Vážení přátelé, sousedé, občané, lide místní i přespolní,
den po dni, týden po týdnu, měsíc po měsíci, plynul
tento rok, pro mnohé z nás asi velmi rychle. Než bychom
se nadáli, máme tu advent, předzvěst Vánoc a končícího
roku 2013.
Jaký že to byl rok? Asi byl opět rokem trochu hektickým, jak už to v současné uspěchané době bývá.
Každoročně se těšíme na to, že si příští rok věci lépe
zorganizujeme a nebudeme se tolik „honit”. Ujišťujeme se
o tom, že některé věci je nutné hodit za hlavu a pátráme
po tom, co má v životě smysl. Nakonec však opět nestíháme, přepínáme se pro detaily a nemáme následně na
mnoho důležitých věcí čas.
Nemáme čas na své kamarády, rodiče, děti, sousedy
a známé. Tak snad ten rok
příští nám přinese více pohody, více možností se zastavit
a užít si trochu přírody i lidí
kolem sebe.
A jakže to bylo ke konci tohoto roku v naší
obci? Zaměstnanci obce
v měsíci listopadu a prosinci prováděli malování
obecního úřadu po výměně některých oken na západní straně budovy. Dále se pracovalo na hospodě, kterou se nám snad již podaří otevřít. Pracovalo se i na
novém oplocení hasičské nádrže v Koburku a dokončovalo se vybavení zázemí nad hospodou nábytkem.
V brzké době uspořádáme den otevřených dveří, abychom
Vám mohli dokončené zázemí v kulturním domě, včetně
ostatního příslušenství ukázat. V listopadu byla také provedena výměna několika šoupat a dalších dosluhujících
součástek na obecním vodovodu. Problémy se vyskytly
v souvislosti s novým automatickým dávkováním chlóru
na obou vodojemech. V dané souvislosti bychom se Vám
chtěli omluvit za sníženou kvalitu vody, která obsahovala více chlóru, než bylo nutné. Bylo to způsobeno novou
technikou, konkrétně nově nainstalovanými dávkovači
chlóru. Než se podařilo firmě, jež zařízení pro oba vodojemy dodávala, nastavit správné dávkování, přijali jsme řadu

stížností právě na vysoký obsah chlóru ve vodě. Nyní je
snad již problém vyřešen a voda má chuťové vlastnosti, na
které jste byli zvyklí. Ještě před koncem roku obec získala
dotaci na přestavbu dvou bytů v objektu bývalé zmrzliny.
Několik obcí před námi peníze odřeklo a tudíž se zčista
jasna dostalo i na nás. Jelikož stát nyní staví byty pouze
pro ty občany, kteří mají problémy se začleněním do společnosti a pro osoby se sníženou pohyblivostí, požádali
jsme nakonec o dotaci právě pro občany, kteří mají problém s pohyblivostí, a proto potřebují určitou péči. Další
dva byty, které zřejmě začneme stavět později, bychom
realizovali z obecních prostředků bez dalších omezení pro případné nájemníky.
V polovině listopadu se také
započalo s opravou komunikace v horní části obce
zvané Hoblovna. Jelikož se
jedná o komunikaci ve vlastnictví Pardubického kraje,
bylo uvolnění prostředků
vázáno právě na rozhodnutí
krajských orgánů.
Ještě do konce roku bychom chtěli vyčistit srážky
na komunikacích, kanálové
vpustě, vyřezat přesahující porosty podél místních komunikací, poopravit cesty. Chěli bychom se také pustit do zásadní opravy šaten v kulturním domě apod.
Příští rok nás čeká výstavba nového úseku vodovodu
za několik mil. Kč, pořízení nového rozhlasu, generální
oprava střechy na objektu bývalé mateřské školky, nové
autobusové zastávky (kovárna a fara), zateplení části budovy obecního úřadu. Dále připravujeme přístavbu zázemí
šaten a sociálního zařízení za jevištěm kulturního domu.
Bude nutné dokončit výstavbu dvou bytů v objektu čp. 13,
opravit místní komunikace, pokračovat v opravě a výměně veřejného osvětlení a výměnit další šoupata a zařízení
obecního vodovodu. Dokončovací práce si také vyžádá
nový vrt u Červené skály. Bude nutné také opravit hasičskou nádrž apod.
Jak to tak vidíme, příští rok určitě nebude odpočinkový, možná se nám na něco nepodaří zajistit prostředky,
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nebo se něco nestihne. Nicméně bychom chtěli vše, co
jsme zde uvedli, alespoň zkusit. Chtěli bychom nicméně
při tom všem vnímat Vaše potřeby, zabývat se Vašimi problémy a pomáhat Vám řešit Vaše potíže.
Tento článek měl být vlastně o vánočním čase, vánočním zastavení a rozjímání.
Zkusme tedy alespoň chvilku rozjímat, když už nám na
zastavení nezbývá mnoho času.
Vánoce jsou určitě svátky, na které se řada z nás těší,
jsou to svátky rozzářených dětských očí, jsou to svátky
nostalgie, radosti z narození Krista, radosti z dárků a radosti ze shledání s blízkými.
Sváteční chvíle jsou příležitostí projevit si navzájem
ušlechtilé city, ukázat to lepší „já” ve vzájemných vztazích mezi lidmi. Zkusme proto v duchu odprosit ty, kterým jsme ublížili a odpustit těm, o kterých se domníváme,
že ublížili nám. Děkujme za vše dobré a krásné, i za to,
co nám život připravil snad těžkého, ale nutného pro naše
probuzení a možná i polepšení.
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Věříme, že prožijete Vánoce v pohodě, klidu a ve zdraví. Není vůbec rozhodující, jaké dárky dostanete, nebo
jestli vůbec nějaké dárky dostanete. Je ale důležité, že si
na Vás někdo vzpomněl a ozval se Vám, někomu stojíte za
to, aby se u Vás zastavil na kus řeči. Možná, že Vám bude
stačit, že alespoň dá o sobě vědět, zavolá a tak. Není ani
důležité, kolik napečete cukroví, je však podstatné, abyste
se cítili dobře, a to i třeba při čaji a sušenkách.
Dovolte nám, abychom Vám popřáli pevné zdraví, štěstí, spokojenost v rodině. Také Vám přejeme, abyste byli
zaměstnáni, případně si nějakou dobrou práci našli. Přejeme Vám, abyste neztratili přátele, příbuzné a známé. Přejeme Vám, abyste si při veškerých životních nástrahách
a potížích, které život přináší, zachovali dobrou mysl
a radost ze života.
Přejeme Vám krásné a pohodové Vánoce, pevné zdraví
a vše dobré v novém roce 2014.
S pozdravem Zastupitelstvo obce Výprachtice.

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝPRACHTICE,
KONANÉHO DNE 30. 9. 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: J. Lerch
Program:
1/ Zahájení
2/ Schválení smluv o dílo
3/ Zveřejnění záměru prodeje pozemku
4/ Rozpočtové změny
5/ Vyřazení majetku
6/ 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: Mgr. H. Katzerová, Ing.
J. Falta
Schváleno: 7 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: J. Koubek, V. Jandejsková
Schváleno: 7 – 0 – 0
Dostavil se p. L. Merta.
135/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou
Jindřich Schlesinger, Gastro komplet, Špindlerova 638,
562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 65682254. Předmětem smlouvy je dodávka a montáž zařízení - restaurace Výprachtice
– vybavení kuchyně. Cena dodávky činí 117.869,60 Kč
bez DPH. Smlouva o dílo se uzavírá po předchozím výbě-
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rovém řízení, a to dle návrhu smlouvy, který tvoří přílohu
tohoto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
136/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou
Miroslava Falty, IČ 64774121. Předmětem díla bude vybavení pokojů a koupelen nad restaurací U Jana. Zhotovitel
byl vybrán na základě výběrového řízení.
Nabídková cena s DPH činí 135.941,- Kč. Smlouva se
uzavírá v textu dle předloženého návrhu smlouvy, který se
zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
137/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s fyzickou
osobou Vilém Šeda, místo podnikání: Masarykovo náměstí 925, Žamberk, IČ: 73608629. Předmětem díla jsou technologické úpravy a doplnění technologie ve vodojemech
Vlčí důl a Zaječín. Smlouva o dílo se uzavírá po provedeném výběrovém řízení, a to dle návrhu smlouvy, který se
zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
Dostavila se p. K. Medková.
138/ ZO schvaluje uzavření smlouvy s firmou pana
Martina Chládka, místo podnikání: Cotkytle čp. 119. PSČ:
561 32, IČ: 75272831. Cena prací cca 30 tis. Kč. Smlouva
se uzavírá dle předloženého návrhu smlouvy o dílo. Předmětem díla bude rekonstrukce bytu v domě čp. 3, vyzdění
komínů na objektu čp. 13, zhotovení chodníku a drobné opravy v objektu čp. 216. ZO pověřuje starostu obce
k uzavření smlouvy.
Schváleno: 9 – 0 – 0
139/ ZO schvaluje následující akce:
a) opravu místního rozhlasu – výměna baterií
b) instalaci plynových rozvodů do kuchyně objektu
čp. 216
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c) instalaci bojleru s rozvody na ohřev vody v kuchyni
d) automatické spínání čerpadla v Zaječíně
v návaznosti na výšku hladiny ve vodojemu
e) nákup židlí do sálu kulturního domu
f) instalaci topných kabelů do objektu školy čp. 390,
obecního úřadu čp. 3 a bývalé pošty čp. 175
ZO pověřuje starostu obce k objednání výše uvedených
prací s tím, že prostředky na výše uvedené jsou součástí
rozpočtových změn.
Schváleno: 9 – 0 – 0
140/ Zo schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou
Martina Fabiánka, Dolní Čermná 159, 561 53 Dolní Čermná, IČ: 67438555 na dodávku plastových oken v ceně
24.865,- Kč do budovy čp. 3 ve Výprachticích. Smlouva
se uzavírá v textu dle předloženého návrhu smlouvy.
Schváleno: 9 – 0 – 0
141/ ZO schvaluje smlouvu s hudební kapelou
Moravská Veselka – o.s., Sušice 38, 751 11 Sušice, IČO:
26523191 na provedení Vánočního koncertu ve Výprachticích, a to za cenu 17.000,- Kč. Návrh smlouvy se zakládá jako příloha tohoto usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
142/ ZO schvaluje vystoupení obce Výprachtice ze
svazku Lanškrounsko, se sídlem náměstí J. M. Marků
12, 563 01 Lanškroun a pověřuje starostu obce k podání
písemné výpovědi.
Schváleno: 9 – 0 – 0
143/ ZO schvaluje zveřejnění záměrů prodeje následujících pozemků:
a) ppč. 3148/75 vzniklé oddělením z původní ppč.
3148/1 geometrickým plánem č. 683- 412/2012 pro k.ú.
Výprachtice
Schváleno: 9 – 0 – 0
b) ppč. 3146/3 a 3148/74 vzniklé oddělením z původních ppč. 3146/1 a 3148/1 geometrickým plánem č. 704123/2013 pro k.ú. Výprachtice
Schváleno: 9 – 0 – 0
c) ppč. 1523/7 (část) v k.ú. Koburk – k prodeji bude
nutný geometrický plán, který zaplatí kupující
Schváleno: 9 – 0 – 0
d) ppč. 3148/11 (část) v k.ú. a obci Výprachtice – k prodeji bude nutný geometrický plán, který zaplatí kupující.
Schváleno: 9 – 0 – 0
144/ ZO projednalo žádost manželů Markových ohledně prodeje garáže u domu čp. 175, jedná se o spodní řadovou garáž na stpč. 102/2 v k.ú. Výprachtice. Prodej garáže
se schvaluje za cenu 100 000,- Kč. V případě snížení ceny
je důvodem výrazná vlhkost a zatékání do garáže, které
poškozuje nosné zdivo i stropní konstrukci
Schváleno: 9 – 0 – 0
145/ ZO schvaluje vyřazení majetku, a to dle návrhu
předloženého likvidační komisí zastupitelstva, kterým se
vyřazuje majetek dle seznamu, který se zakládá k tomuto usnesení. Zároveň ZO schvaluje prodej nepotřebného majetku z org. jednotky „Hostinec U Jana“ za ceny
navržené likvidační komisí. Seznam majetku k prodeji je
přílohou tohoto usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
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146/ ZO opravuje své usnesení číslo 52 ze dne 27. 3.
2013 tak, že usnesení číslo 133 ze dne 23. 11. 2012 se ze
seznamu usnesení navržených ke zrušení vypouští.
Schváleno: 9 – 0 – 0
147/ ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene spojeného s právem umístit na pozemku 491/1 pro k.ú.
a obec Výprachtice stavbu pro kontejnery na odpady. Věcné břemeno bylo zaměřeno GP číslo 708-45/2013 pro k.ú.
a obec Výprachtice s tím, že hranice rozsahu věcného břemene byly předmětným GP stanoveny. Povinným z věcného
břemene je vlastník pozemku ppč. 491/1 v k.ú. Výprachtice, pan Zdeněk Formánek. Oprávněným z věcného břemene je obec Výprachtice. Věcné břemeno bylo sjednáno za
jednorázovou náhradu 1.500,- Kč. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí obec Výprachtice.
Schváleno: 9 – 0 – 0
148/ ZO schvaluje rozpočtové změny, a to dle předloženého návrhu rozpočtových změn číslo 4, které se
zakládají k tomuto usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
149/ ZO schvaluje inventarizační komise pro provedení
inventur v roce 2013 a zároveň ZO ukládá starostovi obce
zajištění inventarizačních seznamů do 30. 11. 2013.
Hlavní inventarizační komise:
předseda: Věra Jandejsková
členové: Hana Katzerová, Hana Havelková
Dílčí inventarizační komise:
SDH Výprachtice: předseda: Ing. Jiří Falta, členové: Jiří
Pfeifer, Luděk Skalický
SDH Koburk: předseda: Hana Katzerová, členové: Věra
Jandejsková, Jiří Katzer
Knihovna Výprachtice: předseda: Jan Koubek, členové:
Hana Katzerová, Kateřina Medková
Knihovna Koburk: předseda: Věra Jandejsková, členové:
Václav Lerch, Luboš Merta
Dokladová inventura: předseda: Jiří Pfeifer, členové: Jiří
Kulhánek, Marie Bašková
Místní komunikace: předseda: Miroslav Stejskal, členové:
Luboš Merta, Luděk Skalický
Obecní údržba: předseda: Ing. Jiří Falta, členové: Miroslav
Stejskal, Josef Bašek
Vodovod a ČOV: předseda: Luboš Merta, členové: Josef
Bašek, Jiří Kulhánek
Obecní úřad: předseda: Miroslav Stejskal, členové: Marie
Bašková, Hana Havelková
Hostinec U Jana: předseda: Jan Koubek, členové: Jiří Pfeifer, Kateřina Medková
Schváleno: 9 – 0 – 0
150/ ZO schvaluje navýšení odměny pro knihovníky
pro knihovny Koburk a Výprachtice, ve výši 70,- Kč/hod.
Zároveň schvaluje uzavření dohody o pracovní činnosti
s panem Burešem, bytem Výprachtice 329, 561 34 Výprachtice, a to na činnost knihovníka knihovny Výprachtice.
Schváleno: 9 – 0 – 0
151/ ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene spojeného s právem umístit na pozemku ppč. 3228/1
v k.ú. Výprachtice stavbu přípojky elektřiny, a to ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem: Děčín IV-Podmokly,
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Teplická 874/8, PSČ 40502 Děčín, IČ 24729035. Rozsah
věcného břemene je vymezen GP číslo 684-683/2012 pro
k.ú. Výprachtice. Smlouva se schvaluje dále za podmínek
uvedených v návrhu smlouvy, která se zakládá k tomuto
usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
152/ ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2013 – za odstraňo-
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vání následků povodně v červnu 2013 v celkové výši 255
440,- Kč.
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

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝPRACHTICE,
KONANÉHO DNE 12. 11. 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, J. Pfeifer, JUDr. M.
Stejskal
Omluveni: L. Merta
Hosté: Bc. J. Vogel, L. Skalický
Program:
1/ Zahájení
2/ Schválení smlouvy o dílo na realizaci výstavby
2 bytů v čp. 13
3/ Schválení prodeje garáže na stpč. 102/2 v k.ú.
Výprachtice
4/ Schválení odpisového plánu ZŠ
5/ Schválení příspěvku pro TJ Sokol Výprachtice
6/ Rozpočtové změny
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: 8 – 0 – 0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: J. Kulhánek, J. Pfejfer
Schváleno: 8 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: K. Medková, J. Koubek
Schváleno: 8 – 0 – 0
153/ ZO schvaluje:
a) uzavření smlouvy o dílo s firmou Radek Hajzler, místo podnikání: Výprachtice čp. 296, 561 34 Výprachtice,
IČ 60146133, za nabídkovou cenu 2.053.171,- Kč, včetně
DPH.
Předmětem smlouvy o dílo je výstavba 2 pečovatelských bytů v přízemí domu čp. 13 ve Výprachticích. Cena
díla činí 1.772.583,06 Kč bez DPH. Smlouva o dílo se
uzavírá po předchozím výběrovém řízení, a to dle návrhu
smlouvy, který tvoří přílohu tohoto usnesení.
b) přijetí dotace na výstavbu těchto bytů od Ministerstva pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 932/6, 110
15 Praha 1, identifikační číslo akce: 117D514000344.
c) závazek na dofinancování předmětné stavby, a to
nejméně částkou 853.171,- Kč, dle nejvýhodnější nabídky
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z výběrového řízení, která se zakládá k tomuto usnesení.
d) závazek na zajištění dofinancování souvisejících
nákladů (zpracování projektu, stavební dozor, inženýring)
ve výši 150 tis. Kč.
e) schvaluje upravené registry této investiční akce.
Schváleno: 8 – 0 – 0
154/ ZO schvaluje prodej jedné ideální poloviny stavby
garáží na stavebním pozemku stpč. 102/2 v k.ú. Výprachtice. Předmět smlouvy se prodává manželům M. a J. M. za
kupní cenu 100.000,- Kč. Kupující dále zaplatí náklady
znaleckého posudku a poplatek za návrh na vklad do KN.
Stavba garáží se skládá ze dvou garáží, které jsou umístěny
nad sebou. Ve smlouvě kupní je vymezeno užívání garáží
tak, že spodní garáž bude užívána manžely M. a vrchní
garáž obcí Výprachtice. Dále se smlouva kupní schvaluje
za podmínek uvedených v příloze této smlouvy, která se
zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
155/ ZO schvaluje odpisový plán Základní školy Jindřicha Pravečka pro rok 2013. Odpisový plán se schvaluje dle návrhu odpisového plánu, založeného k tomuto
usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
156/ ZO schvaluje poskytnutí finančního transferu ve výši
7.000,- Kč TJ Sokol Výprachtice. Finanční transfer se poskytuje za účelem opravy havarijního stavu osvětlení hřiště.
Schváleno: 8 – 0 – 0
157/ ZO schvaluje rozpočtové změny dle předloženého návrhu rozpočtových změn číslo 5, který se zakládá
k tomuto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
158/ ZO schvaluje dofinancování těchto akcí:
a) rozšíření sněhových zábran na střeše objektu čp. 13
ve Výprachticích - 10.000,- Kč
b) provedení oprav a úprav objektu čp. 216 včetně
nákupu vybavení ve výši 100 000,- Kč.
ZO pověřuje starostu obce k objednání výše uvedených
prací s tím, že prostředky na výše uvedené akce budou
součástí rozpočtových změn.
Schváleno: 8 – 0 – 0
159/ ZO schvaluje zveřejnění záměrů prodeje následujících pozemků:
jedná se o pozemek 1779/2 v k.ú. Koburk a dále o
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pozemky zaměřené GP číslo 117-103/2013 a označené dle
předmětného GP jako ppč. 1779/16 a ppč. 1779/15 v k.ú.
Koburk a obci Výprachtice. V souvislosti s vyhrnováním
sněhu bude zřízeno věcné břemeno na pozemky 1779/15
a 1779/16 ve prospěch oprávněné obce Výprachtice tak,
aby bylo možné vyhrnovat sníh z komunikace obce ppč.
1779/14 na výše uvedené pozemky v k.ú. Koburk. Kupující se dále ve smlouvě pod sankcí zaváže, že na parcele
ppč. 1779/15 zaměřené GP číslo 117-103/2013 pro k.ú.
Výprachtice nezřídí stavbu, jejíž existence by znemožnila
vyhrnování sněhu a tím i výkon práva věcného břemene
ve prospěch oprávněné obce Výprachtice.
Schváleno: 8 – 0 – 0
160/ ZO schvaluje poskytnutí finančního transferu ve
výši 400,- Kč firmě OD U WITTBERGRA, Stará Boleslav,
Komenského 180, PSČ 250 01 Stará Boleslav. Příjemce
dotace se zavazuje použít celý finanční příspěvek na
závody psích spřežení, konané dne 9 a 10. 11. 2013 na
Červenovodském sedle.
Schváleno: 8 – 0 – 0
161/ ZO schvaluje prodej ppč. 3148/75 vzniklého oddělením z původní ppč. 3148/1 geometrickým plánem č. 683412/2012 pro k.ú. Výprachtice. Kupní smlouva se schvaluje
v textu dle návrhu smlouvy, která se zakládá k tomuto usnesení. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
Schváleno: 8 – 0 – 0
162/ ZO schvaluje prodej ppč. 3146/3 a 3148/74 vzniklých oddělením z původních ppč. 3146/1 a 3148/1 geometrickým plánem č. 704-123/2013 pro k.ú. Výprachtice.
Kupní smlouva se schvaluje v textu dle návrhu smlouvy,
která se zakládá k tomuto usnesení. Náklady spojené
s prodejem hradí kupující.
Schváleno: 8 – 0 – 0
163/ ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce
Výprachtice č. 2/2013, kterou se mění OZV č. 2/2012 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Na rok 2014 činí poplatek pro fyzické osoby
530,- Kč, s tím, že sazba poplatku dle §10b odst. 4 písm.
a) zákona o místních poplatcích je 27,- Kč a sazba poplatku dle §10b odst. 4 písm. b) zákona o místních poplatcích
je 503,- Kč. Pro podnikající fyzické a právnické osoby činí
za 1 popelnici v roce 2014 poplatek 1 256,-Kč bez DPH.
Schváleno: 8 – 0 – 0
164/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s budoucími povinnými.
Obsahem věcného břemene bude právo budoucí oprávěné obce Výprachtice umístit (zřídit) na VB zatíženém
pozemku ppč. 404 v k.ú. Výprachtice stavbu splaškové
kanalizace, včetně práva vstupovat a vjíždět na předmětný pozemek za účelem kontroly údržby a oprav předmětné budoucí stavby. Úhrada za zřízení věcného břemene
se sjednává dohodou a činí do 2.000,- Kč, a to dle rozsahu
budoucího dotčení pozemku. Smlouva se dále sjednává
za podmínek uvedených v příloze tohoto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
165/ ZO schvaluje poskytnutí následujících neinvestičních finančních transferů pro SDH Výprachtice:
a) ve výši 3.500,- Kč na 100 balíčků á 35,- Kč určených
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pro Mikulášskou nadílku spojenou s rozsvícením vánočního stromečku dne 6. 12. 2013
b) ve výši 7.000,- Kč na dětský karneval konaný dne
19. 1. 2013 (na ceny do soutěží, kolo štěstí a další náklady
spojené s konáním akce).
c) ve výši 5.000,- Kč na Pytliádu, konanou dne 15. 2.
2014 (medaile, poháry, ceny, cukroví, náklady na použití
rolby a sněžného skůtru apod.)
Schváleno: 8 – 0 – 0
166/ ZO schvaluje převedení částky 10.000,- Kč z neinvestičního příspěvku, příspěvkové organizace Mateřská
škola Výprachtice do mzdových prostředků této orgaizace. Částka bude použita od září do prosince 2013 na
doplacení nzdy osobní asistentky, která se stará o dítě se
speciálními potřebami.
Schváleno: 7 – 0 – 1
167/ ZO schvaluje poskytnutí neinvstičního transferu
ve výši 5.000,- Kč Římskokatolické církvi Výprachtice,
IČO: 61234222 na úhradu nákladů spojených s provedením restaurátorského průzkumu skříně varhan v kostele
Proměnění Páně ve Výprachticích.
Schváleno: 8 – 0 – 0
168/ ZO schvaluje navýšení příspěvku zřizovatele pro
ZŠ Jindřicha Pravečka Výprachtice, a to o 40.800,- Kč na
nákup školních lavic.
Schváleno: 8 – 0 – 0
169/ ZO schvaluje na základě žádosti slečny A. U.
úhradu pohledávky ve výši 36.754,- Kč ve splátkách ve
výši 1.000,- Kč měsíčně, první splátka bude zaplacena
nejpozději do 18. 12. 2013, ostatní splátky pak budou
zaplaceny nejpozději do konce každého kalendářního
měsíce. Nezaplacením příslušné splátky v pořadí se stává
okamžitě splatný zbytek dluhu.
Schváleno: 8 – 0 – 0
170/ ZO souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu
nebytových prostor v objektu čp. 3 ve Výprachticích
určených k provozování dětské lékařské ambulance. ZO
zmocňuje starostu obce uzavřít nájemní smlouvu s osobou, která doloží, že je odborně způsobilá k provozování
lékařské praxe dětského lékaře.
Schváleno: 8 – 0 – 0
171/ ZO schvaluje dodatek k úvěrové smlouvě číslo
618-202-04, vedené na účtu 0210480479/0800 s tím, že
nová úroková sazba bude vázaná na 1M Pribor, což odpovídá 1,8 p.a.
Schváleno: 8 – 0 – 0
172/ ZO Výprachtice projednalo dopis OS Naše
Výprachtice ze dne 27. 9. 2013, doručený obecnímu úřadu 24. 10. 2013 s tím, že byl projednán návrh odpovědi
občanskému sdružení Naše Výprachtice, se kterým ZO
vyslovilo souhlas.
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.
Závěr: Starosta obce poděkoval přítomným zastupitelům
a hostům za účast a veřejné zasedání ukončil.
Zapsala: Věra Jandejsková
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ODPOVĚĎ NA PETICI OBČANŮ

UPOZORNĚNÍ
Obecní úřad Výprachtice upozorňuje občany, že
v souvislosti s digitalizací katastru Výprachtic (včetně
Koburku a Valteřic) bude nutné podat dodatečné daňové přiznání pro daň z nemovitostí u finančního úřadu
pro Pardubický kraj, pracoviště Ústí nad Orlicí. Jedná
se o případy, kdy se u Vámi vlastněných nemovitostí
změnilo při digitalizaci katastru číslo pozemku nebo
jeho výměra. Opomenutí může být důvodem k uložení
příslušné sankce.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 16. listopadu 2013 jsme se sešli, abychom naše
nejmenší občánky přivítali do života v naší obci. K slavnostnímu uvítání se sešlo společně se svými rodiči, a někteří také se svými sourozenci, 5 děvčátek. Natálie Jandejsková, Zuzana Jandejsková, Tina Beranová, Tereza Mejtová
a Mia Motlová. 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.

příští setkání a věříme, že nám zachováte přízeň a také
napřesrok přijdete mezi nás.
Přejeme Vám také, abyste blížící se vánoční svátky prožili v klidu, pohodě a radosti se svými blízkými a v nadcházejícím novém roce hodně zdraví a štěstí.
SPOZ obce Výprachtice

ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY
Změna ordinační doby v ordinaci PL pro dospělé Bystřec, Výprachtice, Horní Heřmanice od 1. 1. 2014
Výprachtice

Bystřec

PO

12:30-15:00

15:30-18:00

ÚT

6:15-6:45 (OK)

ST

10:30-13:00
13:00-15:00
objedn. + návštěvy

ČT

15:00-18:00

PÁ

10:30-13:00

10:30-13:00
13:00-15:00
objednaní +návštěvy

H. Heřmanice
7:00-7:30 (OK)
8:00-10:00

7:00-8:00 (OK)
8:00-10:00
12:30-14:30
8:00-10:00

13:30-14:30
objedn. + návštěvy
OK - odběry krve
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili tohoto setkání. Také
bychom chtěli poděkovat všem, co věnovali svůj čas na
přípravách a následnému velmi pěknému programu při
této akci.
SPOZ obce Výprachtice

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
V neděli dne 10. listopadu 2013 se konalo tradiční setkání důchodců, které uskutečnila Obec Výprachtice společně
s Agrospolem s.r.o. Výprachtice. Jako každý rok byl připraven program a malé občerstvení. Tentokrát k nám zavítali
z Moravy Marie Nováková a Josef Mikulčák.
Odpoledne nám zpříjemnili programem nazvaným
,,S písničkou jsi věčně mlád a na světě rád“. Jejich program byl velice pěkný. Jsme také rádi, že je zájem o tuto
akci a každý rok je návštěvnost velká. Těšíme se již na
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PROSINEC V ORLICKÝCH HORÁCH
A PODORLICKU
Vážení čtenáři,
už jste viděli zimní nabídku KARTY HOSTA? Jestli ne,
navštivte webový portál www.
orlickakarta.cz, kde najdete
rozrůstající nabídku služeb
a také možnosti, jak kartu získat. Slevy na skipasy, mazání lyží, wellness či adrenalinové aktivity čekají jen vás!
Prosinec je měsíc blížících se Vánoc a probíhajících
adventních krásných akcí v destinaci. Rádi bychom vás
pozvali na některé z nich:
První neděli v prosinci, 1. 12. 2013 v Ústí nad Orlicí
proběhne tradiční Ústecký advent. Určitě byste si nemě-

li nechat ujít rozsvícení vánočního stromu na Mírovém
náměstí, zajímavý kulturní program a jarmark neziskových organizací. Již 17. ročník Výstavy betlémů můžete
navštívit v Rychnově nad Kněžnou ve dnech 6. – 27. 12.
2013, kde bude k vidění rozsáhlá výstavu betlémů ze
sbírek východočeských muzeí, od sběratelů a současných tvůrců. Tato výstava bude také zároveň provázena
malými podvečerními koncerty. V Bartošovicích v Orlických horách dne 14. 12. 2013 vás může zlákat návštěva
tradičního Vánočního řemeslného jarmarku s ukázkami
zdobení perníčků, vánoční výzdoby a dalších řemeslných
výrobků, ale také v tento den v kostele sv. Máří Magdalény proběhne tradiční koncert z cyklu adventních koncertů
na česko – polské hranici Advent mezi horami.
Nabídku všech akcí v destinaci najdete
na www.mojeorlickehory.cz

Obecní úřad
upozorňuje
odběratele vody
z obecního vodovodu,
že termín úhrady vodného
a stočného je nejpozději

15. prosince 2013
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ZPRÁVY ZE ŠKOLKY
V pátek 27. 9. se v MŠ konala putovní výstava exotických hlodavců, kterou nám zprostředkoval pan Pecháček
z Dolní Čermné. Děti měly možnost vidět například krysu obrovskou, osmáka degu, křečka syrského, nebo různé
druhy potkanů a dozvědět se něco o životě těchto milých
zvířátek.

Od letošního roku se
Motýlci zapojili do projektu Kuliferdova mateřská škola. Každý předškolák pracuje s objednaným
časopisem, který je zaměřen na klíčové oblasti
školní zralosti. Umožňuje
sledování individuálních
pokroků dětí. Je koncipován odborníky na předškolní vzdělávání. Děti
jsou rozvíjeny v oblasti
grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, řeči, myšlení, nebo
v předmatematických dovednostech.

Poslední středu v měsící listopadu jely děti z třídy Motýlků na divadelní představení Svět hraček do Lanškrouna.
Divadlo Minaret představilo příběh pohádkových postav
dětem obzvlášť blízkých - hraček.
Konfrontací hraček tradičních s těmi moderními se
vyjevuje i lecos o současném světě dětí a dospělých. Jak
vybírají rodiče hračky svým dětem a jak je tím ovlivňují.
V pohádce o vytoužených a odložených hračkách byly
použity písničky Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.
koletkiv MŠ

Ve čtvrtek 28. listopadu nás navštívíla MUDr. Novotná.
Vyprávěla dětem o profesi lékaře, jak chránit své zdraví
a co dělat pro své zdraví.
Přinesla s sebou velký zdravotní kufr se spoustou zdravotních pomůcek a nástrojů. Děti si tak mohly vzájemně
poslouchat srdeční tep. Paní doktorka je naučila obvazovat jejich části těla. Takto strávené dopoledne bylo pro nás
zpestřením činností a paní doktorce moc děkujeme.
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ZŠ JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
Zprávy ze školy tentokrát očima žáků
Velmi ráda tentokrát využívám textů napsaných našimi
žáky. Ve škole totiž od října působí kroužek „Školní časopis“ a příspěvky z jeho prvního čísla mohou být i pro Vás
zajímavým zdrojem informací ze školy.

Planetárium a obří akvárium v Hradci Králové
Planetárium v Hradci Králové je velmi hezké. Uvidíte tam,
na jaké ose jezdí planety. Ukážou Vám všechno, co chcete vidět a slyšet. Ukážou Vám i ty nejmenší planety. Například uvidíte planetu JO. Je to divný název, ale doopravdy
se tak jmenuje. Avšak abyste na planetárium nezapomněli, můžete si zakoupit nějaký suvenýr.
učitelky zavolaly děti s jejich draky a daly jim malé dárečky v podobě bonbónků a tužek. Po rozdání cen odcházeli
rodiče s dětmi domů do teplíčka sníst si bonbónky. Na
závěr bychom touto cestou chtěli poděkovat rodičům za
dárečky, které nám věnovali.
Nela Junková, Veronika Krobotová, Nikola Šebrlová, 6. třída

Praha – FARAONOVO TAJEMSTVÍ
Obří akvárium - Můžete zde kouknout na ryby. Jsou
tam různé ryby - např. piraně, je tam i sumec a uvidíte
i lebky ryb. Ale pozor - jmenuje se to obří akvárium, ale
doopravdy je to malé, tak abyste se nedivili☺
A také si můžete koupit malé ryby :-)
Milan Jaroš, 5. třída

Dne 17. 10. 2013 jeli žáci 2. stupně do Prahy na Faraonovo tajemství. Jeli jsme vlakem do České Třebové a tam
jsme přestoupili na vlak do Prahy. Dojeli jsme na hlavní
nádraží v Praze a koupili si jízdenky na metro. Jeli jsme na
I. P. Pavlova, nastoupili jsme na tramvaj a dojeli jsme až
na Šumavskou, kde už byl cíl naší cesty.
Provázely nás tam dvě milé slečny, které měly na sobě
kostýmy faraonek. Byli jsme rozděleni na dvě skupinky,
v každé skupince byly dvě bohyně, čtyři synové mumie
a byl tam i král podsvětí a jeho poddaní. Bylo to tam sice
malé, i když útulné, ale moc nás to bavilo a také jsme si
mohli napsat, jak mohlo vypadat naše egyptské jméno. To
jméno se píše bez samohlásek. A potom jsme jeli domů
a od paní učitelky každý dostal lízátko.
Natka Matějková, 6. třída

Drakiáda
10. 10. 2013 se uskutečnila na hřišti ve Výprachticích
Drakiáda. Sešly se děti s rodiči, kteří přinesli spoustu draků. Draci byli malí i velcí, žádní dva nebyli stejní. Bylo
příznivé počasí, a proto naši dráčci vzlétli až do oblak.
Mnoho z nich se do sebe zamotalo a také jich hodně přistálo na stromech. Na hřišti byla možnost opéct si párek
u velkého táboráku a zasoutěžit si ve skákání v pytli a v
házení míčku do klaunovy pusinky. Po hodince si paní
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Dne 17. 10. 2013 se druhý stupeň základní školy Jindřicha Pravečka vypravil do Prahy na Faraonovo tajemství
v Atlantis Center. Je to nově otevřené vědecko-zábavní
centrum, které má poskytnout žákům unikátní možnost
nahlédnout do tajemného starověkého Egypta.
Naše cesta začala již v 7:15 hodin ráno, kdy jsme
nastoupili do autobusu do Lanškrouna, tam jsme čekali
hodinu na vlak, který by nás měl dopravit do České Třebové.
Hodinu čekání jsme si ale zpestřili vydáním se na menší nákup do Alberta, kde jsme si koupili něco malého
k zakousnutí.
Poté, co jsme dorazili do České Třebové, nás čekala
delší cesta směr Praha - hlavní nádraží.
Cesta uběhla velice rychle díky dobrému kolektivu.
Když jsme dorazili na hlavní nádraží, putovali jsme
s davem, abychom si mohli koupit jízdenky na metro, kterým jsme se konečně vydali na Faraonovo tajemství. Zde
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jsme se rozdělili do dvou skupinek a byli plně zaujati tím,
co nám slečny animátorky vyprávěly.
Mladší žáci se určitě dozvěděli více zajímavostí než my
starší, jelikož jsme se vše učili v předchozích ročnících.
Dohromady jsme zde strávili hodinu naučné výuky o starém Egyptě.
Cestou zpět konečně domů jsme byli všichni velmi unavení, ale i přesto jsme ukázali, že jsme ještě stále v pubertě ☺
Pája Mertová, Týna Křišťálová, 9. ročník

Pernštejni
Dne 7. 11. 2013 do školy přijela umělecká skupina
Pernštejni. Předvedli nám, jak to všechno začalo, jaké
zbraně používali a co se v té době nosilo. Také jsme se
dozvěděli něco o našich panovnících. Zahrnuli tam i něco
zábavného a někdy si vyvolali někoho z dětí. Doufáme, že
někdy zase přijedou.
Natálie Matějková, 6. ročník

Pozn.: Agentura Pernštejni nám přiváží každým rokem
nové představení s tématem českých dějin. Tentokrát jsme
viděli, slyšeli a sami si zahráli v představení „České země
za vlády Přemyslovců.“
HCH

Logická olympiáda
Dne 8. 11. 2013 jsem jela do Pardubic na krajský úřad,
abych soutěžila v logické olympiádě. Po 60 minutách
logických úloh jsem se umístila na 4. místě – postupuji tedy do finále, které se uskuteční v Praze, v Míčovně
Pražského hradu.
Ukázková úloha:
Babička je o 50 let starší než její vnučka. Za tři roky bude
součet věku babičky a vnučky stejný jako dvojnásobek věku
maminky. O kolik let je maminka starší než vnučka?
(Případné chyby prosím omluvte – úloha jen z mé
paměti)
Adéla Seidelmannová, 9. třída

Adéla postoupila do „kraje“ po vydařeném školním
kole této soutěže. Děkujeme jí za vzornou reprezentaci
školy a budeme držet pěsti, ať se v Praze zadaří!

Robotika ve škole
Robotika je dynamicky se rozvíjející obor zasahující stále více do našeho života. Proto jsme v tomto školním roce
otevřeli na naší škole zájmový kroužek, ve kterém si žáci

zvyšují manuální zručnost nejprve prostřednictvím sestavování statických modelů. Z nich dále staví zařízení, která
umí samostatně vykonávat určitou činnost, např. sledovat
čáru, převážet pingpongové míčky, sledovat pohyb apod.
Největším problémem realizace našeho záměru bylo
zajištění stavebnic, se kterými by žáci mohli pracovat.
To by nebylo možné bez pomoci Asociace pro mládež,
vědu a techniku AMAVET, o.s., která naší škole bezplatně
zapůjčila stavebnice Fischertechnik v hodnotě 42 000Kč, a
Obecního úřadu Výprachtice, který nám poskytl 25 000Kč
na nákup dalších stavebnic. Děkujeme.
Mgr. Jiří Formánek, vedoucí kroužku

A ještě pár příspěvků na téma Vánoce
Když se řekne slovo Vánoce, napadne mě stromek, dárky, cukroví a hodně dalších věcí, které k Vánocům patří.
Ale jak jsem postupem času rostla, tak mi došlo, že pro
mě na Vánoce nejsou důležité dárky nebo to, že se budu
chlubit tím, že je moje rodina spolu. Ten pocit, když si
všichni sedneme ke štědrovečerní tabuli a bavíme se spolu
o našich problémech a radostech, to jsou pro mě Vánoce.
Alex Tosto, 8. ročník

Když přijde zima, většina malých dětí se těší. Říkají:
„Konečně se můžeme koulovat a budeme sáňkovat.“
Rodiče se ovšem moc na zimu netěší. Zima je tu když
nasněží, vidíme bílé střechy a místo zelených lesů, louk a
zahrad vidíme bíle zasněžené stromy v lesích, bílé louky
a zahrady. V zimě na děti chodí čerti, anděl a Mikuláš.
Pokud jsou hodní, dostanou mlsné dobroty. Ovšem většina lidí se v zimě těší na Vánoce. O Vánocích k nám chodí
Ježíšek a nosí dárky pro naše děti ale i dospělé. Hlavně
nesmíme zapomenout na zdobení živého nebo umělého
stromku. Doufám, že tyto Vánoce budou na sněhu a ne na
blátě. Já se na Vánoce už těším a doufám, že vy také.
Kristýna Stejskalová, 8. ročník

Vločky se snášejí pomalu k zemi,
na dětských saních rolničky zvoní.
Zima se blíží, už je tady,
pojďme si stavit sněhuláky.
Každý se těší na Štědrý den,
balí se dárky, slýcháme koledy.
Tak těšme se přátelé
na Nový rok, kdy sejdeme se
všichni zdrávi a šťastni.
Pavla Mertová, 9. ročník

Zima, všude bílo a mráz. Každý domeček tiše vydechuje
šedé obláčky kouře. V zimě je ten nejlepší svátek, na který
se všechny děti i dospělí těší, jsou to Vánoce. Pečeme cukroví za poslechu koled, zdobíme stromeček bambulkami
a odháníme kocoura, ať si s nimi nehraje. A to nejskvělejší
je rozbalování dárků a když je celý pokoj zasypán balicím
papírem. Lyžování na svahu i když chumelí. A ten nádherný pocit, když přijdete domů zcela promrzlí a čeká na vás
šálek teplého čaje či kakaa. A jednou zima skončí a my se
zase musíme brodit minimálně měsíc bahnem.
Natálie Chládková, 9. ročník
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VÁNOCE
Vánoce patří spolu se Silvestrem mezi nejznámější
a nejpopulárnější svátky na celém světě. Od malička
v sobě všichni nosíme touhu, s kterou se nemůžeme
dočkat Štědrého dne, až si rozbalíme svoje dárky. Vánoce
jsou chvíle, kdy trávíme čas se svými blízkými, děláme
radost nejen sobě, ale hlavně svému okolí.
Na Vánoce se někteří lidé připravují měsíce a nemusí
jít pouze o obchodníky, kteří připravují produkty pro svoje
zákazníky na etapu, kterou souhrnně nazýváme nákupní
horečka. Právě předvánoční šílenství v podobě nakupování dárků na Vánoce způsobuje obchodníkům obrovské
tržby. Ti občas dělají z Vánoc až moc velký kýč, čímž rozhodně nejsou. Vánoce by měly být především odpočinkem, chvílí, kdy trávíme čas s našimi blízkými, především
s rodinou a přáteli. Neměli bychom z nich dělat hektický
svátek, který řídí obchodníci z více či méně povedenými
vánočními dárky. Pokud někomu blízkému chceme věnovat vánoční dárek, neměli bychom se rozhodovat podle
toho, co zrovna letí, nebo podle toho, kolik daná věc stojí.
Často udělá levnější dárek větší radost než neosobní zlatá
cihla. Vánoční dárek by měl vyjadřovat náš cit k člověku,
kterému jej předáváme. Měli bychom vybírat dárek takový, který udělá člověka nejen šťastným v tu chvíli, ale také
v budoucnu.
Vánoce a vánoční svátky od nepaměti spojuje zima.
Kdo si dnes dovede představit Vánoce bez pořádné sněhové nadílky? Bohužel spousta lidí. Ale tu pravou vánoční
atmosféru dotváří pořádná sněhová vánice, která nám dá
najevo, že je mezi námi prosinec a chvíle, na kterou se
těšíme celý rok, je tady.
Vánoční nálada, pocity, na které se těšíme celý rok. Je
v ní trocha melancholie, trocha štěstí i nostalgie, trocha
vzpomínek na dětství, zkrátka od každého trochu. Dohromady vytváří zajímavý mix, kdy se cítíme zkrátka jinak než
při všedních dnech. Ten pocit, který pohlcuje naše tělo, je
zajímavý, neobvyklý, žene nás dopředu. Říká nám „udělej
radost sobě a ostatním“. Tento pocit vystihuje klasickou
podstatu Vánoc a dává nám najevo, že Vánoce nejsou jen
tak obyčejný svátek. Je to pocit, který nás nutí ohlédnout
se za uplynulým rokem a vykročit do toho nového pravou
nohou.
O Vánocích se říká, že jsou to pohanské svátky, tato
fáma zřejmě vznikla proto, že Vánoce slaví lidé bez ohledu na rozdílnost víry. Jsou sice náboženství, která Vánoce
neslaví, nebo je slaví v jiném termínu, než je běžné, nicméně tyto svátky pronikly do moderního světa a prakticky nikdo už se nepozastavuje nad tím, odkud pocházejí.
Původně Vánoce slaví dar narození Ježíše, syna božího.
Dnes tento fakt veřejnost už více méně tolik nevnímá
a slaví Vánoce především proto, že je to natolik rozšířená a příjemná tradice, že vyhýbat se jí nepřináší prakticky žádná pozitiva. Dnes Vánoce chápeme jako čas, kdy
máme možnost si na chvíli odpočinout, strávit čas s rodinou a samozřejmě si také rozdat dárky pod vánočním stromečkem.

strana 12

Co by to bylo za Vánoce, kdybychom si při nich nemohli pouštět vánoční koledy. Hudba je s člověkem spojená
už od nepaměti a o té vánoční to platí dvojnásob. Vánoční
koledy jsou jedním z instrumentů, který plně dotváří něco,
čemu říkáme duch Vánoc. Je to naplnění našich snů, představ a tužeb. Právě těch by se nám o Vánocích mělo hojně
dostávat. Vánoční koledy jsou soubor skladeb, které pouštímě, pouze pokud je příležitost a tou jsou právě Vánoce.
Koledy zpívají jak děti na besídkách, tak lidé v kostelech
a vždy je u toho něco, co naplní naši duši pocitem, že
existuje něco, co převyšuje naši existenci.
převzato z http://vanoce.ful.cz/

ǤͳʹǤͳǣ͵Ͳ


aez  
• ZPĚV KOLED
• MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
• TEPLÉ NÁPOJE


Srdečně zvou: SDH Výprachtice a Kukátko o.s.
Akci sponzorují: Obec Výprachtice, Elektro KSK Lanškroun
a další sponzoři
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DC MOTO TEAM - DOPROVODNÝ TÝM CYKLISTICKÝCH ZÁVODŮ
Možná už jste je zahlédli na motorkách v zelených vestách s nápisem Cyklistický závod, možná jste o nich už
něco zaslechli, možná jste je viděli v televizním záznamu některého cyklistického závodu. Koho? Motorkáře z
DC Moto Teamu, který má v současné době téměř 40 členů nejen z Dolní Čermné / jak napovídá název klubu/,
ale také z Výprachtic, Verměřovic, Letohradu, Pardubic,
Hradce Králové, Olomouce, atd.
Je to tým zkušených motorkářů, kteří již několik let
doprovázejí cyklistické závody a zajišťují bezpečnost
závodníků v pelotonu. Jejich práce vyžaduje zkušenost,
maximální soustředění, zodpovědnost, schopnost rychle
se rozhodovat a rychle reagovat. A jak takový silniční cyklistický závod probíhá z pohledu motorkáře?
Příprava je nutná už před odjezdem, kdy se musí především zkontrolovat motorka a také je třeba seznámit se
s trasou závodu. Na místě, zpravidla v předvečer závodu,
proběhne porada s pořadateli, rozhodčími a s Policií ČR,
Na startu pak musí být všichni hodinu předem. Peloton
závodu se řadí podle přesných propozic a pravidel. První
motorkář, který jede v čele závodu, určuje, které místo
nebo křižovatku ten který motorkář obsadí. Ten pak má
za úkol zajistit bezpečný průjezd pelotonu tak, že zamezí
vjezdu jiných vozidel na trasu závodu. Je na něm, aby
žádal řidiče o trpělivost a vysvětlil jim, proč musí počkat.
Jakmile projede peloton, může odjet, celý konvoj musí
předjet, což není jednoduché, a obsadit podle pokynů
z vysílačky další volnou křižovatku. Znamená to mnohokrát z motorky sesednout, odstavit ji, znova nasednout
a pokračovat v jízdě. Další dvě motorky jistí čelo peletonu.
tzv. balík. Řeší situace, kdy někteří z ostatních účastníků
silničního provozu neuposlechli kolegy vepředu, a přece
jen do dráhy cyklistům vjeli.

ny, kterými se snaží na cestu vybavit, se po krátkém čase
změní v horký nápoj, a tak na rozdíl od rozhodčích, kteří všechno sledují z klimatizovaných aut, mají podmínky hodně těžké. Do cíle přijíždějí unavení a vyčerpaní
a pokud závod pokračuje další den, na odpočinek hned tak
nedojde. Je třeba se připravit na zítřek: znova zkontrolovat
motorku, vysílačku, doplnit nádrž, nastudovat trasu atd.
Během letošní sezony, která začínala v dubnu a končila
v září, se DC Moto Team účastnil celkem devíti závodů,
z nichž nejvýznamnější byly Czech cycling tour, mezinárodní cyklistický etapový závod se dvěma stovkami
závodníků ze 17 zemí světa v poli, ME v silniční cyklistice,
obnovený Závod míru a Okolo jižních Čech. Na startech
stáli závodníci zvučných jmen, jako jsou Tomáš Kreuziger, Leopol Konig, Petr Vakoč, atd.
Teď jsou motorky uložené k „zimnímu spánku“, ale
všichni z DC Moto Teamu vyhlížejí jaro a doufají, že zima
nebude dlouhá. Popřejme jim nejen do příští sezony mnoho kilometrů bez nehod a také hodně úspěchů v jejich
náročné práci.
Ludmila Ešpandrová

Podle požadavků novinářů jsou ještě nejméně dvě, ale
i více motorek k dispozici fotografům a také kameramanům České televize.
Jedna etapa se jede 6 i více hodin, některé mají až 190
km a jedním z faktorů, se kterým se musejí řidiči motorek
vyrovnat, je počasí. Déšť určitě není příjemný, i v letním
vedru je situace složitá. Motorkářské oblečení s bezpečnostními prvky ztěžkne už po prvních kilometrech, tekuti-
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OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY

Bludiště ve vánočním stromku.

SUDOKU

Omalovánka
Pomoz pastýřovi shromáždit všechny ovečky. Začni u největší ovečky a postupně spoj všechny ovečky tak, aby čára končila u vchodu
do ohrádky. Dej pozor, aby se cesta nedotkla žádné kytičky.
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