ZPRÁVY Z OBCE
Vážení přátelé,

dovolte nám, abychom Vás informovali o tom, co připravujeme v roce 2008 a které důležité úkoly bude nutné
splnit.
V souvislosti s nedostatkem vody v letních a podzimních
měsících se budeme snažit zajistit zmapování hydrogeologické situace ve výprachtickém katastru.
Připravujeme žádost o zpracování projektu, jehož cílem
bude vyhledat nové zdroje pitné vody, provést hydrogeologické vrty, čerpací zkoušky a vůbec veškeré další kroky potřebné k tomu, aby obec měla další záložní zdroje vody pro
případ, že některé další roky, případně roční období, budou
srážkově podprůměrné.
Jedná se o běh na delší trať. V tomto roce bychom chtěli
dokončit veškerou potřebnou dokumentaci, možná se podaří
posílit zdroje vody o jeden vrt.
Dalším úkolem, který bychom chtěli dotáhnout, je rozšíření kanalizační sítě v naší obci.
Připravujeme žádost o dotaci
na projekt rozšíření kanalizace
a následně po vydání potřebného rozhodnutí budeme žádat
o dotaci na výstavbu. Kanalizace bude vybudována v místech, kde to bude po technické
stránce možné. Potíže budou
tam, kde je skalnaté podloží,
případně kde jsou jiné problémy (velké převýšení, velké vzdálenosti apod.).Výstavba bude
probíhat po etapách. V tomto roce se zahájení výstavby nového kanalizačního řadu nepředpokládá.
V obou případech podáme u Pardubického kraje žádost
o dotaci na projekt.
Máme zájem částečně zateplit některé objekty, jedná se o budovy hasičské zbrojnice Výprachtice a hasičské zbrojnice Koburk. V první etapě, která by měla být realizována v tomto roce,
plánujeme výměnu některých starých oken za nová, plastová.
Připravujeme rovněž podklady k žádosti o dotaci na zateplení budovy obecního úřadu. Projekt zateplení budovy
obecního úřadu zpracovává paní Ing. Vendula Indrová. Byla
rovněž provedena revize elektro a je zpracováván energetický audit budovy. Tyto materiály jsou důležité pro podání
žádosti o dotaci.
Možnost žádat o zateplení objektu byla součástí I. výzvy,
kterou učinil Státní fond životního prostředí. Podmínky v této

výzvě byly natolik přísné (požadavek na nízkoenergetické
budovy), že bychom nebyli schopni těmto podmínkám dostát. Při nedodržení podmínek pak hrozí vrácení poskytnuté
dotace. To nakonec platí ve všech případech.
Očekává se, že v další výzvě dojde k úpravě podmínek
tak, aby bylo možné odpovídajícím způsobem, bez vysokých
nákladů, zateplit i budovy postavené před více lety, kdy neexistovaly materiály s tak výbornými tepelnými vlastnostmi.
Dalším úkolem, který hodláme realizovat, bude výměna
části splaškové kanalizace u budovy naší základní školy.
Kanalizace je poškozená a vykazuje vážné závady, které
komplikují provoz školy.
V roce 2008 rovněž počítáme s pokračováním některých
prací v souvislosti s rekonstrukcí suterénu kulturního domu.
Objekt kulturního domu rovněž nutně potřebuje novou kotelnu. Požádali jsem o dotaci
MF ČR, zatím není jasné, zda
prostředky na rekonstrukci kotelny získáme.
Bude
rovněž
potřebné
dokončit komunikaci k nové
bytovce v lokalitě „Pod Vaníčkovými“.
Čeká nás rovněž nákladná
generální oprava převodovky
obecního traktoru. V plánu je
řada úkonů týkajících se údržby obecních objektů, výstavba
části nového osvětlení a celá
řada dalších akcí.
Naším cílem je připravit podklady i pro další projekty, které
budou realizovány v dalších letech. Ovšem Vás budeme později
podrobně informovat na stránkách Výprachtických novin.
Výprachtičtí hasiči oslaví v tomto roce 125. výročí svého
vzniku. Chtěli bychom pro hasiče získat dotaci na nákup
chybějící výstroje a výzbroje.
Věříme, že se nám to podaří realizovat většinu z akcí, které jsme Vám alespoň v krátkosti představili.
Spoléháme rovněž na pomoc některých z Vás a předem
děkujeme za Vaši vstřícnost. Spoustu práce bude obec nucena realizovat vlastními silami a prostředky, aby se dosáhlo
určitých úspor.
Přejeme Vám všem na počátku nového roku 2008 vše
dobré, abyste byli zdraví a dobře se Vám v naší vesničce
dařilo.
S pozdravem zastupitelstvo obce Výprachtice

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne
11. 12. 2007 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomni: Jindřich Beran, Ing. Jiří Falta, Marie Hanyšová,
Marie Hejlová, Libor Chaloupek, Marie Ingrová, Věra Jandejsková, Luboš Merta, JUDr. Miroslav Stejskal,
Omluveni: Marcela Pfitznerová
Hosté: Marie Bašková, Ladislav Chládek, Josef Lerch, Luděk Skalický

213/ ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce
Výprachtice č. 2/2007 „O místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2008“,
kterou se upravuje OZV číslo 1/2006, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
(450,- Kč/osoba)
Schváleno: 7 – 1 – 0
214/ ZO schvaluje změny smlouvy s firmou ELDACO
s.r.o. se sídlem v Brně, Olomoucká 7/9, PSČ 656 66, IČ:
63476860, týkající se vzájemné spolupráce při výstavbě
jedné větrné elektrárny, dle předloženého návrhu dodatku. V ostatním se uzavřená smlouva „O spolupráci .....“
nemění.
Dodatek ke smlouvě je součástí tohoto usnesení ZO.
Schváleno: 7 – 1 – 0
215/ ZO bere na vědomí novou kalkulaci obědů pro ZŠ
Jindřicha Pravečka Výprachtice s platností od 1. 1. 2008
takto:
strávníci
7-10 let
za 1 oběd
43,- Kč
strávníci
11-14 let
za 1 oběd
46,- Kč
strávníci
15 a více let za 1 oběd
49,- Kč
zaměstnanci ZŠ
za 1 oběd
49,- Kč
cizí strávníci
za 1 oběd
49,- Kč

Program:
1. Zahájení
2. Volba členů mandátové a návrhové komise
3. Schválení rozpočtových změn
4. Schválení rozpočtového provizoria na leden 2008
5. Schválení kontokorentního úvěru
6. Schválení výkupu pozemků
7. Schválení OZV o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
8. Ostatní
9. Diskuse
10. Návrh usnesení
11. Závěr
Veřejné zasedání zahájil starosta obce JUDr. M. 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. Beran, M. Ingrová
Schváleno: 8 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: Ing. J. Falta, M. Hejlová
Schváleno: 8– 0 – 0

216/ ZO schvaluje mandátní smlouvu č. 8/2007 na
inženýrskou investorskou činnost, na zadávací řízení a na
práce při dokončení stavby „Výprachtice, kulturní dům
– rekonstrukce“ s firmou Hudeček s.r.o., Husova 888,
562 01 Ústí nad Orlicí, za částku 80.000,- Kč bez DPH,
vše dle předloženého návrhu smlouvy, který se stává součástí tohoto usnesení ZO.
Schváleno: 8 – 0 – 0
217/ ZO schvaluje provedení inženýrské činnosti
firmou Ing. Josef Finda, Benátská 1072, 570 01 Litomyšl, jedná se o vypracování podkladů a podání žádosti
o dotaci na akci zateplení budovy obecního úřadu, dále
pak na akci vyhledání nových zdrojů pitné vody, včetně
geologického průzkumu a podání žádosti o dotaci, dále
pak na akci rozšíření kanalizace, včetně podání žádosti na
vypracování potřebné dokumentace.
Schváleno: 8 – 0 – 0
218/ ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt
č. 2 v domě čp. 7 s paní I. K.
Schváleno: 7 – 1 – 0
219/ ZO vzalo na vědomí výsledek kontroly spisové
a archivní služby a dále dílčí zprávu z kontroly dotací na
vytvoření veřejně prospěšných pracovních míst.
220/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene práva stavby stávající studny na pozemku 3177
v k.ú. a obci Výprachtice ve prospěch vlastníka domu

209/ ZO schvaluje rozpočtové změny, a to v rozsahu
předloženého návrhu rozpočtových změn, který tvoří přílohu a nedílnou součást zápisu ZO.
Schváleno: 8 – 0 – 0
210/ ZO schvaluje rozpočtové provizorium na leden
2008 ve výši 1/12 rozpočtu roku 2007.
Schváleno: 8 – 0 – 0
211/ ZO schvaluje obnovení kontokorentního úvěru od
České spořitelny a.s. pobočka Ústí nad Orlicí, a to ve výši
1.000.000,- Kč s dobou splatnosti jeden rok. Úvěr bude
zajištěn budoucími rozpočtovými příjmy obce a bude
sloužit k zajištění plynulého financování obce v roce
2008 a v lednu 2009. Kontokorentní úvěr se schvaluje za
předpokladu, že roční úrok nepřesáhne 6 %.
Schváleno: 8 – 0 – 0
212/ ZO schvaluje výkup pozemku 1286 o výměře 856
m2 v k.ú. Koburk za cenu 40,- Kč za 1 m2 od pana Z. K.
Schváleno: 8 – 0 – 0
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čp. 50 na pozemku stpč. 269 v k.ú. a obci Výprachtice,
kterým jsou v současné době manželé M. a M. S. Obsahem práva věcného břemene je rovněž právo vstupu
a vjezdu na pozemek za účelem údržby a oprav studny.
VB se zřizuje bezplatně. Veškeré náklady hradí manželé
S.
Schváleno: 8 – 0 – 0
221/ ZO souhlasí se zadáním odlitku desky Jindřicha
Pravečka o rozměru 900 x 600 mm v pryskyřicovém
tmelu, za cenu 60 000,- Kč, zhotoviteli díla akad. sochaři
Zdeňku Kolářskému, cena zahrnuje i osazení desky.
Schváleno: 8 – 0 – 0
222/ ZO projednalo žádost ZO SDH Výprachtice
ohledně poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč na uspořádání dětského maškarního karnevalu.
ZO dále projednalo žádost o zajištění finančních prostředků na nákup chybějícího vybavení SDH Výprachtice
na období let 2008 a 2009 s tím, že uvedené bude řešeno
následně v rámci možností obce, dotace Pardubického
kraje, apod.
Schváleno: 8 – 0 – 0
223/ ZO projednalo žádost firmy ONDUROOF s.r.o.,
Argentinská 38, Praha 7, o změnu ÚP. Žádost se týká
pozemků evidovaných dle stavu KN jako ppč. 1275/1,
ppč. 1275/2 a stpč. 400, vše v k.ú. Výprachtice. Současné
pozemky jsou určeny k bytové výstavbě, změna je navrhována na ubytování (penzion). ZO se změnou vyjádřilo
souhlas.
Schváleno: 8 – 0 – 1
Na jednání ZO se dostavil pan Luboš Merta.
224/ ZO projednalo žádost TJ Sokol Výprachtice o poskytnutí dotací (příspěvků) na rok 2008 s tím, že jejich
konkrétní výše bude stanovena rozpočtem obce Výprachtice.
225/ ZO schvaluje místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2008 pro podnikající právnické a fyzické osoby 1 popelnice/rok 2008,
s tím, že tento činí 1462,- Kč.
Schváleno: 8 – 1 – 0
226/ ZO schvaluje prodej těchto pozemků v k.ú. Valteřice u Výprachtic:
a) evidovaných dle stavu KN jako ppč. 14/1, 19/1, 20/2,
23/3, 36/4, 41/1, 41/2, 447, 462
b) evidovaných dle stavu PK jako ppč. 20/1, 21, 338,
437/5, 462, stpč. 103, 108/2, 112
Prodej se schvaluje za cenu stanovenou znalcem, zvýšenou o 1,2 násobek ceny úřední. Kupující AGROSPOL
Výprachtice s.r.o., se sídlem: Výprachtice čp. 288, 561 34
Výprachtice, IČ: 25297091.
Náklady spojené s převodem zaplatí kupující.
Schváleno: 9 – 0 – 0
227/ ZO souhlasí, aby pan P. Š., zaplatil pohledávku,
spočívající ve vyúčtování spotřeby teplé vody za rok
2007, která představuje částku 6.101,- Kč v měsíčních
splátkách 1.000,- Kč s tím, že pohledávka bude zaplacena
nejpozději do 30. 6. 2008.
Schváleno: 9 – 0 – 0

228/ ZO souhlasí, aby pan D. N. zaplatil pohledávku
spočívající ve vyúčtování spotřeby teplé vody za roky
2005, 2006 a 2007, která představuje částku 15.704,- Kč
v měsíčních splátkách 2.000,- Kč s tím, že pohledávka
bude zaplacena nejpozději do 31. 8. 2008.
Schváleno: 8 – 0 – 1
229/ ZO souhlasí se zvýšením přepravného, dle návrhu
firmy KUKA – spol. Výprachtice, a to z částky 34,- Kč za
1 km, na částku 37,- Kč za 1 km. ZO obce Výprachtice
podmiňuje svůj souhlas se zvýšením přepravného tím, že
firma KUKA zajistí svoz komunálního odpadu i v případě
nepříznivých klimatických podmínek, a to případně v dalších dnech. Organizaci svozu a informovanost o svozu
zajistí firma KUKA - spol. Výprachtice.
Schváleno: 9 – 0 – 0
230/ ZO na žádost pana Radka Hajzlera, místo podnikání: Výprachtice 296, IČ 60146133, souhlasí s uvažovanou stavbou skladu stavebního materiálu a nářadí na ppč.
343/4 v k.ú. Výprachtice, a to jako stavbu dočasnou.
Schváleno: 9 – 0 – 0
231/ ZO schvaluje změnu usnesení ZO č. 194 ze dne
14. 11. 2007 tak, že termín předložení výsledků inventarizace předsedou HIK se přesouvá na 3. 1. 2008. Předložení výsledků inventarizace komisemi se přesouvá z 10. 12.
2007 na 17. 12. 2007.
Schváleno: 9 – 0 – 0
Diskuse:
Pan Ladislav Chládek - požadoval vysvětlení, čeho se
týká dodatek ke smlouvě s ELDACEM s.r.o.
- objasnil na podnět starosty obce informaci, kterou
v souvislosti s výstavbou větrných elektráren zveřejnil
pan Jan Kaňka v prosincovém čísle Výprachtických novin s tím, že pokud bylo uváděno v textu článku, že ve
Výprachticích se jedná o 12 elektráren, bylo tím míněno
pouze to, že ZO obce Výprachtice nabídku na postavení
větrných elektráren vyslechlo na veřejném zasedání ZO
obce s tím, že nebylo o těchto nabídkách rozhodnuto.
Starosta obce konstatoval, že ve Výprachticích se uvažuje pouze o jedné větrné elektrárně. Žádná jiná rozhodnutí ve věci výstavby větrných elektráren na území obce
ZO obce nepřijalo.
Pan Chládek se dále dotazoval, zda údržba cest v zimním období, za zhoršených povětrnostních podmínek, je
prováděna ve spolupráci s firmou AGROSPOL. Bylo mu
odpovězeno, že ano, ale až poté, kdy jsou splněny základní úkoly, které má v daný den AGROSPOL.
Paní Marie Hanyšová - upozornila na nedostatečná
opatření v souvislosti s odhlučněním dveří ordinace praktického lékaře MUDr. Červinky.
Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 9 členů
zastupitelstva, zasedání je usnášeníschopné.
Zpráva návrhové komise: všechny body jednání byly projednány a jednotlivě schváleny.
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast
a zasedání ukončil.

Zapsala: Věra Jandejsková
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kola. Bohužel nezkušenost, únava a nervové vypětí se obrátilo proti nim a děvčata tento zápas nešťastně prohrála.
Chlapci nepostoupili po statečných výkonech ze základní skupiny a skončili pátí.

Divadlo – Amadeus

Novinkou ve sportovní a zájmové činnosti naší školy
je aerobik. Děvčata cvičí pod vedením paní Michaely
Chládkové každé úterý odpoledne, a i když na podzim
trénovaly teprve necelé dva měsíce, přihlásily se do okresního kola.
Tato soutěž proběhla v prosinci v tělocvičně Gymnázia
v Ústí nad Orlicí. V kategorii II. stupně ZŠ bylo přihlášeno přes padesát dívek z celého okresu, z Výprachtic jich
soutěžilo pět.
I když do finále (20 dívek) se ani jedna z našich závodnic neprotlačila, je semifinálová účast na poprvé velkým
úspěchem.

Děkuji všem za spolupráci v uplynulém roce a do nového roku 2008 přeji mnoho štěstí, zdraví, spokojenosti
a osobních i pracovních úspěchů.

Dne 17. 10. 2007 jsme jeli do Šumperka do divadla na
Amadea.
Ráno jsme přišli normálně na 7:30. První hodinu jsme
se učili, my jsme psali písemku z češtiny, mimochodem
já jsem dostala jedničku. Potom jsme se naskládali do autobusu a v 8:39 jsme konečně vyjeli. Do Šumperka jsme
dojeli asi v 9:30. Ještě jsme měli čtvrt hodiny rozchod.
Když jsme se po čtvrt hodině seřadili do jakéhosi chuchvalce, vešli jsme do divadla. Vevnitř jsme si odložili bundy
a baťohy, potom jsme šli do sálu. Pohodlně jsme se usadili
a čekali, co se začne dít.
Na jevišti se objevil Antonio Salieri. A začal nám vyprávět, jak to vlastně bylo s Wolfgangem Amadeem Mozartem. Salieri pomalu Mozarta ničil, ale před ním se choval
jako jeho přítel. Tématem hry byl rozpor mezi genialitou
a průměrností. Mozartova originalita kontrastuje se Salieriho závistí, měnící se v nenávist.
Po divadle jsme nastoupili do autobusu a jeli zpět do
školy. Kolem jedné hodiny jsme dorazili a už pěkně hladoví spěchali na oběd.
Myslím, že se divadlo většině žáků líbilo, neboť jsme se
u některých scének museli opravdu ze srdce smát.
Eva Kulhánková

Sport

Bruslení

Také v letošním školním roce se naši žáci účastní sportovních turnajů v rámci AŠSK (Asociace školních sportovních klubů). Většina z nich je plánovaná na jaro, ale již
na podzim proběhly turnaje dívek i chlapců ve florbalu
a také soutěž v aerobiku. Obou sportovních zápolení se
naše děvčata zúčastnila letos vůbec poprvé.
Oba turnaje ve florbalu se konaly v listopadu a naše
škola byla zařazena do okrskového kola v Jablonném
nad Orlicí. Dívkám se v turnaji dařilo lépe než chlapcům
a jedno vítězství v posledním zápase s outsiderem turnaje
je dělilo od celkového vítězství a postupu do okresního

Dne 16. 11. 2007 jela celá škola do sportovní haly B.
Modrého v Lanškrouně.
Ráno jsme šli do školy normálně na 7:30. První stupeň
vyjel už v osm hodin, poté co se autobus v Lanškrouně
otočil, jel také pro druhý stupeň. Když jsme tam dojeli,
celý první stupeň už byl na ledě. Během deseti minut jsme
si obuli boty (zavazovat nám pomáhal také pan učitel Formánek) a vydali se za nimi.
Někteří z nás na ledu ještě nestáli, a tak se to museli
učit. Paní učitelka Bartůňková na něm zase stála naposledy v šesté třídě, ale i přesto jsme ji přemluvili, aby si šla
zabruslit. A šlo jí to dobře, i když ji někteří jedinci strašili.
Asi v deset odjel první stupeň, a my jsme se konečně
mohli začít na ledě více pohybovat. Za hodinu i pro nás
přijel autobus a my jsme se vydali zpět do Výprachtic.
Bruslení se všem líbilo, už jen kvůli tomu, že jsme se
nemuseli učit. Ale také jsme si užili spoustu legrace.
Eva Kulhánková

Důchodci

Dne 25. 11. měli v hostinci U Jana sraz důchodci. Když
to ve 14:00 začalo, na podiu se objevila paní Hanyšová
spolu s panem starostou. Řekli několik slov a potom na
podium přišli žáci a žákyně Základní školy Jindřicha

4

Pravečka. Odříkali jsme básničky a zahráli na hudební
nástroje. Pak hráli muzikanti, kteří přijeli na sál. A pan starosta nám poděkoval tak, že nám dal čokoládu s velikými
ořechy. Také jsme dostali zákusek, chlebíček a dokonce
i kofolu, a to všechno zdarma. Potom šly ty žákyně, které
chodí na kroužek Školní časopis, s paní učitelkou Pazderovou na pizzu a pak ještě do školy psát články.
Eva Kulhánková a Sára Šedivá

Mikuláš

Je již na škole tradicí, že deváťáci připravují pro své
mladší kamarády Mikulášskou nadílku. Nebylo tomu jinak
ani letos. Mikuláš s čerty obešel během dopoledne všechny třídy školy a zavítal i do mateřské školy, kam ale čerti
měli „vstup zakázán“.
Všichni žáci byli odměněni malou sladkostí a pro zlobivce si čerti připravili v „pekle“ netradiční úkoly.

Do bojových ukázek šermíři zapojili také některé děti
(posádka bojového vozu), takže se bavili úplně všichni.

Vánoční besídka

Konec kalendářního roku a poslední den před vánočními prázdninami je spojen v naší škole s besídkou v tělocvičně školy. Je to poslední příležitost, kdy se sejdou
učitelé, zaměstnanci a žáci všichni pohromadě.
Všechny třídy si vždy připraví krátký program, kterým
se snaží pobavit ostatní nebo předvést, co se naučili. Střídají se tak koledy, písničky, scénky, pohádky i soutěže.

Slavnost Slabikáře

V pondělí 7. prosince připravili prvňáčci ukázkovou
hodinu pro své rodiče. S paní učitelkou Smejkalovou
předvedli, co se zatím ve škole naučili. Protože hodinu
nazvali „Slavnost Slabikáře“, soustředili se především na
umění číst.

Zápasy ve florbalu - Žáci vs. Kantoři

Na čtvrteční odpoledne po besídce připravil pan učitel
Grossmann sportovní program v tělocvičně školy pro žáky
i kantory.

Hlavním tahákem byly exhibiční zápasy mezi učiteli
a výběry dívek a chlapců. Družstvo učitelů bylo smíšené
a za učitelský sbor nastoupili – paní a páni učitelé Dajčová, Bartůňková, Fiebigerová, Pazderová, Formánek, Fiebiger a Grossmann. Hrálo se svižně, ale slušně a s úsměvem. Na začátku se projevovala nesehranost učitelů, ale
bojovnost a hlavně výkony brankářky Bartůňkové přispěly
k lepšícím se výkonům.

Jak válčili Husité

Zajímavý program se odehrál v tělocvičně školy v pondělí
7. prosince. Exkurzi do doby husitské nám připravili dva
šermíři ze skupiny historického šermu z Pardubic. V tělocvičně se zjevil vůz husitské vozové hradby a oba „herci“
zábavnou, zajímavou, ale velmi poučnou formou seznámili
všechny přítomné s husitskou dobou, myšlením tehdejších
lidí, módou a hlavně válečným uměním husitů a křižáků.

Mgr. Petr Fiebiger
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ŽIVOT PO REFORMĚ
Reforma veřejných financí byla schválena
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České
republiky.
Co se tedy hlavního a zásadního změní?
Péče o zdraví
- návštěva u lékaře: 30 Kč
- položka na receptu: 30 Kč
- den pobytu v nemocnici: 60 Kč
- pohotovost: 90 Kč
Změny jež nás čekají
nemocenská (1 měsíc nemoci při platu
20 000 Kč)
vloni
11 480 Kč
letos
10 120 Kč
poplatek u lékaře
vloni
0 Kč
letos
30 Kč
položka na receptu
vloni
0 Kč
letos
30 Kč
porodné
vloni
17 760 Kč
letos
13 000 Kč
rodičovský příspěvěk
vloni
7 582 Kč
letos
2 roky
11 400 Kč
3 roky
7 600 Kč
4 roky
7 600/3 800 Kč
přídavek na dítě
vloni
256 až 810 Kč
letos
do 6 let
500 Kč
do 15 let
610 Kč
do 26 let
700 Kč
pastelkovné
vloni
1 000 Kč
letos
1 000 Kč
pohřebné
vloni
5 000 Kč
letos
0 Kč
Daň z příjmů fyzických osob
- Zavádí se jednotná 15 % sazba daně
z příjmů fyzických osob pro rok 2008
a 12,5 % od roku 2009. Základem daně
z příjmů ze závislé činnosti bude hrubá
mzda zvýšená o příspěvek zaměstnavatele
na zdravotní a sociální pojištění a nesnížená
o pojistné zaplacené zaměstnancem.
Jaké budou slevy na daních nově?
- nové slevy na dani – platí až za rok
2008
- každý si odečítá na sebe 2070 korun
měsíčně, dosud to bylo 600 korun; tuto
částku si mohou nově odečíst i důchodci,
kteří si přivydělávají
- na manžela bez příjmu si můžete
odečíst také 2070 měsíčně, podmínkou
je, aby si manžel nevydělal víc než
38 040 korun za rok

- sleva na dítě se také zvyšuje, z 500
korun na 890 měsíčně
- pokud jste částečný (či úplný) invalidní důchodce, započtete si navíc 210
(420) korun
- vlastníte-li průkaz ZTP/P, snížíte si
daň o 1345 korun
- jste-li student, daň klesne o dalších
335 korun měsíčně
- Ruší se společné zdanění manželů.
Ruší se minimální základ daně u podnikatelů.
- Příspěvky zaměstnavatele na penzijní
připojištění a životní pojištění budou při
splnění stanovených podmínek na straně
zaměstnance osvobozeny až do částky
24 000 Kč ročně. Zároveň jsou modifikována některá další osvobození na straně
zaměstnanců (například přechodné ubytování).
Nemocenské pojištění
- Posunuje se účinnost nového zákona
o nemocenském pojištění o další rok, tedy
na 1. 1. 2009. Za první tři pracovní dny
pracovní neschopnosti nenáleží zaměstnanci nemocenská.
Daň z přidané hodnoty
- Dochází ke zvýšení snížené sazby daně
na 9 % (potraviny, bytová výstavba).
Majetkové daně
- Stanovuje se osvobození zemědělských pozemků od daně z nemovitostí
- osvobození I. a II. skupiny poplatníků
od daně dědické a daně darovací.
Stanovuje se také zvýšení koeficientů
ovlivňujících základní sazbu daně z nemovitostí u malých obcí do 1 000 obyvatel a zavedení fakultativních místních
koeficientů, které budou plně v kompetenci obce.
Spotřební daně
- zrušení daňového zvýhodnění odpadních olejů a některých biopaliv
- zvýšení daňových sazeb z cigaret na
minimální sazby platné v EU.
Zákon o státní sociální podpoře
- Zrušení automatické valorizace všech
sociálních dávek kromě důchodů.
To znamená, že se například přídavky na
děti, existenční minimum, porodné nebo dávky pěstounské péče už nebudou navyšovat,
když se změní částka životního minima, ale
budou pevně stanovené.
Podle zprávy ministerstva práce a sociálních věcí by změny měly lidi motivovat
k tomu, aby raději šli do práce a nežili
z dávek.
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- Přídavky na děti
Přídavky na děti stát zatím poskytuje
všem rodinám, které o ně zažádaly a jejich čistý příjem se pohybuje v rozmezí
1,5–4násobku životního minima. Výše
přídavku je odstupňována podle příjmu
rodiny. Na dávky tak má nárok téměř 90
procent českých rodin, to reforma změní.
Od letošního roku na přídavky dosáhnou jen rodiny s příjmy do 2,4 násobku
životního minima. Měsíční dávky budou
vypláceny v pevné výši podle věku dítěte.
Na dítě do šesti let můžete od Nového
roku získat 500 korun, na školáka do 15 let
610 korun a student do 26 let má nárok na
700 korun. Tříčlenná rodina s pětiletým dítětem nyní dostává přídavky jen v případě,
že nemá více než 28 320 korun čistého.
Od roku 2008 již přídavky nedostane, nárok na ně bude mít jedině v případě, že její
příjem nedosáhne 17 tisíc korun.
- Rodičovský příspěvek ve třech rychlostech
Rodiče, kteří budou s dítětem doma
tři roky, na tom budou obdobně jako teď.
Současná výše rodičovského příspěvku je
7582 korun, po reformě to bude 7600 korun. Novinkou je takzvaná vícerychlostní
struktura čerpání. S dítětem můžete doma
zůstat jen dva roky, pak každý měsíc od
státu dostanete 11 400 korun.
Naopak, když budete na rodičovské 4
roky, do 21. měsíce věku dítěte budete brát
7600 korun, ale pak dávka klesne na polovinu – 3800 korun. Reforma také na 28 týdnů
po porodu sjednotila vyplácení peněžité pomoci v mateřství, lidově mateřské, bez ohledu
na to, jestli je matka vdaná nebo svobodná.
Nárok na dávku po dobu 37 týdnů budou mít jen maminky s vícerčaty. Za trojčata po reformě dostanete o 40 tisíc méně
- Porodné
Od letošního roku namísto současných
18 tisíc korun rodička dostane 13 tisíc za
každé dítě. Navíc stávající zákon zvýhodňuje maminky, které porodí vícerčata. Za dvojčata dostanou v současnosti 53 120 korun
a za trojčata dokonce 79 680 korun. Od r.
2008 bude na každé dítě 13.000 bez ohledu, zda-li se jedná o dvojčata, trojčata….
- Pastelkovné
Dávku, kterou poslanci nakonec přece
jen zachovali, je pastelkovné. O příspěvek
1.000,- Kč pro prvňáčka mohou rodiče požádat na úřadu práce.
- Pohřebné jen výjimečně
Dávkou, která reformu nepřežila, je pohřebné. Byla to vůbec nejdéle vyplácená
dávka v zemi a na pohřeb stát

přispíval částkou 5000 korun. Pětitisícovku na vypravení pohřbu dostanou jen
rodiny s nezaopatřenými dětmi (student
do 26 let) v případě, že by zemřel některý
rodič nebo dítě.
- Nemocenská – tři dny zdarma
Revoluční změnou v českém sociálním
systému je také úprava nemocenské. První
tři dny nemoci nedostanete vůbec nic, dávky se vyplácejí až od čtvrtého dne. Pak máte
do konce měsíce nárok na 60 procent takzvané denní vyměřovací dávky. Ta zhruba
odpovídá denní hrubé mzdě. Od 31. do 60.
dne dávka stoupne na 66 procent a od 61.
dne dál dosáhne 72 procent.
Opatření by mělo vést k tomu, že lidé
nebudou nemocenskou zneužívat, proto
jsou sníženy dávky pro kratší nemoci. Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí, že
jsme zdravější než obyvatelé sousedních
zemí, ale marodíme víc – průměrně 21 dní
v roce. Pokud si to můžete dovolit, je lepší
si při nachlazení vybrat týdenní dovolenou.
Pokud berete dvacet tisíc, příští rok za měsíc
nemoci dostanete 10 120 korun, místo letošních 11 480.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
- Zpřísňují se podmínky pro osoby, které
pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi,
jsou dlouhodobě nezaměstnané a jejich aktivita k získání příjmu vlastní prací je nízká
nebo žádná. U těchto osob, nepracují-li 12
měsíců a déle, se při stanovení výše dávky
bude vycházet pouze z částky existenčního
minima, stanovené zákonem o životním
a existenčním minimu na úrovni umožňující přežití (2 020 Kč). To má motivovat
k získávání příjmu a zabezpečování svých
potřeb vlastní prací.
Zároveň se ale zohlední ztížené postavení některých osob na trhu práce, a proto
se nebude vztahovat na osoby starší 55 let,
osoby částečně invalidní a rodiče pečující
o dítě mladší 12 let.
- Zruší se 600 Kč, které dostávali nezaměstnaní po 12 měsících nezaměstnanosti
jako dávku pomoci v hmotné nouzi. Toto
ustanovení má demotivující charakter a naopak uchazeče o zaměstnání spíše nabádá,
aby bez práce setrvali déle. Zároveň je
diskriminační vůči těm starým nebo invalidním občanům, kteří jsou také dlouhodobě
v hmotné nouzi, ale dávku jim nelze zvýšit,
neboť nemohou být vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání.
Zákon o sociálních službách
- Dojde k rozšíření okruhu osob, na které
přechází nárok na nevyplacené částky příspěvku na péči v případě úmrtí oprávněné
osoby, o osoby blízké, které sice v době
smrti nežily s oprávněnou osobou v domácnosti, avšak o tuto osobu pečovaly.

Zákon o důchodovém pojištění, veřejném zdravotním pojištění
- Dojde k rozšíření náhradní doby stanovené pro účely důchodového pojištění o dobu péče o dítě mladší 10 let, které je podle
zákona o sociálních službách závislé na pomoci jiné osoby ve stupni I. Podle dosavadní
právní úpravy je náhradní dobou doba péče
o dítě do 4 let věku. Rozšíří se i okruh pojištěnců, za které hradí zdravotní pojištění stát,
o osoby pečující o dítě mladší 10 let, které je
podle zákona o sociálních službách závislé
na pomoci jiné osoby ve stupni I. Podle dosavadní právní úpravy je hrazena doba péče
o dítě poživatelům rodičovského příspěvku,
tj. maximálně do 7 let věku.

REFORMA V OTÁZKÁCH
A ODPOVĚDÍCH

- Mohu příští rok využít společné
zdanění manželů?
Společné zdanění manželů, které bylo
výhodné hlavně pro páry s výrazně rozdílnou výší příjmů, reforma zrušila. Letošní rok
však budete podávat daňové přiznání za rok
2007, to znamená, že příjmy ještě naposledy
společně zdanit můžete.
- Kdy si manžel nebo manželka může na
svého partnera uplatnit slevu na dani?
Slevu si můžete nárokovat v případě,
že si váš partner nevydělá za rok víc než
38 040 korun. To zůstalo stejné, ale slevu
reforma zvýšila na 24 840 korun (z původních 4200 korun). Jen dejte pozor na to, že
do příjmu se počítá i rodičovský příspěvek.
- Kolik budu platit u doktora, co se započítává do limitu příspěvků a co ne?
Za každou návštěvu lékaře zaplatíte 30
korun, za den strávený v nemocnici 60
korun, návštěvu pohotovosti 90 korun a za
každou položku na receptu dalších 30 korun. Platit budete až do doby, než váš účet
přesáhne v jednom roce 5000 korun, každá
další platba už půjde na pojišťovnu. Do ročního limitu se nepočítají peníze, které dáte
za pobyt v nemocnici ani za návštěvu pohotovosti. V případě léků pojišťovna započítá jen doplatek na nejlevnější hrazený lék,
pokud berete dražší léky se stejnou účinnou
látkou, máte smůlu.
- Budou u lékaře platit i děti?
O to, jestli mají za lékařskou péči platit
i děti, se vedly největší boje. Nakonec zvítězil návrh, že budou platit všichni. Výjimkou
jsou jen děti z dětských domovů, výchovných ústavů a děti, které jsou dlouhodobě
vážně nemocné.
- Jak to dopadlo s pastelkovným,
pohřebným a stravenkami, co bude a co
reforma zruší?
Reforma definitivně zrušila vyplácení
5000 korun pohřebného se dvěma výjimkami. Nárok na dávku má nezaopatřené
dítě, kterému zemřou rodiče. Dostanou ji
i rodiče, pokud zemře jejich nezaopatře-
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né dítě.
Pastelkovné oproti původním plánům
zůstane zachováno, stejně tak jako daňové úlevy firmám na stravenky. Lístečky
na oběd tak z vašich peněženek zatím
nezmizí.
- Co všechno podraží kvůli zvýšení
daně z přidané hodnoty?
Od ledna 2008 se spodní sazba daně
z přidané hodnoty zvedne z 5 na 9 procent.
Podraží například potraviny, nealkoholické
nápoje, knihy, časopisy i noviny, léky, živá
zvířata, rostliny, cestování vlakem, autobusem i hromadnou městskou dopravou, ubytování v hotelech a penzionech, permanentka na vlek, vstupné na výstavy, koncerty, do
kina, ale i na sportovní utkání, do bazénu,
posilovny nebo zoologické zahrady.
- Vzroste i daň na tabák, o kolik cigarety podraží?
Ano, zvedne se spotřební daň na cigarety
a krabička podraží o sedm korun. Například
Marlbora budou od ledna stát 81 korun
a Petry 64 korun. Podraží i tabák ke kouření,
balíček až o 20 korun.
- Kolik se kvůli reformě zvedne cena
energií?
Kvůli nově zavedené ekologické dani
vzroste pro domácnosti cena elektřiny
o jedno procento, uhlí a koks podraží o devět procent. Pokud topíte zemním plynem,
placení daně se vyhnete, platby se tedy
nezdraží.
- Chci si vzít hypotéku, mám to udělat
hned? Údajně se zvednou úrokové
sazby?
S hypotékou nečekejte. Reforma hypotečním bankám vzala daňové zvýhodnění
na hypoteční zástavní listy, ty dosud nepodléhaly zdanění. Od roku 2008 se budou
danit 15 procenty stejně jako jiné cenné
papíry. Je možné, že banky budou ztrátu
kompenzovat zvýšením úrokových sazeb.
Při zvýšení o půl procenta by to u průměrné
1,6 milionové hypotéky znamenalo zvýšení
měsíční splátky přibližně o pětistovku.
- Kupuji byt v novostavbě, dotkne se
mě nějak zvýšení DPH?
Bohužel ano, zvýšení daně z přidané
hodnoty z pěti na devět procent se nevyhnete ani u nových bytů. Například byt za
1,5 milionu korun kvůli vyšší DPH podraží
o 60 tisíc korun. Pokud stihnete kupní
smlouvu s návrhem na vklad vložit na
katastr do konce letošního roku, zaplatíte
DPH jen pětiprocentní.
- Jak se reforma dotkne důchodců?
Reforma počítá s valorizací důchodů,
která by měla vyvážit zdražení potravin, dopravy, léků nebo zavedení poplatků u lékaře.
Důchody by od ledna měly vzrůst přibližně
o 500 korun. Pracující důchodci na reformě
vydělají – nově budou moci uplatnit roční
slevu na dani ve výši 24 840 korun.
Městský úřad Jablonné n. O.,
Vendová Drahomíra

DALŠÍ PŘÍSPĚVEK K DĚJINÁM VESNICE

SAKRÁLNÍ STAVBY
Publikace vydaná pod
názvem „Drobné sakrální
stavby v obcích Čenkovice, Horní Heřmanice
a Výprachtice“, je součástí
projektu, který se snaží
shromáždit dostupné umělěckohistorické, historické
a technické informace o velice bohatém a rozsáhlém
souboru drobných sakrálních staveb Lanškrounska
a sestavit je v jednotném
formuláři. Pod pojmem sakrální stavby jsou v knize
popsány krucifixy, kapličky, sochy a obrazy světců umístěné v exteriéru.
Kniha se zabývá sakrálními stavbami, které se nacházejí či nacházely při severní hranici Lanškrounska, která
zahrnuje Čenkovice, Horní Heřmanice a Výprachtice
a další již zaniklé obce, které do těchto náleží (Dolní
Heřmanice, Koburk, Rýdrovice, Valteřice).
Kniha poutavou formou popisuje 68 památek, z nichž
10 objektů již neexistuje. Knihu si můžete zakoupit na
Obecním úřadě za 80,- Kč.
Prosíme Vás, abyste si zakoupili publikaci, která
z větší části pojednává o sakrálních stavbách v naší
obci. Podpoříte tak zájem o pokračování v dalším bádání o historii naší obce.
Obec Výprachtice.

V květnu loňského roku vydalo lanškrounské městské
muzeum výpravnou publikaci Marie Mackové s názvem
Tabáková továrna v Lanškrouně jako součást státní tabákové režie. Je v ní popsána nejenom historie továrny, která tu
existovala v letech 1871 - 1949, ale i vztah tohoto průmyslového podniku k celému systému státní tabákové režie.
A protože nemalá část textu je věnována i dělnictvu této
továrny, nemohly být pominuty Výprachtice. Především
v posledních dvou desetiletích 19. a v prvním desetiletí
20. století docházelo z vesnice do lanškrounské továrny
velké množství žen pracovat. Chodily každý den ráno do
Lanškrouna a večer se zase vracely zpět. Přestože musely
tuto cestu absolvovat pěšky, protože jiný způsob dopravy
tehdy neexistoval, byl o práci tak velký zájem, že jich například kolem přelomu století v továrně pracovalo téměř
270. Obvyklý věk, ve kterém se z vesnického děvčete
stávala dělnice v tabákové továrně, byl 13, později 14 let.
Některé tak docházely pracovat dalších 35 - 40 let. Měly
však možnost za určitých podmínek za tuto práci získat
od státu penzi. To bylo v dané době neobyčejně lákavé,
protože penzijní zabezpečení se týkalo jenom naprostého
zlomku profesí. Takové a mnohé další podrobnosti o životě regionu i vesnice jsou v knize k nalezení, kromě množství dobových i současných fotografii. Z výprachtického
pohledu jde o další příspěvek k dějinám obce, který se
nedostal do monografie vydané v jubilejním roce 2004.
PhDr. Marie Macková, Ph.D.,
KHV FF Univerzity Pardubice

Obecní úřad
upozorňuje,
že termín úhrady
poplatku ze psa je

15. února
2008.
JUDO
Zájemci o judo pod vedením trenéra p. Pokorného
(mladší i starší děti) se mohou přihlásit u vedení školy
nebo přímo na tréninku každé pondělí od 14:00 do
15:30 hodin.
V případě zájmu dospělých je možné otevřít další
trénink juda v pondělí od 18:00 hodin.
Mgr. Petr Fiebiger
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(stavebnice Merkur), Dědov, Javor (ekofarma Tůmových, muzeum řemesel), Nové Město nad Metují.
• Dozvuky Martinského posvícení v Dolní Čermné.
• Exkurze do závodu Dřevotvar v Jablonném nad Orlicí
(výroba nábytku).
• Exkurze do závodu Bravo v Jablonném nad Orlicí
(výroba varných konvic, friťáků atd.)
• Celoobecní beseda s důchodci na sále „U Jana”.

Odešel rok a nový nastává,
co přinese tajemstvím zůstává.
Odcházející se ve vzpomínkách vzdaluje,
nový převzal vládu, směle panuje.
Jaký bude, ptáme se,
co pěkného přinese?
Splní všechna naše přání, je to v jeho moci?
Věřme mu – je přece kouzelný, vždyť se zrodil o půlnoci.

Náměty a hosté některých besed
• Přednáška s fotografiemi „Dovolená v Egyptě” – Irena Guthová.
• Na besedě jsme si prohlédli vzácnou Melantrichovu bibli
– Ireny Skalické.
• Oslava patnáctého výročí založení našeho Klubu důchodců.
• Beseda se starostou Horních Heřmanic Ing. Pavlem Maňkou (rozpočet obce, plynofikace, současná situace ZŠ a MŠ,
plánovaná výstavba v obci).
• Beseda s ředitelem ZŠ Petrem Fiebigerem a učitelkami 1.
stupně ZŠ – co se změnilo v ZŠ, diskuse.
• Přátelská beseda s hosty z Veřovic – navázali jsme družbu,
předali si společně dárky, pobavili se a zatancovali při Svatebčance.
• Vzpomínková beseda na bývalé členy KD.
• Beseda s vedením firmy AGROSPOLU Výprachtice s.r.o.
s p. Janem Vávrou – současná situace v zemědělství.
• Předvánoční beseda, kterou pro nás připravili majitelé firmy AGROSPOL s.r.o. Na tuto besedu nám přišli představit
svůj veselý program děti z mateřské školky pod vedením
ředitelky MŠ Marie Hejlové a učitelek Ludmily Macháčkové
a Stanislavy Vaníčkové. Besedu navštívilo pět žen v bílém
hávu, podle tradice zvaných „Lucky”.
• Vánoční beseda – hosté, sponzoři a zastupitelé OÚ. Členky
chrámového sboru nám přišly zarecitovat a zazpívat známé české koledy. Místostarostka OÚ Věra Jandejsková kladně zhodnotila naši činnost a přednesla přání do nového roku. Přišli také
koledovat Tři králové a vinšovat štěstí, zdraví, dlouhá léta.
• Besedy se starostou obce JUDr. Miroslavem Stejskalem
(jak pokračuje výstavba v obci, vypouštění odpadních vod
podle nového zákona, informace o plánované výstavbě jedné větrné elektrárny v naší obci, trvající problémy s nedostatkem žáků v ZŠ, problém, který nastal ve vodovodním řádu,
celkové zhodnocení činnosti KD a poděkování).

Nebojme se naše přání vyslovit:
„Přejeme si ve zdraví, štěstí klidně žít,
pro celý svět mír, svobodu
a příštím generacím zachovalou zdravou přírodu.
Činnost v roce 2007
Každoročně představujeme čtenářům Výprachtických novin naši činnost. Poslední besedu roku jsme měli 27. prosince v hasičské zbrojnici v Koburku. Stejně jako v předešlých
letech jsme rok ukončili slavnostně. Při příjemném posezení
u vánočního stromečku jsme vzpomínali a hodnotili uplynulých dvanáct měsíců. V tomto roce jsme se sešli na besedách
25 krát. Uskutečnili jsme dva zájezdy, pět exkurzí a 7 krát
jsme si zatancovali při hudbě Svatebčance z Jamného nad
Orlicí se seniory z okolních klubů. Doufáme, že i v letošním
roce se našemu klubu bude dařit a bude na úrovni jako dosud, protože nám pomáhají dobří přátelé a sponzoři. Jim moc
děkujeme za stálou přízeň a podporu. Do nového roku přejeme všem našim příznivcům, redakci a čtenářům Výprachtických novin, aby jejich životy byly naplněny štěstím, láskou
a ve všech domovech vládl klid a mír.
Bilance činnosti klubu důchodců za rok 2007:
Besedy: V hostinci „U Jana”
8
V hasičské zbrojnici v Koburku
10
V jídelně firmy AGROSPOL s.r.o.
2
V areálu Sokola
2
V hostinci v Horních Heřmanicích
3
Akce mimo besedy – některé jsme pořádali, ostatních se společně zúčastnili.
• Důchodcovský ples v Bystřeci.
• Ostatkový ples v Horní Čermné.
• Exkurze do nové přístavby ZŠ (sociální zařízení –
šatny, sprchy, WC).
• Exkurze do nové haly kovovýroby podnikatele
Jindřicha Berana.
• Jarní setkání v Jablonném nad Orlicí.
• Zájezd po trase: Renesanční žerotinský zámek Velké
Losiny – Šumperk (prohlídka Severomoravského divadla), Česká Třebová (závod Korádo – výroba radiátorů) – Kozlov (rozhledna a chata Maxe Švabinského).
• Přátelské setkání v HornímTřešňovci.
• Exkurze do zrestaurované budovy v areálu SOKOLA.
• Dozvuky benátské noci v Bystřeci.
• Tradiční přátelské setkání na sále hostince „U Jana”.
• Společná beseda – KD Výprachtice a KD Veřovice na
sále „U Jana”.
• Zájezd po trase: Bartošovice (chráněné dílny pro mentálně postižené), Neratov (kostel, který v roce 1945 vyhořel
a v roce 2006 – 2007 byl zastřešen), Police nad Metují

Poděkování
Děkujeme sponzorům Společného setkání důchodců na
sále hostince „U Jana” pořádaného 12. září 2007, kterého se
zúčastnili důchodci z okolních vesnic.
Sponzoři akce: AGROSPOL Výprachtice s.r.o., Elis
– Ing. Jiří Oliva, OVAZ – zámečnictví Luboš Merta, OEZ
s.r.o. SEIMENS provoz Výprachtice, Zednické práce Radek
Hajzler, Kovovýroba Jindřich Beran, Česká pojišťovna (Luboš
Dušek), KJK Jiří karter, Truhlářství Miroslav Falta, prodejna
Potraviny – Magna Vaníčková, hostinec „U Jana” (Evženie
Uhrová), Dřevařská výroba – David Petr, Obecní úřad Výprachtice, obchod Ivy – Maria Beranová, JUDr. Miroslav
Stejskal, Pfitznerovi, Irena Guthová, Skalický HH, Andrlovi,
Roman Desperát, Lechovi, Marešovi, Josef Mikan, Ludmila
Beranová, Smejkalovi, Marie Šebrlová, Faltovi, Besperátovi.
Za Klub důchodců Anna Besperátová
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SPOZ OZNAMUJE

SVOZ PET LAHVÍ, SKLA, ...
Upozorňujeme občany, že svoz PET lahví, směsného
plastu, barevného skla, bílého skla a papíru se provádí
každé první pondělí v kalendářním měsíci.
V kalendářním roce 2008 se jedná o tyto termíny:
7. ledna, 4. února, 3. března, 7. dubna, 5. května,
2. června, 7. července, 4. srpna, 1. září, 6. října, 3. listopadu
a 1. prosince.
Žádáme Vás, aby tento vytříděný odpad byl uložen na
svozová místa (naproti obchodu p. Vaníčkové, KONZUM,
Kovárna, garáže Halda apod., hasičská zbrojnice Koburk), maximálně týden před odvozem. Poslední dobou se
množí případy, že se vytříděný odpad objevuje den nebo
dva dny po odvozu a tím pádem „straší” po obci celý
měsíc.
Pokud bude tříděný odpad svážen v jiném termínu,
budeme Vás o uvedeném včas informovat.

V lednu oslaví své jubileum
Josef Resler

Výprachtice 27

50 let

Josef Fabiánek

Výprachtice 204

60 let

Věra Skalická
Jindřich Beran

Výprachtice 137
Výprachtice 152

65 let
65 let

Margita Skalická

Výprachtice 310

70 let

Jan Skalický

Výprachtice 310

75 let

Anna Stejskalová

Výprachtice 99

91 let

Božena Mrázková

Koburk 12

Obecní úřad Výprachtice.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2008

94 let

Vítejte mezi námi
Adriana Vacková
Koburk 15

HOBLOVNA A HORNÍ KONEC

5 770,-

Kč

MALÁ STRANA A LEVÝ STŘED OBCE

4 320,-

Kč

PRAVÝ STŘED OBCE

5 603,50 Kč

KOBURK A DOLNÍ KONEC

7 328,-

HALDA

2 870,50- Kč

CELKEM

25 892,-

Kč
Kč

Charita děkuje tímto všem, kteří přispěli na sbírku
a moc děkuje malým koledníkům
a vedoucím skupinek.
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Spoj čísla od 1 do 48.

OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY
SUDOKU

Omalovánka
Mimozemšťan by se rád vrátil do svého kosmického plavidla. Nemůže ale najít cestu. Dovedete ho až k lodi, aby
se mohl vrátit na svou planetu?

Přijde pán k vysokému paneláku a povídá chlapečkovi.
„Prosím Tě, kde tu bydlí pan Novák?“. „Já Vás tam dovedu,
ale nejede výtah“. A tak spolu dojdou až do 12 poschodí,chlapeček ukáže na dveře a říká““Tak tady bydlí a jestli
s ním chcete mluvit,tak sedí na lavičce před domem“.
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