poděkovat za účast na našich oslavách. Velice děkuji
naší výborně hrající dechovce pod vedením pana Honzy Merty a chtěl bych též poděkovat všem našim vyznamenaným za jejich velice dobrou práci. Také bych chtěl
poděkovat našim věrným sponzorům a mecenášům, bez
kterých bychom nemohli tuto práci vykonávat. Rád jsem
mezi námi přivítal naše milé hosty v čele s hejtmanem

SPOZ obce Výprachtice

POVODNĚ 2013, HASIČI POMÁHALI
PŘI POVODNÍCH V DOLANECH
Hasiči z SDH Koburk a SDH Výprachtice vyjeli pomáhat do Dolan u Kralup nad Vltavou. Hasiči SDH Koburk
stačili ještě před výjezdem uspořádat sbírku na pomoc
postiženým povodněmi. Jednalo se zejména o úklidové
prostředky. Všem, kdo přispěli, děkujeme. V pondělí se
vybrané věci soustředili také na naší obci. Pan MUDr.
Novotný se svojí manželkou zajistili očkování hasičů
proti žloutence typu A a B. Očkování proběhlo přímo v
Dolanech, kam se manželka MUDr. Novotného vypravila.
Děkujeme Vám, je to od Vás skutečně gesto hodné Hipokratovy přísahy. Pan starosta Dolan se jmenuje Dobeš a
pomoc našich hasičů velmi ocenil. Byli jediní, kteří přijeli
do této vesnice pomáhat. Vesnice nemá vlastní jednotku
SDH. Naši hasiči tam museli zvládnout to, co jinde zajišťovaly desítky sborů profesionálních a dobrovolných hasičů.
Děkujeme Vám dobrovolní hasiči, jsme na Vás velice hrdí.
Do Dolan vyrazili pomáhat Libor Helbich, Luděk Skalický,
Petr Pfeifer ml., Jiří Katzer, Petr Hanyš a Luboš Lerch. Poděkování patří i manželkám hasičů, které musely zvládnout
veškeré povinnosti spojené s chodem rodin.
JUDr. Stejskal Miroslav
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Pardubického kraje JUDr. Netolickým Martinem, rád jsem
přivítal i jeho vedoucího kanceláře Milana Fajfra, čestného občana Výprachtic a čestného člena SH ČMS pana
ing. Jiřího Olivu, zástupce okresního sdružení br. Matějku Josefa, starostu okrsku č. 4, bratra Matějku Františka,
starostu naší obce JUDr. Stejskala Miroslava a místostarostu obce pana Jiřího Pfeifera st. Chtěl bych poděkovat
i vedoucím Kukátka za jejich krásný program mažoretek
a za soutěže pro děti. Osobně si myslím, že se nám tyto
oslavy vydařily. Nakonec chci poděkovat našim rodinám,
maželkám, přítelkyním – bez jejich tolerance s naší prací
bychom nemohli tuto velice záslužnou práci vykonávat
– díky Vám všem za kladný přístup k hasičské problematice v dnešní nelehké době.
za SHD Výprachtice – Pfeifer Petr st.
starosta SHD Výprachtice
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PROSBA NA PEJSKAŘE
Prosím majitele psů - chovejte se ke svému okolí slušně
a ohleduplně a uklízejte po svých miláčcích exkrementy.
Věřím, že je Vás většina, kterým nečiní problém sebrat
do sáčku po svém psím příteli exkrement a odnést ho do
popelnice.
místostarosta Jiří Pfeifer

TJ Sokol Výprachtice oddíl volejbalu pořádá
v sobotu 3. 8. 2013 od 8.00 hodin
8. ročník

VOLEJBALOVÝ
TURNAJ ČTYŘEK
(2 ženy + 2 muži)

MOTTO: Štěstí, výkonnost a úspěch člověka
jsou závislé na jeho kontaktu s druhými.
Přijďte povzbudit domácí borce!!!
Bohaté občerstvení zajištěno
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OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY
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Najdi 10 rozdílů.

SUDOKU

Spoj čísla od 1 do 100.

Evička si zkusila připravit aktovku. Vybarvi všechny věci,
které do školy patří. Věci, které do školy nepatří, škrtni.
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