ZPRÁVY Z OBCE
Vážení přátelé,
dovolte nám, abychom Vás informovali o tom, co přinesl leden roku 2008.
Dne 5. 1. 2008 se konala výroční valná hromada výprachtických hasičů. Hasiči bilancovali, jak se jim podařilo splnit úkoly minulého roku a schválili usnesení, kterým
si stanovili cíle pro tento rok.
12. 1. 2008 se konal tradiční hasičský bál, který se těšil
velkému zájmu jak našich mladých, tak i občanů okolních
obcí a měst.
Dne 13. 1. 2008 se pak konal dětský karneval. Sál byl
rodiči a dětmi doslova nabitý. Děti v pěkných maskách
se dostatečně „vyřádily“ a věříme, že se jim i rodičům
tato akce líbila. Z takovýchto úspěchů máme samozřejmě obrovskou radost a
přejeme našim hasičům,
aby se jim v tomto roce,
ve kterém oslaví 125.
výročí svého založení,
dařilo.
Za obětavou práci při
údržbě techniky a za
dobrou odbornou připravenost zásahové jednotky jim patří upřímné
poděkování
zejména
vedení SDH.
Koburští hasiči se sešli na valné hromadě ve
své hasičské zbrojnici
dne 19. 1. 2008 v 18.00
hod. Jejich zpráva obsahovala mnoho kulturně společenských akcí, které pořádají pro všechny z nás. V rámci
valné hromady se představila hasičská mládež s pěkným
kulturním vystoupením. Promítání záběrů z konaných
akcí pak bylo pěknou tečkou na závěr. Hasičská i další
problematika se pak probírala do časných ranních hodin.
Akce jako je „pálení čarodějnic“, „stavění máje“, „kácení máje“, „letní kino“, „lampionový průvod“ a další si
našly oblibu mezi našimi občany, kterých se na těchto
akcí schází více než dostatečně.
Je dobře, že existuje v obci složka, která se tak kvalitně
stará o konání různých kulturních a společenských akcí

pro nás pro všechny. Všem aktivním Koburákům za to
patří nejen obdiv, ale i upřímný dík.
Valné hromady hasičů výprachtických a koburských
se zúčastnil starosta okresních dobrovolných hasičů pan
Dušek, který předal některým hasičům ocenění za jejich
práci.
Pracovníci obecního úřadu konali některé práce při
údržbě a opravách základní školy, bytů v prostorách bývalé MŠ, hasičské zbrojnice a čistírně odpadních vod.
Bylo nutné opravit rozbitá okna na autobusové zastávce
„U Fary“. Tato zastávka se stává terčem poměrně častých
útoků vandalů, kteří soustavně, bez jakéhokoliv studu,
ničí práci některých z nás. Jak jinak je možné klasifikovat
vykopnuté dveře a okna, rozházené a pošlapané potraviny
uvnitř zastávky, zašpiněné zdi apod.
Pokud se takovéto
incidenty budou opakovat, nezbude obecnímu
úřadu nic jiného, než
se obrátit o pomoc na
Policii ČR. Věříme, že
ti z Vás, kterých se to
týká, si vezmou z tohoto upozornění alespoň
malé poučení.
Vězte, že není nic
příjemného pro naše
pracovníky hrabat se
neustále v rozházených
odpadcích, sbírat pravidelně poházené papíry poletující po obci a opravovat
opakovaně poškozený obecní majetek, tj. majetek nás
všech. Tento čas by bylo možné věnovat efektivněji na
řešení záležitostí, které Vás tíží (oprava cest apod.).
Pověření zastupitelé dokončovali inventarizaci a finanční výbor připravil rozpočet na letošní rok.
Připravovaly se žádosti o dotace na projekty pro vytvoření dalších zdrojů pro obecní vodovod a rozšíření
kanalizační sítě.
Všem z Vás, kteří jste přispěli ke zdárnému plnění výše
uvedených akcí, děkujeme.
S pozdravem zastupitelstvo obce Výprachtice

KOMUNÁLNÍ ODPAD

Víte, kam vyhodit pneumatiky či léky?

S ohledem na určitý nárůst množství netříděného
komunálního odpadu si Vám dovolujeme připomenout
některé informace ke komunálním odpadům:

1) Mastný, znečištěný, uhlový a voskovaný papír
a) směsný odpad
b) kontejner na papír
c) kontejner na karony

Nahlédnete-li doma do svého koše na odpadky, uvidíte
velmi různorodou směs, kterou nezbývá než vysypat do
popelnice. Pokud se však zamyslíte nad každým odpadem, který do koše nesete, zjistíte, že odpady můžeme
rozlišit na:

2) Pneumatiky
a) kontejner na plasty
b) prodejce
c) sběrný dvůr

Využitelné - tyto odpady je možné dále zpracovat,
např.: papír a lepenka, sklo, plasty (PET lahve, folie, kelímky), kovy (plechovky, hliník), kompostovatelný kuchyňský
odpad atd.
Tyto druhy odpadu ukládejte vytříděné do igelitových
pytlů na svozová místa, případně do označených plastových nádob.
Kompostovatelný odpad můžete kompostovat na svých
zahradách v kontejnerových nebo jiných kompostérech.
Snížíte tím výrazně náklady na likvidaci komunálního
odpadu.

3) Keramika, porcelán
a) směsný odpad
b) sběrný dvůr
c) cihlárny
4) Drátěné sklo, zrcadlo
a) směsný odpad
b) kontejner na sklo
c) sběrný dvůr
5) Kovové obaly, plechovky, hrnce, hliníková víčka, alobal
a) sběrný dvůr
b) kovošrot
c) směsný odpad

Objemné - to jsou odpady, které se nevejdou do popelnice, např.: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla,
toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika, drobný stavební
odpad atd.
Tyto odpady můžete odvézt na čistírnu odpadních vod
v termínech jarního a podzimního svozu.

6) Hygienické potřeby - kapesníky, pleny
a) kontejner na papír
b) směsný odpad
c) lékárna

Nebezpečné - tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti,
proto se nesmí vyhazovat do popelnice, např.: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky),
ledničky - mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi
znečištěné atd.
Nebezpečné odpady odnášejte pouze do pojízdné
sběrny na svozová místa v termínech jarního a podzimního svozu. Léky nevyužívané nebo s prošlou lhůtou spotřeby také můžete odevzdat v lékárně.

7) Nápojové „papírové kartony“
a) směsný odpad
b) pytel na kartony
c) kontejner na papír
8) Počítače, telefony, kuchyňské spotřebiče
a) odevzdat prodejci
b) směsný odpad
c) sběrný dvůr

Ostatní - odpady, které vám zbudou po vytřídění všeho, co je možné dále využít, např.: znečištěné - mastné
obaly od potravin, voskovaný papír, textil, porcelán, žárovky, popel, zbytky masa a kostí apod.
To jsou vlastně jediné druhy odpadů, které byste měli
vyhazovat do koše na odpadky a poté do popelnice.

9) Motorové oleje, barvy
a) sběrný dvůr
b) kanalizace
c) automobil pro mobilní sběr nebezpečných odpadů
10) Léky, které již nebudete užívat
a) lékárna
b) sběrný dvůr
c) směsný odpad

Termíny jarního a podzimního svozu nebezpečného a
velkoobjemového odpadu Vám budou včas oznámeny.
Důsledným tříděním odpadu snížíte náklady na likvidaci
odpadů. Z nákladů na likvidaci odpadů se stanoví výše
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru komunálního odpadu.

11) PVC-podlahové krytiny, novodurové trubky, hračky
a) kontejner na plast
b) sběrný dvůr
c) směsný odpad

Pro zajímavost - průměrné náklady na likvidaci odpadů
činí 800,- Kč na každého občana naší republiky. Připravovaná právní úprava poplatku vychází z právě této částky.
Každá obec i město proto na likvidaci odpadů doplácí.
Výjimkou není ani naše obec.

Vyhodnocení testu:
správné odpovědi: 1a, 2b i c, 3a, 4a, 5a i b, 6b, 7b, 8a i c,
9a i c, 10a, 11b,

Obecní úřad Výprachtice
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ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD
Český statistický úřad provádí sledování životní úrovně domácností. Tato statistika rodinných účtů (RÚ) sleduje hospodaření soukromých domácností. Informace o spotřebě v jednotlivých typech domácností a o vlivu různých faktorů (např. růstu cen, situace na trhu atp.) na
strukturu vydání a spotřební zvyklosti domácností nelze získat z jiných zdrojů.
Údaje ze statistiky RÚ jsou významným podkladem pro kvalifikované rozhodování při realizaci sociální politiky státu
i pro další činnosti (sociální a ekonomický výzkum, složení spotřebního koše jako vstupní podklad k výpočtu cenových
indexů …).
V současné době hledáme zpravodajské domácnosti, které by byly ochotny za čtvrtletní odměnu 855,- až 1355,- Kč
(podle počtu členů domácnosti) sdělovat veškeré příjmy a výdaje za všechny členy domácnosti. Tyto údaje se zapisují
měsíčně do „Deníků“ a údaje slouží pouze ke statistickým účelům.
Povinnost mlčenlivosti a ochranu důvěrných statistických údajů zajišťuje § 16 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění pozdějších předpisů a zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Český statistický úřad , SOTZ Pardubice, pro zajištění základního a doplňkového souboru hledá ke spolupráci 8
domácností v následující struktuře:

Společenská skupina
(osoba v čele dom.)

Velikost obce

Druh bydlení

Počet dětí
nezaopatřených

Zaměstnanec s nižším
vzděláním

2 000 - 9 999
obyv.

ostatní domy

bezdětná

Zaměstnanec s nižším
vzděláním

10 000 - 49 999
obyv.

rodinný dům

bezdětná

OSVČ

2 000 - 9 999
obyv.

ostatní domy

bezdětná

nezaměstnaný

50 000 a více

----

nezaměstnaný

2 000 - 9 999
obyv.

rodinný dům

Ekonomicky neaktivní osoba v čele s ekonomicky aktivními členy domácnosti

do 1 999 obyv.

----

Ekonomicky neaktivní osoba v čele s ekonomicky aktivními členy domácnosti

10 000 - 49 999
obyv.

rodinný dům

Domácnost s minimálními
příjmy

3 děti

Čistý měsíční příjem
na osobu v Kč

7 001 - 10 000

7 001 - 10 000
13 001 - 16 000

do 1,9 násobku životního minima

Kontaktní osobou pro zájemce o tuto činnost je paní Čermáková, tel. 466 743 435, e-mail: vera.cermakova@czso.cz,
z ČSÚ, SOZT Pardubice.
Děkuji a jsem s pozdravem
Ing. Jaromír Tomášek, CSc., v.r.
vedoucí SOTZ Pardubice
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NÁZORY OBČANŮ

SPOZ OZNAMUJE

Tak už máme za sebou ten vánoční shon, avšak nečeká
nás v novém roce 2008 nic příjemného.
Počínaje zdražováním nejen základních potravin, ale
i nájmu a energií, přes platby v našem zdravotnictví, na
které každý povinně přispívá …
Ale nyní k věci. Naše obec patří, co do počtu obyvatel,
mezi největší v okolí. Přesto zde máme prodejnu, která je
nedostačující svojí kapacitou. Hlavně o víkendech, kdy
chodí nakupovat chalupáři, chataři a jiní návštěvníci naší
obce.
Není nic příjemného čekat frontu nejen na košíky, ale
i u pečiva, zeleniny, uzenin a u pokladny. Možná někdo
namítne, že zde máme ještě jednu prodejnu u Magdy,
ale ta je o víkendech, kdy je nápor kupujících největší,
zavřená.
Myslím, že toto je velkým problémem naší obce a je
třeba ho neodkladně řešit.
Na závěr chci všem spoluobčanům popřát v novém
roce hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

V únoru oslaví své jubileum
Hana Kolenyaková
Výprachtice 402

50 let

Vítej mezi námi
Dominik Skalický

Výprachtice 85

Bernard Kolenyak

Obecní úřad
upozorňuje,
že termín úhrady
poplatku ze psa je

15. února
2008.
PRODÁM byt 2+1

Praktický lékař pro děti MUDr. Mária Braunová
oznamuje změnu ordinačních hodin.

v osobním vlastnictví ve Výprachticích
Byt o ploše 60,58 m2 se nachází ve zděné šestibytovce.
K bytu jsou dva sklepy - 9,5 m2 a 4,6 m2.
V roce 2002 byla provedena rekonstrukce.
Informace na tel.: 604 126 094

Po

11.00 – 12.00 hodin

ČT

8.00 – 9.30 hodin

Poradna je každý druhý čtvrtek v měsíci.

ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGIE (SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK 8 – 11 HODIN)
pro oblast Letohrad, Žamberk, Lanškroun, Jablonné n. Orl.
9. 2. - 10. 2. 2008

MUDr. Nováková Gabriela, Lanškroun, Svobody 356, tel.: 465 322 787

16. 2- - 17. 2. 2008

MUDr. Strnadová Marie, Jablonné nad Orlicí, Na Dílech 622, tel.: 465 642 765

23. 2. - 24. 2. 2008

MUDr. Špička Jan, Králíky 414, tel.: 465 631 154

1. 3. - 2. 3. 2008

MUDr. Špičková Marie, Králíky 414, tel.: 465 631 274

8. 3. - 9. 3. 2008

MUDr. Šrámek Petr, Letohrad, U Dvora 815, tel.: 465 621 551
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PŘÍRODO, PŘÍRODO, JAK SE MÁŠ?
a jsou poměrně vzácné. V oblasti Lanškrounska se mně ji
podařilo chytit pouze jednou. V roce 1976 se krásně vybarvený samec (má po straně hlavy skutečně pěkné černé
vousy) chytil na rybníku v Dolní Čermné. Nejvíce se loni
chytilo zvonků zelených, na zahradě u krmítka dostalo
kroužky 434 kusů. Zvonky většina z Vás zná, neboť jsou
pravidelnými návštěvníky krmítek na ptáky. Zvonek se
v krmítku usadí a načepýří se a všechny ostatní návštěvníky krmítka se snaží vyhnat, a to včetně zvonků, pokud
se dají. Letos se jich objevilo velké množství a počet 434
odchycených je rekordem za 55 let mého kroužkování,
a to už v době, kdy toto píši, je okroužkováno dalších více
než 60 ex. I zvonci se potulují a táhnou v zimě. Z více než
2700 označených přišly dvě zprávy z Itálie. Jeden označený v červenci 1964 byl střelen za 7,5 roku v Casalserugo
u Padovy. Druhý okroužkovaný v červenci v Lanškrouně
u rybníka Krátký byl střelen za tři měsíce v Los-S. Croce
Racanati.
Z dalších se jako obyčejně chytilo nejvíce rákosníků
a sýkor. Na druhém místě, co do počtu, to byla nejběžnější
sýkora koňadra 346 kusů, králíček obecný 229 ex., sýkora
modřinka 169 ex., rákosník obecný 146 ex., budníček menší 103 ex. Ostatní se počty udržely pod stokusovou hranicí.

A jak by nám asi odpověděla? Inu, stále hůře, neboť
Pán tvorstva – člověk nám neustále ukusuje z našich
biotopů a jeho rozpínavost nezná mezí. Přesto díky nadšeným ochráncům přírody se na Zemi rozšiřují oblasti
chráněných území, kde je neporušené přírodní prostředí.
Mezi tyto patří z části i okolí Výprachtic. Hnízdí zde jinde
vzácné druhy ptáků, jako jsou např. čáp černý, chřástal
polní, křepelka polní, lejsek malý, skorec vodní, linduška
luční a ořešník kropenatý.
A jak to bylo v roce 2007? Tento rok byl na ptáky
a s tím spojené zážitky aktivního ornitologa celkem dobrý. Kroužky na nožku dostalo celkem 2264 ptáků a bylo to
61 různých druhů. Mezi nejzajímavější patřilo odchycení
velmi vzácného budníčka pruhohlavého. Je to již pátý
odchyt pro Česko a můj druhý. Tohoto budníčka se mně
podařilo chytit již podruhé. Naposledy před dvěma roky.
Zajímavé je, že se chytil přesně ve stejném místě jako
v roce 2005. Zdá se, že se v posledních letech zatoulává
do ČR častěji, nebo jsou ptáci intenzivněji chytáni a tím
se zvětšuje možnost chycení různých rarit. Z dalších chycených ptáků to byla slučka malá. Tato slučka se často
přehlédne, neboť až do poslední chvíle zůstane přitisknuta
na zemi, a i když několikrát přejdeme kolem, nevzlétne
a nechá se přejít. I tento jedinec se zachoval stejně, a tak
se ho podařilo chytit do holé ruky. Po okroužkování zapadl do stejných míst, a tak teď budeme jenom čekat, kde
jej zase někdo zastihne, ale zpráva o jejím zástihu bývá
většinou kusá – byla střelena. Jedna zpráva o slučce přišla v roce 1962. 20. září byla střelena v bažině v Rybisku
v Jaroslavské oblasti (bývalého SSSR). V posledních letech
se ornitologové zaměřili na odchyt křepelek polních.
Loni se jich chytilo 40 kusů, zatím je nikde nestřelili. I ve
Výprachticích je křepelek dosti a Roman Chaloupek je
s úspěchem chytá. Dříve se křepelky běžně lovily na podzimních honech a bylo jich, alespoň dle vyprávění starých
myslivců, „neúrekom”. Snad se do budoucna jejich stavy
zvýší tak, že nebude vzácností slyšet její „pět peněz – pět
peněz”. Z dalších zajímavějších odchytů bylo sedm sýkořic vousatých. Tyto sýkořice žijí v rákosových porostech

Králíček obecný

Ze zahraničí přišlo několik zpráv o cestě kroužkovanců. Pěnice černohlavá chycená 8. července 2002 byla
kontrolována za 115 dní ve vzdálenosti 1024 km v Pineta
di Patria u Neapole v Itálii. Rákosník proužkovaný byl po
20 dnech chycen v Crna Mlaka v Chorvatsku vzdáleném
498 km. Další zprávy přišly od strnadů rákosních, a to
hned tři. První byl po dvou letech zastižen v Marais de
Lavours v oblasti Ain ve Francii ve vzdálenosti 875 km.
Druhý byl chycen za 132 dní v Lac de Mison, v regionu
Hautes-Alpes ve Francii ve vzdálenosti 970 km. Třetí, kterého jsem chytil s kroužkem SEMPACH, byl okroužkován
8. října 2004 v Aegelsee, Thurgau ve Švýcarsku, já jsem
jej chytil 26. dubna 2006, takže za 565 dní ulétl 564 km.
Loni se také chytil rákosník obecný s kroužkem, na kterém
byl nápis MADRID, čili byl označen ve Španělsku. O tomto rákosníku zatím nemám ze Španělska zprávu.
Na závěr bych rád popřál všem známým a neznámým
Výprachťákům pevné zdraví a dobré nervy v tomto roce.

Sýkořice vousatá

Štancl František, Rohovládova Bělá
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TISKAŘSKÝ ŠOTEK SI ZAŘÁDIL
Redakce Výprachtických novin se omlouvá
všem sponzorům, kteří 12. září 2007 přispěli
na „Společné setkání důchodců”, za nesprávné
a zkomolené názvy firem a jmen.
Sponzoři akce: AGROSPOL Výprachtice s.r.o.,
Elis – Ing. Jiří Oliva, OVAZ – zámečnictví Luboš
Merta, OEZ s.r.o. SIEMENS provoz Výprachtice,
Zednické práce Radek Hajzler, Kovovýroba Jindřich Beran, Česká pojišťovna (Luboš Dušek), KJK
Jiří Katzer, Truhlářství Miroslav Falta, prodejna
Potraviny – Magda Vaníčková, hostinec „U Jana”
(Evženie Uhrová), Dřevařská výroba – David Petr,
Obecní úřad Výprachtice, obchod Ivy – Marie Beranová,
JUDr. Miroslav Stejskal, Pfitznerovi, Irena Guthová, Skalický
HH, Andrlovi, Roman Besperát, Lerchovi, Marešovi, Josef Mikan, Ludmila Beranová, Smejkalovi, Marie Šebrlová, Faltovi,
Besperátovi.
Jitka Jirásková, redakce

Obecní úřad
upozorňuje,
že termín úhrady
poplatku za likvidaci
komunálního odpadu
je nejpozději

31. března
2008.
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KULTURA V LANŠKROUNĚ
6. 2. 2008 v 17.30 hodin, lanškrounský zámek
Slavnostní vyhodnocení ankety
„Mládež reprezentuje město“

17. 2. v 15.00 hodin, lanškrounský zámek
nedělní pohádka pro děti
Jak princezna Máňa zachraňovala Martina z pekla
Hloupý čert Haramáš sebere místo lakomce Hrabala hodného Bártovic Martina do pekla. A jelikož co peklo jednou
schvátí, již nikdy nevrátí, musí Martina osvobodit statečná
princezna Máňa. Jak se jí to podaří, uvidí děti v naší veselé
pohádce plné písniček.
vstupné: 40,- Kč

12. 2. 2008 v 19.30 hodin, lanškrounský zámek
194. abonentní koncert KPH
DUO MILONGUERO & TANGO NUEVO
Petr Zámečník – akordeon
Pavla Jahodová – violoncello
Gabriela a Petr Nečasovi - tanec
vstupné: 100,- / 140,- Kč

19. 2. 2008 v 10.00 hodin, lanškrounský zámek
pohádka pro MŠ a 1.stupeň ZŠ
ČERT VŠUDYBYL
Umělecká agentura – Alena Bastlová Opava
Česká pohádka. Na motivy klasických pohádek, volně
upravil Drahomír Ožana.
Z nepřeberné pokladnice českých klasických pohádek
vybrat pohádku pro nejmenší by se mohlo zdát na první
pohled jednoduché. Zvolit však pohádku, která dnešní
mladou generaci plně zaujme, už je složitější. Televize
vykonala své, ale co děti nejvíce upoutá, to televize nabídnout nemůže. Kontakt hlediště s jevištěm.
Inscenace pohádky ČERT VŠUDYBYL je na tomto kontaktu postavena. Během celého představení se děti stávají
partnerem dění na jevišti a připočteme-li k tomu lidové
písničky, textově upravené ke klasickému ději pohádky,
je pochopitelné, že se děti nemají čas nudit a jejich pozornost je maximální.
vstupné: 50,- Kč

13. 2. 2008 v 19.30 hodin, lanškrounský zámek
DIVADLO SKELET - swingový muzikál
ZASNĚŽENÁ ROMANCE
Sun Halley Serenádě
Účinkují: Miluše Bittnerová, Martina Hudečková, Jolana
Smyčková, Jaroslava Obermaierová, Pavel Trávníček, Libor Žídek, Jan Přeučil, Bohumil Švarc
režie: Pavel Trávníček
vstupné: 280,- / 300,- Kč

23. 2. 2008 ve 20.00 hodin, lanškrounský zámek
PLES ARRS ELECTRONIC
27. 2. 2008 v 8.00 hodin, lanškrounský zámek
Oblastní přehlídka dětského divadla
„Dětská scéna 2008“
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Spoj čísla od 1 do 35.

OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY
SUDOKU

Omalovánka

Najdete cestu ke sněhulákovi dřív než sluníčko, které ho
chce rozehřát? Začněte u šipky.
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