Vážení přátelé, sousedé, občané, lidé místní i přespolní,
jarní měsíce nám přinesly konečně očekávaný déšť
a počátek května také nižší teploty. Doufáme, že pořekadlo
“studený a mokrý máj – ve stodole ráj” se tento rok vyplní.
V měsící dubnu se v Koburku pálily čarodějnice. Také
pan hospodský organizoval zábavu, na kterou však přišlo málo omladiny, což je škoda, každá taková akce dá
mnoho práce. Neúspěch pak pořadatele od dalších akcí
mnohdy i odradí. Na sále kulturního domu se uskutečnilo divadelní představení “Světáci”, které skvěle zahráli
ochotníci z Lanškrouna, kteří si říkají “Divadlo ve středu”.
Jejich název údajně vznikl podle dne v týdnu, kdy se scházejí ke zkouškám. Představení se líbilo, přišlo kupodivu
i poměrně dost našich občanů, všem návštěvníkům divadla
proto děkujeme.
V květnu se uskutečnila Koburská pouť, kterou již tradičně celebroval pan farář Mgr. Ireneusz Szocinski. Počasí přálo a trocha zimy nikomu nakonec nevadila. Dobrovolníci z Koburku postavili stan, ženy napekly koláče
a připravily chutný oběd. K tomu pivečko, našlo se
i něco ostřejšího. Takže zase
za rok - už se těšíme.
V květnu jsme také uctili
památku padlých ve II. světové válce a oslavili jsme
její konec. Děkujeme těm,
co přišli. Opět pršelo, i když
tentokrát o něco méně než
vloni. Sluší se uctít památku padlých, i když prší
a nechce se nám do deště. Ve
válce zemřelo mnoho lidí.
Mír, který trvá již poměrně
dlouho, tak dnes lidé vnímají jako běžný a normální stav. Lidé padli a trpěli ve válce za
naši svobodu, a proto se sluší si na ně vzpomenout a konec
války oslavit. Nahlédnutím do kroniky můžeme zjistit, že
první sovětská jezdecká hlídka (5-6 jezdců na koních) se ve
Výprachticích objevila na východní straně obce za úsvitu
dne 9. května. Kolem 5. hodiny po silnici od Koburku přijely 3 obrněné transportéry obsazené sovětskými vojáky.
V ten den se ve Výprachticích ještě střílelo a umíralo. Jeden
sovětský voják byl smrtelně raněn při přestřelce s prchajícími Němci na křižovatce ve směru Bystřec. Takže Výprachtice byly osvobozeny 9. května 1945. “Čest památce padlých za osvobození naší vlasti a vesnice”.

Dovolte nám, abychom se vrátili k dění v obci. Z dalších
oslav je potřebné zmínit oslavy “Dne matek”, které zajistila
opět výborně formou představení pro maminky, babičky,
tety apod. Základní škola Jindřicha Pravečka ve Výprachticích. Poděkování patří jak dětem, tak učitelkám a ředitelce školy. Tančilo se, zpívalo, rozhazovaly se sladkosti
a darovaly květiny. Určitě pěkná tradice, která by rozhodně neměla nikdy skončit. Ženy, maminky, babičky, prostě
všechny ženy, si naši úctu a poděkování zaslouží.
Co se dělo u obce? Zaměstnanci obce malovali chodby
v bývalé mateřské školce a v ostatních objektech. Štípalo se
palivové dřevo na zimu, proběhl svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Vyráběla se okna do školy. Také se
podařilo zhotovit balkonové dveře a okna do bytů na čp.
287 (bývalá MŠ). Byla provedena oprava celého oplocení
v Koburku a provádí se postupně oprava hasičské nádrže
v Koburku.
Bylo opraveno zábradlí u některých mostů a vyrobeny zábrany pro zajištění místa nepovolené skládky, která
se objevila směrem na Bystřec. Pan Totušek velmi dobře
zrenovoval podlahu sálu
a zaměstnanci obce pracují spolu s panem Totuškem
na opravě podlahy ve škole.
Také čekárna dětské lékařky
se pyšní novým PVC. Budou
opraveny
také
lavičky
u kostela. Vyrobeny budou
z betonu a dřeva a jejich
vzhled se výrazně zlepší.
Připravujeme také opravu
střechy márnice. Jinak se
štukovalo, malovalo, kácely se stromy. Zaměstnanci
obce také vyrobili nové betonové schodiště od kotelny ZŠ
ke školce. Tráva se sekala, sekala a zase sekala, protože po
deštích roste nebývale rychle.
Na červen a červenec připravujeme opravu komunikací.
Začalo se také kopat odvodnění okolo domu čp. 175, ale
o tom až příště.
Přejeme Vám všem, abyste si užili teplejších dnů, které
snad již záhy přijdou. Nyní je období, ve kterém toho bude
potřeba ještě mnoho vykonat a obstarat. Přejeme Vám, aby
se Vám dařilo v zaměstnání ve škole, na zahrádce, na poli,
při opravách domků a také opravách v bytech.
To Vám přejí zastupitelé obce Výprachtice.
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ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝPRACHTICE,
KONANÉHO DNE 2. 4. 2014 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: L. Skalický, J. Lerch, M. Bašková, R. Lerch
Program:
1/ Zahájení
2/ Schválení složení mandátové a návrhové komise
3/ Výběrová řízení, smlouvy o dílo
4/ Rozpočtové změny
5/ Nájmy pozemků, prodej
6/ Schválení služebnosti zařízení pro obecní vodovod
7/ Různé
8/ Diskuse
9/ Návrh usnesení
10/ 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: J. Kulhánek, K. Medková
Schváleno: 7 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: Mgr. H. Katzerová, Ing. J.
Falta
Schváleno: 7 – 0 – 0
43/ ZO schvaluje, na základě zprávy hodnotící komise
pro posouzení nabídek, smlouvu na zakázku malého rozsahu - odvodnění objektu čp. 175 v k.ú. Výprachtice. Na
základě smlouvy o dílo uzavřené se stavební firmou Ing.
Vladimír Kubelka s.r.o., Nádražní 974, 563 01 Lanškroun
bude provedeno odvodnění základů, konkrétně pak
výkop až pod základ se zajištěním proti sesunutí zeminy
(pažením), dvojitá svislá izolace suterénu včetně základu,
položení drenážních hadic, zaštěrkování, odvoz zeminy
a její uložení.
Cena díla činí 267.018,- Kč, termín zhotovení díla nejpozději do 30. 6. 2014.
Zakázka se zadává za podmínek v textu dle přiloženého návrhu smlouvy o dílo, která se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
Dostavil se pan L. Merta
44/ ZO schvaluje rozpočtovou změnu číslo 1, a to dle
návrhu rozpočtových změn, který se zakládá k tomuto
usnesení jako jeho nedílná součást.
Schváleno: 8 – 0 – 0
45/ ZO schvaluje zveřejnění záměru nájmu části
pozemku ppč. 2855/1 v k.ú. a obci Výprachtice o výměře
50 m2 za cenu 10,- Kč za jeden m2 a rok.
Schváleno: 8 – 0 – 0
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Dostavil se p. J. Koubek
46/ ZO schvaluje prodej pozemků 3166/3 a 3148/76
zaměřených dle GP číslo 710-327/2013 pro k.ú. Výprachtice. Pozemky se prodávají kupující Ivě Kristkové, bytem:
Franze Kafky 443, 563 01 Lanškroun. Prodejní cena je stanovena ZO ve výši 1,2 násobek ceny stanovené znalcem.
Schváleno: 9 – 0 – 0
47/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZ Distribuce a.s. se sídlem:
Děčín, Děčín IV. Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502,
IČ 24729035. Obsahem věcného břemene je umístění
součásti distribuční soustavy podzemního vedení NN,
IV-12-2010899 Výprachtice 513/4, p. Matěj – nová OM,
kNN na pozemcích obce Výprachtice označených jako
p.č. 513/6 a 3197/16 v k.ú. a obci Výprachtice. Sjednaná
náhrada činí 1000,- Kč, včetně DPH. Smlouva se uzavírá
za podmínek dle předloženého návrhu smlouvy.
Schváleno: 9 – 0 – 0
48/ ZO schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě
s SDH Výprachtice, dle které byl na základě usnesení
ZO Výprachtice číslo 165, písm. c), ze dne 12. 11. 2013
poskytnut neinvestiční finanční transfer pro SDH Výprachtice ve výši 5.000,- Kč na konání tzv. Pytliády. Vzhledem
k nedostatku sněhu se akce nekonala. Z uvedeného důvodu ZO obce souhlasí s tím, aby dodatkem ke smlouvě bylo
povoleno použít neinvestiční transfer ve výši 5.000,- Kč
na akci „Pálení čarodějnic“, která se bude konat dne 30.
4. 2014 a dále na akci „Neckyáda“, která se bude konat
v měsíci červenci 2014. Peníze z poskytnutého neinvestičního transferu je nutné vyúčtovat do konce roku 2014.
Schváleno: 9 – 0 – 0
49/ ZO obce Výprachtice schvaluje poskytnutí neinvestičního transferu ve výši 1 000,- Kč Základní umělecké
škole Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, 561 64
Jablonné nad Orlicí. Neinvestiční transfer bude použit na
úhradu nákladů spojených s provozem školy. Školu navštěvují i žáci z Výprachtic. Z uvedeného důvodu je poskytován neinvestiční transfer jako podíl obce Výprachtice na
chodu ZUŠ, která má význam i pro děti z Výprachtic.
Schváleno: 9 – 0 – 0
50/ ZO obce Výprachtice schvaluje splátkový kalendář
nájemci P. P. z důvodu vynaložených nákladů na vytápění bytu číslo 3 v domě čp. 7 ve Výprachticích. Pohledávku ve výši 3.582,- Kč zaplatí dlužník ve splátkách ve výši
1.194,- Kč měsíčně. První splátku zaplatí P. P. do konce
dubna 2014, další splátky pak do 31. května 2014 a do 30.
června 2014. Dluh musí být uhrazen nejpozději do konce
června 2014.
Schváleno: 9 – 0 – 0
51/ ZO obce Výprachtice schvaluje uzavření těchto
smluv o smlouvě budoucí:
a) S budoucími povinnými D. R. a N. N. na pozemek
ppč. 105 v k.ú. Výprachtice.
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b) S budoucím povinným L. B. na pozemky ppč. 108/1,
108/2 a 107, vše v k.ú. a obci Výprachtice.
c) S budoucími povinnými I. N. a manžely H. a F. H. na
pozemky ppč. 80 a 79/1 v k.ú. a obci Výprachtice.
Obsahem smluv je právo budoucí oprávněné obce
Výprachtice umístit trasu podzemního vedení vodovodního řadu v rámci akce „Výprachtice - dostavba vodovodu“
na pozemky budoucích povinných z věcného břemene.
Smlouvy se uzavírají za podmínek dle návrhů smluv,
které tvoří přílohu tohoto usnesení. Obsahem smluv je
dále povinnost obce zřídit přípojku vody na náklady obce
L. B. a směnit pozemek ppč. 3235/5 v k.ú. Výprachtice za
pozemky ppč. 79/1 a ppč. 80 v k.ú. Výprachtice, pakliže
bude schválen jejich záměr prodeje a prodej s manžely
H. a F. H.
Schváleno: 9 – 0 – 0
52/ ZO schvaluje záměr prodeje pozemku ppč. 3235/5
v k.ú. Výprachtice po zaměření GP, kdy předmětem prodeje po oddělení GP nebude cesta, vedoucí částí předmětného pozemku. Náklady GP uhradí obec a manželé H.,
a to každý jednou polovinou.
Schváleno: 9 – 0 – 0
53/ ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí materiálu pro
MO ČRS Lanškroun, a to za účelem vybudování rybích
přechodů a dalších souvisejích staveb za účelem chovu
pstruha potočního v Moravské Sázavě, konkrétně pak na
katastru naší obce. ČRS Lanškroun se poskytne 14 ks kulatiny o délce 2 m a průměru do 20 cm.
Schváleno: 8 – 0 – 1
54/ ZO schvaluje dodatek číslo 2 ke stanovám Lanškrounska (svazku obcí), a to dle předloženého návrhu
dodatku.
Schváleno: 9 – 0 – 0
55/ ZO schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 40
tis. Kč, která bude uplatněna u Lanškrounska (svazek obcí)
na drobnou architekturu, sakrální památky. Dotace bude
určena na opravu střechy márnice.
Schváleno: 9 – 0 – 0
56/ ZO souhlasí s poskytnutím částky 2.000 Kč na divadelní představení „Světáci“. Částka bude určena na zaplacení nákladů dopravy divadelníků. Vybrané vstupné bude
vráceno do pokladny obce.
Schváleno: 9 – 0 – 0
57/ ZO schvaluje poskytnutí neinvestičního transferu ve
výši 60.000,- Kč na pořízení materiálu na opravu střechy
pro Myslivecké sdružení Výprachtice. Důvodem je havarijní stav střechy myslivecké chaty – objekt čp. 121. Obec
má zájem podpořit sdružení v jeho úsilí o opravu zázemí
pro myslivce, které slouží rovněž pro akce pořádané myslivci pro širokou veřejnost.
Schváleno: 8 – 1 – 0
58/ ZO schvaluje poskytnutí neinvestičního transferu ve
výši 11.000,- Kč na činnost Dechové hudby Výprachtice,
konkrétně se dotace poskytuje jejímu kapelníkovi J. M.
Schváleno: 9 – 0 – 0
59/ ZO schvaluje opravu terasy hasičské zbrojnice
Výprachtice. Oprava bude zajištěna zaměstnanci obce
Výprachtice a dále firmou, která vzejde z výběrového
řízení. Výběrové řízení zajistí starosta obce a dále komise
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ve složení: Vendula Indrová, Luboš Merta a Jan Koubek.
Schváleno: 9 – 0 – 0
60/ ZO schvaluje navýšení příspěvku zřizovatele pro
ZŠ Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
o 64.642,- Kč na nákup elektrické sklopné smažicí pánve
BR – 8 ET od firmy Gastrokomplet , M.R. Štefánika 71, 562
01 Ústí nad Orlicí, IČ: 65682254. Pánev je určena pro
ZŠ Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí.
Stávající zařízení je zcela nefunkční.
Schváleno: 9 – 0 – 0
61/ ZO opravuje své usnesení č. 13, ze dne 26. 2. 2014,
tak, že po opravě bude znít správně takto:
ZO schvaluje prodej pozemků ppč.1779/2 v k.ú. Koburk
a dále pozemků zaměřených GP číslo 117-103/2013 v k.ú.
Koburk a označených jako ppč. 1779/16 a ppč. 1779/15
v k.ú. Koburk. Pozemky se prodávají manželům panu R.
a M. L. Na pozemek ppč. 1779/15 zřizuje prodávající ve
prospěch obce Výprachtice služebnost obsahující věcné
právo spojené s právem vyhrnování a ukládání sněhu ve
prospěch oprávněné obce Výprachtice. Kupní cena za
prodej pozemků bude stanovena znalcem. Věcné břemeno pro obec Výprachtice se zřizuje bezplatně. Náklady
spojené s převodem uhradí kupující. Prodej se schvaluje
za podmínek uvedených v návrhu kupní smlouvy, která je
součástí tohoto usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
62/ ZO schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku ppč. 2284/7 v k.ú. Výprachtice o výměře 14.912m2.
Pozemek se navrhuje pronajmout za účelem zajištění
krmiva pro skot.
Schváleno: 9 – 0 – 0
63/ ZO souhlasí se zrušením zakázky malého rozsahu
na stavební práce pod názvem „Oprava havarijního stavu
hasičské nádrže“. Důvodem je změna rozsahu prací, které
je nutné nově blíže specifikovat v projektové dokumentaci.
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
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ANKETA - AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY
Z důvodu špatného technického stavu některých autobusových zastávek, které jsou zastaralé a již různě poškozené, se zastupitelstvo obce rozhodlo pro jejich změnu.
Žádáme proto občany, aby se vyjádřili ke vzhledu autobusových zastávek. Své připomínky pište na web obce,
nebo jej sdělte na OÚ Výprachtice.
Na stránkách obce je možné napsat své připomínky do
diskusního fóra s názvem: Autobusové zastávky nebo hlasovat v anketě, kterou variantu preferujete.
Na výběr je několik variant. Zásadní otázkou je, zda
mají být zastávky vyrobeny z přírodních materiálů (dřevo),
nebo železné v kombinaci s plasty.
Další otázkou je samotný vzhled zastávky. Zda zastávku s okny, či bez oken, s venkovním bočním sezením,
atd…
Varianta č. 1 - bez oken, s bočním sezením

Varianta č. 2 - s okny

Varianta č. 3 - bez oken, s bočním sezením

Varianta č. 4 - bez oken, s bočním sezením
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SVAZEK OBCÍ LANŠKROUNSKO
V minulých Výprachtických novinách se objevil článek
pana Chládka, který se týká vystoupení naší obce ze svazku obcí Lanškrounsko a následná revokace tohoto usnesení.
Na jednání ZO jsem podrobně vysvětloval důvody pro
vystoupení ze svazku. Jednalo se o to, že obec v poslední době od svazku obcí Lanškrounsko nezískala podporu
žádné akce, byť opakovaně žádala (střecha márnice apod.
- snad to dopadne letos). Naopak do svazku nemalé peníze obec vynakládá (cca 22 tis. Kč ročně). Určitá kritika je
spojena také s tím, že svazek obcí Lanškrounsko dává prostředky do projektů, které se následně nerealizují, je prostě
pozdě. Jedna etapa plánování evropských peněz skončila
a nyní se připravují nové, úplně jiné, dotační programy
a staré věci zůstávají v šuplíku (protierozní a protipovodňová opatření – několik set tisíc). Také se výrazně zvýšily náklady na administrativu svazku (pokud dříve účetní
dostávala 20 tis. Kč, tak dnes je to 120 tis. Kč). Peníze
svazku se vynakládaly na propagaci Orlicka a Podorlicka, které má sídlo v Rychnově nad Kněžnou a propaguje
místa jako jsou Říčky a Deštné v Orlických horách, což
k přílivu turistů do naší oblasti nepomohlo.
Důvodem k následné revokaci usnesení zastupitelstva
byla skutečnost, že v zastupitelstvu zazněly hlasy, které
zmiňovaly správní oblast Lanškrouna a tedy příslušnost
k tomuto úřadu a možné důsledky vystoupení. To, že ze
svazku vystoupily obce Horní Čermná, Dolní Čermná,
Horní Třešňovec, Čenkovice, není určitě náhodné. Zásadní vliv na celou záležitost a naše rozhodování má skutečnost, že nejsme v MAS (místní akční skupina) Lanškrounsko. Většina dotačních prostředků bude nově rozdělována
prostřednictvím MAS. My jsme v MAS Orlicko, což je jiná
skupina, která již delší dobu úspěšně funguje. Každá obec
může být pouze v jedné místní akční skupině, protože se
jedná vlastně o vymezení území, na kterém každá konkrétní skupina působí. MAS Orlicko zahrnuje poměrně velké
území a má tedy šanci získat více peněz. Bez významu
také není fakt, že se podpora Pardubického kraje svazkům
z původních cca 400 až 600 tis. Kč snížila na letošních
120 tis. Kč. Na základě toho svazek funguje spíše jako
prostředí pro výměnu názorů a zkušeností mezi starosty.
Je pravdou, že se podařily projekty cyklostezek Lanškroun
- Rudoltice a připravují se další cyklostezky i jiné.
Pokud pan Chládek požadoval podrobnější zdůvodnění, mohl se jednání ZO zúčastnit. Usnesení mají být věcná
a jednoduchá. Podrobná zdůvodnění usnesení se snažím
zastupitelstvu předkládat na veřejném jednání ZO, kde se
mohou občané k uvedenému vyjádřit. Přestože tam veřejnost byla, nic takového se nestalo. Je pravdou, že jsme
v rámci administrativy odkázáni v řadě věcí na úředníky z MěÚ Lanškroun. Ukazuje se, že obava z možného
znevýhodnění naší obce v důsledku vystoupení ze svazku
je zbytečná. Úředníci z Lanškrouna jsou velmi korektní
a nestranní.

Výprachtické noviny
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Naposledy jsem požadoval po svazku Lanškrounsko
finanční účast na posekání příkopů okolo komunikace,
a to od pily Výprachtice do Albrechtic. Bylo mi sděleno,
že posekání zajistí Lesy ČR, správa Lanškroun. Dodnes se
tak nestalo. Nakonec sekání i údržbu hřiště opět zajistí
alespoň v omezené míře obec Výprachtice, byť to není

na jejím katastru. Je potřeba zmínit, že na údržbu dětského hřiště na katastru obce Horní Čermná nějaké prostředky dostáváme, na druhé straně nikdo z obcí o takovouto
činnost nemá zájem, protože získaná částka vynaložené
náklady dříve většinou nepokryla.
S pozdravem Miroslav Stejskal, starosta obce

ZPRÁVY Z MATEŘINKY
Plavání
Jako každý rok, i ten letošní jezdí Motýlci na předplavecký kurz do bazénu ZŠ Dobrovského v Lanškrouně, kde
se pod dozorem zkušených instruktorek učí každý týden
plaveckým dovednostem. Každá lekce je velmi pěkně
motivována básničkami, písničkami a různými pomůckami nebo vhodnými hračkami.

Třešničkou na dortu byl dětmi vlastnoručně vyrobený
zápich. Originální aranžmá tak mohlo nám všem ozdobit
domácí prostředí.

Hasiči
Zajímavé dopoledne prožily děti v MŠ v pátek 11. dubna. Výprachtičtí hasiči nám na fotbalovém hřišti předvedli
ukázku své činnosti. Pod vedením předsedy hasičů pana
Petra Pfeifera st. nám ukázali hasičskou výstroj a výzbroj
a předvedli útok s vodou. Následovala prohlídka hasičských aut. Velkým zpestřením bylo vodní dělo s jarovou
vodou, které vytvořilo pro děti „hromadu” plnou bublinek.

Velikonoční aranžmá
V předvelikonočním
období jsme připravili
pro rodiče a děti tvořivé
odpoledne pod vedením
pana Martina Rubeše
- mistra floristy, který si
pro nás nachystal hezké aranžmá. Hyacint
obohacený přírodními
materiály,
doplněný
velikonočními
prvky všechny nadchnul.
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Divadlo JÓJO - Pohádka z rozkvetlé louky
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Čarodějnický rej
Poslední dubnový den již tradičně patří čarodějnickému
řádění ve školce. Malé čarodějnice i čarodějové soutěžili

Geomag na cestách
V pátek 25. dubna nás navštívila paní Balvínová
z Vysokého Mýta s konstruktivní magnetickou stavebnicí
Geomag. Děti měly možnost poznat kouzlo magnetických
sil a rozvíjet svou fantazii jak plošně, tak prostorově. Magnetky pomáhaly dětem vytvořit stavby velkých rozměrů.
Byla to také zkouška trpělivosti, neboť nepatrná chyba
dokázala celé dílo zničit.

v disciplínách jako let na koštěti, skok v pytli, malování
pavučiny, poznávali a sbírali léčivé bylinky, z nichž jsme
společně uvařili zázračný lektvar. Ne každá čarodějnice
ho však měla odvahu ochutnat. Oceňujeme nápaditost
maminek při výrobě kostýmů a děkujeme.

Den matek
Při
příležitosti
oslav tohoto svátku
si děti připravily krátké pásmo básniček
a písniček, do kterých byly zapojeny
i maminky. Na závěr
setkání darovaly děti
svým
maminkám
dárek v podobě textilní květiny, kterou
pro ně s láskou vyrobily.
kolektiv MŠ
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ZŠ JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
Úspěchy našich žáků
Tak jako v každém roce i letos byl před žáky 9. tříd
postaven prubířský kámen v podobě přijímacích zkoušek
na střední školy.
V letošním školním roce opouští devátou třídu na ZŠ
Jindřicha Pravečka Výprachtice deset žáků. Žáci měli
možnost v prvním kole příjímacího řízení, které se konalo
ve dnech 22. a 23. dubna 2014, poslat dvě přihlášky na
střední školy. Bylo odesláno 16 přihlášek na obory s maturitou, a na těchto školách museli žáci vykonat přijímací
zkoušku, ostatní přihlášky pak odešly na střední odborná
učiliště. V konkurenci žáků z ostatních škol se ti naši rozhodně neztratili. V pořadí žáků na jednotlivých školách se
umístili 5x do třetího místa a 5x do desátého místa. Na čtyřech oborech nám pořadí není známo. Všichni žáci byli
přijati v prvním kole přijímacího řízení.
Vysoká úroveň našich žáků je prezentována nejen na
přijímacích zkouškách, ale také na soutěžích. I zde naši
žáci úspěšně reprezentovali nejen
naši školu, ale i obec Výprachtice.
Natálie Chládková (9. třída) se
zúčastnila krajského kola Matematické olympiády s výsledkem „úspěšný řešitel“ a v soutěži o nejlepší
výrobek pořádané krajskou hospodářskou komorou získala Romana
Vaníčková (8. třída) v krajském kole
druhé místo za výrobek Květina
z korálků.
Všem žákům gratulujeme.

Výprachtické kolečko aneb koloběžkiáda
Středeční odpoledne – 23. dubna - jsme s některými
dětmi ze školy a školky a s koloběžkami strávili na místním
hřišti. Na programu byl hladký závod okolo hřiště a také
slalom a přejezd překážek. Počasí nám celkem vydrželo

Geomag na cestách
16. dubna k nám opět po roce zamířily zajímavé stavebnice Geomag. Možná je také znáte: tyčinky, kuličky

a mohli jsme se sledovat, jak se děti perou s náročnou
a dlouhou tratí. Kromě dřiny a pár pádů jsme viděli i krásné ladné jízdy. Na konci čekala na děti sladká odměna
a úsměv a pochvala rodičů a učitelů.
Příští rok rozšíříme koloběžkiádu i o jízdu na odrážedlech.
Děkuji všem za účast, pomoc a fandění.
Petr Grossmann

a pestrobarevné výplně, které pohromadě drží magnetická síla… Stavebnice nabízejí téměř nekonečné možnosti sestavování prostorových útvarů – buď podle návodu,
nebo se zapojením fantazie. Rozvíjejí přitom kreativitu,
manuální zručnost i prostorovou představivost.
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Coca-Cola cup - školský pohár ve fotbale
I letos se naše škola – a to dívky - zúčastnila populárního turnaje. Za svými soupeřkami musela děvčata cestovat
do Šumperka, a tak se i na cestě něco naučila. Jízda vla-
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Domnívám se, že prohlídka nikoho nenechala lhostejným. Fakta z hodin dějepisu, z učebnice, z filmů a internetu se najednou proměnila ve skutečné osudy lidí, kteří
do té doby žili podobným způsobem jako my.
Tímto bych také chtěla poděkovat všem žákům za účast
a opravdu vzorné chování.
Mgr. Radka Kohoutová

kem RegioJet byla totiž pro mnohé velkým zážitkem. Na
krásném stadionu V Šumperku dívky odehrály dvě utkání. Domácí tým byl velmi vyrovnaným soupeřem a hra
se přelévala ze strany na stranu. Na úvodní gól domácích
odpověděla Terezka Jandejsková sólem přes půl hřiště. Po
poločase Terezka udeřila podruhé. Domácí zvýšili tlak
a zatlačili naše družstvo před vlastní branku. V závěru
zápasu jsme dvakrát inkasovali a smolně prohráli 2:3.
Druhý zápas probíhal v plné režii soupeře. Dlouholeté fotbalistky si hru pohlídaly a s přehledem naše družstvo převálcovaly. I tak to byl celkem povedený fotbalový den.

Dějepisná exkurze do Osvětimi
V pondělí 5. května se naše škola spolu se ZŠ Hylváty vydala na cestu do vzdálené Osvětimi – nacistického
koncentračního a vyhlazovacího tábora. Prohlédli jsme si
vězeňské budovy a budovy určené k vyhlazování zejména
židovských obyvatel. Dozvěděli jsme se, jak těžký byl život
vězňů a proč většina z nich nacistické věznění nepřežila.
Prohlédli jsme si spoustu autentických předmětů a fotografií. Osvětimské muzeum bylo vybudováno pro další generace, aby nezapomněly na zrůdnost nacistického režimu
a na hrůzu, kterou tu museli vězni prožít. Zatím ještě stále
žijí mezi námi lidé, kteří si toto prožili. Bohužel jsou však
již staří a jejich odkaz a vzpomínky by mohly vymizet.
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Dojmy a pocity z exkurze očima Terezy Jandejskové:
V pondělí 5. května jsme jeli do koncentračního tábora
v Osvětimi. Celou cestu do Osvětimi jsme si představovali, jak to tam bude vypadat. Celá prohlídka mně přišla
velmi zajímavá hlavně z toho důvodu, jak se tam museli vypořádávat s hladem a se všemi nemoci. Byly tam
ohromné vitríny s vlasy vězňů a také s kufry, které lidem,
co tam přijeli, zabavovali. Zaujalo mě hned několik věcí:
koncentrační tábor Březinka (pojmenován podle vesnice,
která tam před vystavěním koncentračního tábora byla) je
tak veliká a další věc: lidé, kteří se vrátili z koncentračního
tábora, vážili pouhých 23 kilo. Také mě zaujalo, že tam
prováděli pokusy na dvojčatech. Bylo toho ještě mnohem
více, co jsem tam viděla. Budu si to pamatovat ještě hodně
dlouho….

Besídka ke Dni matek
V úterý 13. května uspořádala škola již tradiční besídku
věnovanou nejen maminkám k jejich svátku. Tato významná školní akce je jedním z vrcholů celého školního roku
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a umožňuje žákům (a jejich prostřednictvím i učitelům) se
předvést - v tomto případě však nikoli ve smyslu toho, co
se za školní rok naučili.
Nutno říci, že celý program byl opravdu vydařený.
Zpívalo se, tančilo, hrály scénky, dokonce jsme sledovali
cirkusové vystoupení. Z prvňáčků se na jevišti stali nejroztomilejší kuchaři a kuchařinky, jaké jste kdy viděli. S neotřelým nápadem přišla třída paní učitelky Grusové – jejich
vystoupení ozvláštnila videoprojekce. Někde si vymysleli
své vystoupení žáci sami – jako například osmáci, jindy se
svou invencí a dokonce osobním nasazením na jevišti přispěly vyučující. Z vystoupení zumby energie přímo sršela.
Celým vystoupením nás prováděli žáci 9. třídy a tady oceňuji, že se vystřídali všichni a všichni byli dobří.

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
držely 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
- všem rodičům za přípravu kostýmů a rekvizit a hlavně
za podporu školy i svých ratolestí v jejich rozvoji
- Robinu Mrázkovi za perfektní ozvučení
- Obci Výprachtice za renovaci sálu, ve kterém byla
radost vystupovat
Mgr. Hana Chládková, ředitelka školy

TJ Sokol Výprachtice oddíl volejbalu pořádá
v sobotu 19. 7. 2014 od 8.30 hodin
22. ročník

TURNAJE MUŽŮ
MEMORIAL VILÉMA CHLÁDKA
Turnaj se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje
Martina Netolického

Občerstvení zajištěno
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MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL LETOHRAD 2014
Tradiční festival s novou tváří
Srdečně zveme všechny milovníky hudby na jubilejní 25. ročník tradičního Mezinárodního
hudebního festivalu Letohrad,
který se uskuteční ve dnech

7. – 15. června 2014 v Letohradě a jeho okolí.
Nenechte si ujít jedinečný jubilejní ročník s unikátními
koncerty. Těšíme se na setkání v sobotu 7. června 2014
v 19.30 hodin při zahájení festivalu na Václavském
náměstí v Letohradě při galakoncertě populárního souboru Hradišťan s Jiřím Pavlicou.
Sobota 7. června 2014 – Letohrad
14.00 hod. mimořádné Kaskády výtvarného umění k výročí festivalu – jednotlivé vernisáže výstav (muzeum, zámek,
dům v zámeckém parku, kaple sv. Jana Nepomuckého na
Kopečku)
Sobota 7. června 2014 – Letohrad, Václavské náměstí
19.15 hod. předávání cen města
19.30 hod. alegorický průvod, příjezd kočáru s F. V.
Hekem, předání ceny Grand prix Romanu Janálovi
20.00 hod. začátek koncertu
Zahajovací galakoncert k 25. výročí MHF
HRADIŠŤAN
uměl. ved. - Jiří Pavlica
pěvecký sbor Famila Cantorum
po skončení koncertu ohňová show
na celý program VSTUP ZDARMA – dárek k výročí festivalu

Pátek 13. června 2014 v 18 hod.
kostel Výprachtice
Doležalovo kvarteto

Doležalovo kvarteto patří již řadu let mezi špičkové
soubory reprezentující českou kvartetní školu. Soubor byl
založen roku 1972 violistou Karlem Doležalem a patří tedy svou tradicí k nejstarším ansámblům v Čechách.
Kvarteto má za sebou nesčetná ocenění na mezinárodních
soutěžích, festivalech a prestižních pódiích. Je laureátem
soutěže Pražského jara 1975, na soutěži ve francouzském
Bordeaux obdržel stříbrnou medaili, v roce 1989 získal
Cenu Českého spolku pro komorní hudbu při České filhar-
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monii. Doležalovo kvarteto opakovaně hostuje především
v evropských zemích, mimořádně úspěšné bylo také jeho
hostování v zámoří. Všude je oceňováno jeho interpretační umění, vyrostlé z kořenů světoznámé kvartetní školy.
Doležalovo kvarteto nahrávalo pro Arta records, ale i pro
jiné společnosti (Adda, Stefanotis, Belaphon etc.). Také pro
Český rozhlas, Radio New York Times a jiné rozhlasové stanice v Paříži, Stockholmu a Kolíně nad Rýnem.
Roku 2003 se prof. Karel Doležal rozhodl oslovit talentované mladé, ale přesto již velmi zkušené interprety, kterým jméno kvarteta předal. Soubor chce navázat na tradice
české kvartetní školy, ale také hledat nové a neotřelé projekty, čehož důkazem je i program inauguračního koncertu (7.
dubna 2005) nového Doležalova kvarteta v rámci komorního
cyklu Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK,
i dramaturgie připravovaného CD. Soubor již nahrával pro
Českou televizi, úspěšně reprezentoval Českou republiku na
mezinárodní soutěži v Osace, kam bylo na základě nahrávky
vybráno pouze 10 kvartetů z celého světa a Doležalovci se
dostali do semifinále mezi nejlepších 7 souborů. Ve světové
premiéře natočili Kvartet B dur H. W. Ernsta pro Český rozhlas. Soubor hraje ve složení Václav Dvořák a Ondřej Pustějovský housle, Martin Stupka viola a Jan Zvěřina violoncello.
Pracuje pod vedením prof. Milana Škampy a zajíždí také na
konzultace k prof. Eberhartu Feltzovi do Berlína.

Vstupné: 60,-/40,Celý program 25. ročníku MHF Letohrad najdete na
www.mhf.letohrad.cz
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CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
Od loňského podzimu jsme se každý čtvrtek od 17
hodin scházeli v tělocvičně ZŠ. Každá hodina vždy začíná
rozhýbáním celého těla, pokračuje cvičením na nářadí,

ciplín byly děti odměněny za splnění úkolů malými dárečky. Na závěr jsme si v rychlosti opekli párky, protože nám
počasí přestalo přát.
Doufám, že na podzim se budeme v tělocvičně opět
scházet a třeba i ve větším počtu dětí než doposud.
Jitka Jirásková

překonáváním různých překážek a nakonec je zábava
s míči, kuželkami atd. Po skončení cvičení dostávají děti
malou sladkou odměnu za snažení.

Myslivecké sdružení Výprachtice
pořádá na Myslivecké chalupě

ZVĚŘINOVÉ
HODY
Dne: 28. 6. 2014
od 16.00 hodin
Letos jsme poslední cvičení rodičů s dětmi zakončili
24. dubna na antukovém hřišti TJ Sokol. Pro děti zde byly
připraveny různé disciplíny - slalom na odrážedle, házení
míčků na cíl, skákání v pytli atd. Po absolvování všech dis-

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
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OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY

Vybarvi obrázek podle návodu: 1 - hnědá, 2 - žlutá, 3 - modrá,
4 - fialová, 5 - červená, 6 - růžová, 7 - zelená, 8 - oranžová

SUDOKU

Spoj čísla od 1 do 95.
Sečti čísla na okvětních lístcích a výsledek napiš doprostřed
květu. Číslice na listech sečti a výsledek zapiš do květináče.
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