ZPRÁVY Z OBCE
Vážení přátelé,
konec května byl mimořádně teplý a svými teplotami nám
připomněl blížící se léto.
V měsíci květnu probíhaly běžné práce spojené s přípravou palivového dřeva na zimní období, sekání trávy,
úklid obce a další činnosti (instalace stojanů na kola, sušáků prádla apod.).
Obec řešila potíže s dodávkami vody. Bylo nutné vyměnit čerpadlo ve vrtu ve „Vlčím dole“, které vykazovalo
mechanickou závadu. Jsme domluveni s firmou Siwatec,
a.s. Olomouc, že prověří stav ohledně závad čerpadel,
které vyrábí italská firma PEDROLLO. Čerpadla PEDROLLO dodaná a instalovaná firmou VAK
Jablonné nad Orlicí
měla 2x závadu
elektromotoru a 1x
závadu mechanické
části čerpadla.
Situaci v zásobování vesnice pitnou
vodou se podařilo
zvládnout jednak
z důvodu včasného
ohlášení poruchy,
jednak z důvodu
dostatku vody v záložním zdroji v Zaječíně.
Věříme, že se
nám podaří v letošním roce posílit vodovod o další dva
zdroje, které nám pomohou dodávky pitné vody v naší
obci stabilizovat.
V hasičské zbrojnici Koburk proběhla výměna dřevěných oken v 1. NP za plastová. Rozsah prací, kterou
realizovala firma DOLS – výroba Dveří, Oken, Listovních
Schránek, a.s. Šumperk, činil cca 160 tis. Kč. Na této akci
se podílely dále ženy zaměstnané u naší obce a další
občané. Příští rok se budeme snažit výměnu oken v této
budově dokončit. Nová okna zajistí tepelnou pohodu objektu a dojde rovněž k úspoře nákladů spojených s jejich
údržbou. Na výměnu oken v budově hasičské zbrojnice
Výprachtice a Koburk obec získala dotaci 100 tis. Kč.

Obec dále získala dotaci ve výši cca 900 tis. Kč na rekonstrukci topení v budově Kulturního domu Výprachtice.
Prostředky nám zajistil pan hejtman Ing. Ivo Toman. Za to
mu patří naše upřímné poděkování. Za získanou dotaci MF
ČR budou dodány dva nové kotle s automatickou regulací
o výkonu 48 kW a 49 kW. V rámci této akce dojde k výměně radiátorů na sále, rozvodů topení, provedení nové elektroinstalace v kotelně a potřebným stavebním úpravám.
ZŠ Výprachtice zorganizovala v květnu úklid okolo školy. V rámci této akce byly uklizeny rovněž prostory okolo
komunikací směrem na Bystřec a Nepomuky. Za každoroční úklid okolí naší obce patří dětem, učitelům a dalším
zaměstnancům ZŠ
Jindřicha Pravečka
Výprachtice poděkování.
Na akci se podíleli i pracovníci naší
obce (odvoz odpadů, trávy apod.)
Výprachtická farnost získala dotaci
200 tis. Kč. Se získáním dotace pomohla i naše obec.
Prostředky budou
sloužit na nezbytné
opravy kostela ve
Valteřicích. Kostel
nutně potřebuje odvedení vody z okapů mimo základy, opravu krovu a další
opravy. Rozsah prací bude odpovídat částce, kterou se na
uvedené opravy podaří dále zajistit.
V měsíci květnu se dále konal zájezd důchodců do
družební obce Veřovice (Frenštát pod Radhoštěm). Dne
8. května se uskutečnilo kladení věnců a dne 14. 5. zorganizovala ZŠ Výprachtice oslavy Dne matek. Obě akce
se těšily velkému zájmu obyvatel naší vesnice. Všem, kteří
se zúčastnili, děkujeme. Byli jsme příjemně překvapeni
vysokou účastí a projeveným zájmem.
Přejeme Vám všem pěkné počasí, které Vám umožní
dostatek odpočinku a regeneraci sil po předchozím studeném období.
S pozdravem zastupitelstvo obce Výprachtice

DOTACE PRO DOMÁCNOSTI NA EKOLOGICKÉ VYTÁPĚNÍ
Solární systémy
Podporu lze získat na solární systémy určené pro přitápění a celoroční ohřev teplé vody nebo pouze pro celoroční
ohřev teplé vody, a to i při instalaci v novostavbách. V případě, že je solární systém využíván i k ohřevu vody v bazénu, odborný posudek doloží, že systém je zapojen takovým
způsobem, aby byl přednostně využíván pro ohřev teplé
vody anebo vytápění. Předmětem podpory u solárních systémů na přitápění a teplou vodu nejsou investice do otopného systému (rozvody tepla v objektu a otopná tělesa).
Tepelná čerpadla
Podporu lze získat na tepelná čerpadla sloužící k vytápění rodinných domů a bytů pro fyzické osoby s minimálním průměrným ročním topným faktorem 3 potvrzeným
v odborném posudku. Předmětem podpory může být
pouze tepelné čerpadlo včetně příslušenství, které nahrazuje původní kotel na pevná fosilní paliva. Základem pro
výpočet podpory jsou výhradně náklady na vlastní tepelné
čerpadlo a jeho instalaci (včetně provedení vrtů, položení zemních kolektorů apod.). Pokud instalace tepelného
čerpadla vyvolá potřebu posílení přípojky na elektrorozvodnou síť, náklady na toto nejsou součástí základu pro
výpočet podpory. Kombinace tepelného čerpadla s jiným
zdrojem tepla je možná. Je-li tento zdroj svou povahou
neobnovitelný, jsou základem pro výpočet podpory ve
všech případech kombinací výhradně náklady na vlastní
tepelné čerpadlo a jeho instalaci (včetně provedení vrtů,
položení zemních kolektorů atp.).
Objekt, v němž bylo tepelné čerpadlo instalováno,
musí splňovat v současné době platné standardy tepelné
ochrany budov.

Každý, kdo nahradí kotel či kamna na fosilní paliva za
moderní kotel na biomasu či tepelné čerpadlo, nebo si pořídí solární systém, má do 31. 12. 2008 šanci získat dotaci
ze Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP).
Kdo může žádat o dotaci?
Žadatelem mohou být pouze fyzické osoby:
• vlastník bytu/rodinného domu, ve kterém je instalován
obnovitelný zdroj
• nájemník, pokud má souhlas vlastníka bytu/rodinného
domu.
Dotaci mohou získat i ti, kteří výměnu kotle provedli již
před vyhlášením programu. Podporu totiž lze poskytnout
pouze na ukončené akce (tj. na již instalovaná zařízení),
a to maximálně do 18 měsíců po uvedení zařízení do
trvalého provozu. Realizace a financování akce musí být
zahájeny až po 1. lednu 2005.
Co podporujeme a výše podpory
Základní rozdělení dotačního programu
1. A - Investiční podpora environmentálně šetrných
způsobů vytápění a ohřevu teplé vody pro byty a
rodinné domy pro fyzické osoby
1. A.a - Kotle na biomasu - příspěvek až do výše 50 %
investičních nákladů, max. 50 000 Kč
1. A.b - Solární systémy na teplou vodu - příspěvek až do
výše 50 % investičních nákladů, max. 50 000 Kč
1. A.c - Solární systémy na přitápění a teplou vodu - příspěvek až do výše 50 % investičních nákladů, max. 60 000 Kč
4. A - Investiční podpora vytápění bytů a rodinných
domů tepelnými čerpadly pro fyzické osoby - příspěvek
až do výše 30 % investičních nákladů, max. 60 000 Kč
Ve všech programech se bude SFŽP podílet na úhradě
odborného posudku do výše 50 % celkových nákladů,
maximálně do výše 3 000 Kč.

Podporu neposkytujeme
• Na instalaci zařízení do objektů určených k individuální
rekreaci nebo do průmyslových objektů.
• Na instalaci kotle či čerpadla v novostavbách.
• Na kotel nebo čerpadlo uvedené do provozu po 30. 4.
2008, pokud lze objekt vytápět plynem nebo jej lze připojit na centrální zdroj tepla.
• Na financování otopného systému (rozvody tepla v objektu a otopná tělesa), projektové, režijní, kompletační,
svépomocné práce a další práce nesouvisející s instalací
obnovitelného zdroje.

Kotle na biomasu
Podporu lze získat výhradně na lokální systémy, které
využívají biomasu a zajišťují dodávku tepla anebo teplé
vody pro fyzické osoby. Předmětem podpory je i automatizovaný systém podávání paliva ze skladiště paliva do
kotle. Předmětem podpory může být pouze kotel na biomasu včetně příslušenství, který nahrazuje původní kotel
na pevná fosilní paliva.
Fond nepodporuje instalaci krbových kamen, kachlových kamen a krbových vložek a kombinovaných kotlů
umožňujících podle údajů výrobce spalování biomasy
i fosilních paliv.

Více informací na stránkách Státního fondu životního
prostředí, www.sfzp.cz
Renata Pochobradská

ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGIE (SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK 8 – 11 HODIN)
pro oblast Letohrad, Žamberk, Lanškroun, Jablonné n. Orl.
7. 6. - 8. 6. 2008

MUDr. Johnová Marie, Letohrad, Šedivská 498, tel.: 465 622 216

14. 6. - 15. 6. 2008

MUDr. Karásková Vlasta, Letohrad, U Dvora 815, tel.: 465 620 358

21. 6. - 22. 6. 2008

MUDr. Kobzová Zdeňka, Lanškroun, 5. května 2, tel.: 465 322 897

28. 6. - 29. 6. 2008

MUDr. Krčálová Helena, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, tel.: 465 676 824

5. 7. - 6. 7. 2008

MUDr. Mareš Miroslav, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, tel.: 465 613 103
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SPOZ OZNAMUJE
Přivítali jsme nové občánky Výprachtic:
8. prosince 2007

Sára Šedivá, Eva Kulhánková
Zpívala Irena Hejlová, hudební doprovod Jana Štefanová,
fotografoval Jan Skalický.

Za SPOZ: Marie Hanyšová

Michal Kosek, Jan Schwarz, Natálie Stejskalová,
Michaela Moravcová, Jonáš Junek.

V červnu oslaví své jubileum

12. dubna 2008

Anna Smejkalová
Jindřich Stejskal
Josef Stejskal

50 let
50 let
50 let

Josef Hanyš
Pavel Šponiar

60 let
60 let

Irena Guthová
Josef Hejl

70 let
70 let

Blažena Marešová

85 let

Vítej mezi námi
Šimon Heger

Dominik Skalický, David Moravec, Adriana Vacková,
Ondřej Chaloupek, Alena Kristková, Linda Nýdecká.

Rozloučili jsme se

Účinkující:

Jan Chládek
POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve větrných elektrárnách dne 21. června 2008

Společnost ELDACO si dovoluje pozvat občany
Výprachtic na autobusový zájezd
k větrné elektrárně v Maletíně, kde budou seznámení
s provozem větrné elektrárny.
Odjezd je plánován v 9:00 hod. školy, další zastávka
u Kovárny a v Koburku, návrat okolo 12:00 h.
Vstup i autobus je zdarma.
Zájemci hlaste se na Obecním úřadě Výprachtice a to
nejpozději do 15. 6. 2008. V případě malého zájmu
budeme nuceni zájezd zrušit.

Lucie Chládková, Patricie Janíčková, Filip Falta,
Michaela Skalická
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SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE VÝPRACHTICE NA ROK 2008
V tis.

Rozpočet
2008

Příjmy
1111 Daň z příjmu fyz. osob ze ZČ
1 470,30
1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ
109,00
1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů
60,00
1121 Daň z příjmu práv. osob
2 080,90
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce
322,50
1211 Daň z přidané hodnoty
3 353,10
1332 Popl. za vypouštění škodl. látek do ovzduší
1,10
1337 Popl. za komunální odpad
485,00
1341 Popl. ze psů
16,00
1343 Popl. za užívání veřejného prostranství
6,00
1344 Popl. ze vstupného
1,00
1345 Popl. z ubytovacích kapacit
7,00
1361 Správní poplatky
32,00
1511 Daň z nemovitosti
187,00
1335 Odnětí lesní půdy
0
2411 Splátky půjček od podnik. subj.
17,00
4112 Neinvestiční dotace ze SR v rámci SDV
475,90
4131 Převody z vlastních fondů hosp. činnosti
593,60
4116 Dotace Úřad práce – VPP
0
4121 Dotace od obcí /dojíždění žáků/
0

skutečnost
k 30. 4. 2008

3399
3412
3419
3421
3511
3612
3613
3631
3633

Sbor pro obč. záležitosti
50,00
Sport. zařízení hřiště
5,00
Tělovýchovná činnost
70,00
Využití vol. času mládeže
10,00
Všeobecná ambul. péče
19,00
Bytové hospodářství
184,00
Nebytové hospodářství
467,50
Veřejné osvětlení
220,00
Inženýrské sítě příspěvek DSO Buk. hora
18,70
3639 Komunální služby
826,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 580,00
3745 Péče o vzhled obcí a veř. zeleň
209,00
4359 Klub důchodců
15,00
5512 Požární ochrana
471,00
6112 Zastupitelstvo obce
889,00
6171 Činnost místní správy
2 173,50
6310 Finanční operace
175,00
6320 Pojištění majetku
27,00
6399 Ostatní fin. operace
135,20
Výdaje celkem
9 223,10

531,12
103,58
40,60
738,14
322,56
995,67
0,70
469,61
16,90
0,15
0,52
0,81
18,01
4,87
1,29
0

8114 Splátky krátkodobých půjček
8124 Splátky dlouhodobých půjček

170,00

139,90
0
98,60
33,61
45,32
22,42
0,30
0,50
27,84
1,22
4 459,34

Výdaje
1032 Podpora ostat. prod. činností-lesy 340,00
2212 Komunikace
280,00
2310 Pitná voda
245,00
2321 Odvádění a čištění odpadní vody
55,00
3111 Mateřská škola
235,00
3113 Základní škola
1 201,20
3314 Knihovnická činnost
24,00
3319 Záležitosti kultury
60,00
3326 Pořiz. zach. a obnova kult. památek 138,00
3330 Činnost církví
8,00
3341 Místní rozhlas
7,00
3349 Záležitosti sděl. prostředků
85,00

132,30
19,51
0
0
80,00
469,98
13,36
0,66
0
0
0
30,33

0
66,12
56,50
225,03
0
255,63
274,40
801,84
65,19
6,66
135,16
2 941,98

211,70
581,60

211,75
163,20

10 016,40

3 316,93

KOMENTÁŘ

593,60
71,50
10,00

1032 Podpora ostat. produkčních činností – lesy
370,00
3429 Zájmová činnost a rekreace
14,00
3612 Bytové hospodářství
280,00
3613 Nebytové hospodářství
70,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
35,00
3725 Využívání a zneškod. komun. odpadů 30,00
3349 Sdělovací prostředky
0
3639 Komunální služby
0
6171 Místní správa
0
6310 Finanční operace
0
Celkem
10 016,40

12,40
2,04
0
5,00
4,06
106,78
25,18
53,85

Příjmy
Daňové příjmy v rozpočtu obce – základem pro stanovení procentního
podílu každé obce je počet obyvatel. Poplatky jsou vybírány podle platných obecních vyhlášek. Nedaňové příjmy tvoří především zálohy na
teplo a energii v bytovém a nebytovém hospodářství, prodej dřeva, sběr
a svoz komunálního odpadu od podnikatelů. Do rozpočtu byl zapojen
výsledek hospodářské činnosti za rok 2007 ve výši 593,6 tis. Kč.
Výdaje
Výdaje jsou členěny dle jednotlivých paragrafů, v rozpočtu jsou
rozpracovány do položek. Běžné výdaje jsou stanoveny s ohledem
na skutečnost minulého roku. Do jednotlivých paragrafů byly dále
zahrnuty konkrétní a specifické částky odpovídající předběžným
nákladům na plánované akce v roce 2008.
Jedná se o tyto položky:
Par. 2212 komunikace
200 tis. Kč opravy komunikací
Par. 2310 pitná voda
85 tis. Kč posílení vodního
zdroje Zaječín
60 tis. Kč projekty EÚ
Par. 2321 kanalizace
55 tis. Kč projekty EÚ
Par. 3111 mateřská škola
235 tis. Kč neinvestiční příspěvek
na provoz
Par. 3113 základní škola
820 tis. Kč neinvestiční příspěvek
na provoz
50 tis. Kč nákup lavic
200 tis. Kč kanalizace
80 tis. Kč dofinancování opravy
střechy
51,2 tis. Kč stavební dozor
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Par. 3330 činnost církví
Par. 3326

Par. 3419

Par. 3613

Par. 3631
Par. 3639

Par. 5512

Par. 6171

8 tis. Kč

příspěvek
na osvětlení hřbitova
obnova památek
98 tis. Kč oprava kříže
v Koburku
20 tis. Kč oprava andělíčka
u Kostela
20 tis. Kč příspěvky na opravy
tělovýchovná činnost 40 tis. Kč TJ SOKOL - karneval
10 tis. Kč TJ SOKOL –
běh do vrchu
20 tis. Kč nájemné tělocvičny
nebytové hospod. 100 tis. Kč hostinec U Jana
– terasa
80 tis. Kč hostinec U Jana
– rekonstrukce suterénu
100 tis. Kč hostinec U Jana
– dofinancování oprav
veřejné osvětlení
80 tis. Kč veřejné osvětlení
u čp. 148,166
komunální služby
15 tis. Kč přístřešek na
popelnice u Kovárny
70 tis. Kč opravy obecního
majetku
180 tis. Kč nákup pozemků
50 tis. Kč projekční práce
30 tis. Kč chodník na hřbitově
požární ochrana
200 tis. Kč výměna oken
– hasičská zbrojnice
Výprachtice, Koburk
100 tis. Kč nákup požární
techniky
místní správa
35 tis. Kč nákup oken
na budovu OÚ

Obec Výprachtice vyhlašuje

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném vzdělávání
(školský zákon) § 166 odst. 2,

konkurzní řízení na místo
ředitele MŠ Výprachtice

s předpokladem nástupu ke dni 1. 9. 2008
Požadavky na uchazeče a jeho kvalifikační předpoklady:
- vzdělání a praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
(viz zejména §5 odst.1-3 a §33 ) - VŠ nebo SŠ pedagogického zaměření a 3 roky praxe v oboru
- znalost problematiky řízení ve školství a znalost školských předpisů
- občanská a morální bezúhonnost
- dobrý zdravotní stav
- organizační a řídící schopnosti
K přihlášce přiložte:
- ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
- koncepci rozvoje školy/školského zařízení (2-3 strany
A4, strojopis) v českém jazyce
- strukturovaný životopis v českém jazyce
- přehled předchozích zaměstnání potvrzený posledním (současným) zaměstnavatelem
- výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
- lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce
ředitele školy
Přihlášky podávejte nejpozději do 20. června 2008
na adresu:
Obec Výprachtice, 561 34 Výprachtice 3
(obálku označte heslem „Konkurz MŠ”)

V hospodářské činnosti se vedou náklady a výnosy na vodné
a stočné, nájmy bytových a nebytových prostor, pronájem hrobových
míst, ostatní drobné služby /kopírování, půjčovné/. Plánované výnosy
1 500 tis. Kč, náklady 700 tis. Kč.
Splátky v roce 2008:

Stav
k 31. 12. 2007
Krátkodobý úvěr - tj. kontokorentní úvěr 211,7 tis. Kč 211,7 tis. Kč
Dlouhodobé úvěry - splátky úvěrů
- splátka kanalizace

489,6 tis. Kč 4 132 tis. Kč
92,0 tis. Kč
368 tis. Kč

Finanční výbor

MILÍ PŘÁTELÉ,

přijměte pozvání na tradiční setkání
ve Valteřicích, které se uskuteční v neděli dne
29. června 2008.
Jako tradičně setkání zahájíme mší svatou
ve valteřickém kostele Povýšení sv. Kříže
ve 14.00 hodin. Po ukončení mše svaté
se všichni společně potěšíme a pobavíme se
svými známými před místním kostelem.
K příjemné náladě zahraje
Dechová hudba Výprachtice.
Těšíme se na Vaši hojnou účast.

Humanitární sbírka

V rámci humanitární sbírky, která proběhla 17. 5. 2008
se shromáždilo celkem asi 140 ks krabic či igelitových
pytlů s ošacením. Vše v pondělí 19. 5. 2008 zaměstnanci
Diakonie odvezli. Dle sdělení bude ošacení použito především v rámci naší republiky v azylových domech.
Více informací si můžete přečíst na www.diakoniebroumov.org.
Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli, současně děkujeme SDH Koburk za poskytnutí prostor pro sbírku.
Za MS ČČK Výprachtice : Hanyšová Marie
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O ŘIDIČÁK PŘIŠLO 300 LIDÍ
Za téměř dva roky, kdy v zemi platí bodový systém,
přišlo o řidičský průkaz v Pardubickém kraji přes 300 lidí.
Za volant už kvůli bodům nesmí usednout víc než jeden
z tisícovky řidičů.
„Nejbezohledněji se řidiči chovají na hlavních tazích,
jezdí rychle a nebezpečně. Body získávají i kvůli alkoholu, který způsobí každou devátou nehodu. Zvláštní problémovou kategorií jsou mladí řidiči vracející se z diskoték
často v přeplněných vozidlech,“ uvedl vedoucí dopravní
skupiny orlickoústecké policie Pavel Ešpandr.
Řadě lidí udělí policisté body také kvůli telefonování,
nedání přednosti v jízdě nebo špatnému parkování.
Řidiči v kraji patří mezi ty slušnější. V rámci Pardubického kraje přišlo nejméně lidí o řidičák, pouhých pět,
na Králicku. „Je to malý region s vyšší nezaměstnaností,
lidé jsou na autě závislí, nedovolí si přijít o body,“ míní
Ešpandr.
Mezi patnácti městy z celé země, kde dostali řidiči
nejméně bodů, je na čtvrtém místě Polička, hned za ní
Lanškroun. Sedmé místo patří Žamberku. Naopak v žebříčku patnácti měst s nejneukázněnějšími řidiči není žádné město našeho kraje. Ze statistik Ministerstva dopravy
proto vyplývá, že řidiči v Pardubickém kraji jsou čtvrtí
nejslušnější.
„Celkově by výsledky mohly být ještě lepší, kdyby měla
policie větší pravomoci a autoritu u řidičů,“ říká Ešpandr.
Řidiči často nevědí, kolik mají vlastně bodů. Každý začíná s nulou, když se dopustí vážnějšího přestupku, body
se mu připisují.
„Pokud lidé chtějí zjistit, kolik už mají bodů, musejí
přijít na úřad města s rozšířenou působností. Předloží písemnou žádost o výpis z bodového systému a na počkání
se dozvědí, jak na tom jsou. Stojí to 15 korun,“ uvedla Petra Pinkeová z chrudimského odboru dopravy. Kdo jezdí
rok bez přestupku, zařazeného do bodového hodnocení,
tomu se čtyři body odečtou.
Pro srovnání v sousedním Královéhradeckém kraji
odebrali úředníci dopravního odboru téměř 400 řidičáků.
Nejvíce vybodovaných řidičů má kraj Jihomoravský 1151. Nejvíce přestupků, za které dostávají body, páchají
řidiči z Prahy. Z šesti milionů lidí, kteří mají v zemi řidičský průkaz, již dostal body zhruba každý jedenáctý.

ROZPIS SOUTĚŽE VOLEJBALISTŮ
7. 6. 2008
15. 6. 2008

Výprachtice „A” - Žamberk

**** Body pro řidiče
Řidič, který dosáhne dvanácti bodů, nesmí řídit a musí
odevzdat svůj řidičák na odboru dopravy města s rozšířenou působností. Rok nesmí za volant a potom dělá zkrácenou verzi autoškoly.
Kraj má nejvíce „dvoubodových řidičů“ v republice.
To znamená jeden, nebo dva menší přestupky v bodovém
systému.
Řidičský průkaz má v kraji 327 807 řidičů. 22 000 lidí
už dostalo aspoň jeden bod, což je každý jedenáctý řidič
v kraji.

Výprachtice „B” - Letohrad B

Družstvo Výprachtice „A” - hraje krajskou soutěž, začátky zápasů jsou v 10.00 hod.
Družstvo Výprachtice „B” - hraje okresní přebor, začátky
zápasů jsou v 9.00 hod.
Zápasy se hrají na volejbalovém hřišti, za nepříznivého
počasí v tělocvičně.

Přijďte povzbudit naše volejbalisty
při mistrovských utkání.

(převzato z MF Dnes 15. 5. 2008)
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JAK SE ŽIJE STAROSTŮM – ANEB
– STARÁTE SE, PANE STAROSTO?

VÝKUP LÉČIVÝCH ROSTLIN
Možnost přivýdělku, sběr léčivých rostlin.
Peníze rostou na louce, jen utrhnout, usušit,
a přinést k nám!

Snad žádná volená funkce není tak bezvýhradně vystižena starým /a stále platným/ českým příslovím, že „není
na světě ten, aby...atd.“
Jen co zmíněný zvolený funkcionář usedne na svou
židli, hned se začne formovat opozice. Samozřejmě, že
v jejím čele stojí někdo dokonale „v obraze“, kdo ví, že
se „stala chyba“, že na starostenském postu měl stanout
někdo úplně jiný, schopnější, nejlépe on sám. A začne
se svou skupinou věrných zasévat semínka sváru. Co
všechno by se mělo udělat, co už by mělo být hotové,
co by mělo mít prioritu a co je zbytečné. Jak jinak by se
všechno dalo udělat, jak rychle by obec vzkvétala a jak
by byli všichni, ale úplně všichni spokojeni. A peníze? Ty
by se vždycky sehnaly. Samy, jo, to určitě! I Andersen by
záviděl, a co teprve K. J. Erben nebo Božena Němcová.
Žel, ne všechny tyto skvělé prognózy vznikají – a také
většinou končí u piva. Zato nepříjemností, nesvárů a křivd
dokážou nadělat dost.
To všechno jen obecně, ale věřte, je to tak bohužel
v mnoha obcích.

Informace o sběru 603 905 813
Ceník pro rok 2008
Název rostliny
část
Bez černý
květ
Bříza bělokorá
list
Citrónová kůra
oplodí
Divizna velkokvětá
květ
Dobromysl
nať
Heřmánek pravý
květ
Hloh obecný
květ
Hloh obecný s listem
květ+list
Hluchavka bílá
nať
Jahodník (bez stopky)
list
Jetel červený
květ
Jetel bílý
květ
Jeřáb červený (suchý)
plod
Jeřáb černý (suchý, aronie) plod
Jitrocel kopinatý
list
Kaštan
květ
Kontryhel obecný
nať
Kopřiva dvoudomá
list
Kopřiva dvoudomá
nať
Lípa malo+velkokvětá
květ
Maliník obecný
list
Mateřídouška
nať
Meduňka
nať
Měsíček lékařský
květ
Ostružník
list
Pivoňka (tmavě červená) květ
Podběl lékařský
květ
Podběl lékařský
list
Pomerančová kůra
oplodí
Prvosenka jarní
květ
Přeslička
nať
Rybíz černý
list
Řebříček obecný
nať
Vlaštovičník
nať
Sléz maurský
květ
Smetanka lékařská
list
Sedmikráska obecná
květ
Šípek (syrový)
plod
Tužebník jilmový
nať
Třezalka tečkovaná
nať

A jak se tedy žije výprachtickému starostovi? Stará se?
Ono všechno na první pohled není vidět, nebo že by se
to vidět nechtělo?
Tak na příklad:
– výstavba nových bytových jednotek má obrovský význam pro mladé rodiny a tím i pro udržení školy
– oprava komunikací - stálá bolest většiny občanů
– nový přivaděč od studní k vodojemu v délce 120 m
– oplocení na čistírně
– výměna dveří v hasičské zbrojnici
– střecha nad garážemi
– rekonstrukce ve škole
– rekonstrukce „kulturního domu“
Mohli bychom pokračovat dotováním TJ Sokol, hasičů,
církve, Klubu důchodců.
Nad celkovou finanční částkou by se nám „protočily
panenky“.
Ani zdaleka na to nestačí obecní rozpočet. Ty se musí
sehnat. A kdo to sežene?
Inu, kdo jiný než starosta.
Tak jak? Stará se výprachtický starosta?
Doufejme, že jeho „opozice“ není úplně slepá a že si
postupně uvědomuje, že opravdovým přínosem pro občany není plýtvání energií, ne shromažďování pomyslných
klacků, které se v nestřežené chvíli hází funkcionářům
pod nohy, ale vzájemná spolupráce, ochota přispět a pomoci vytvářet pohodové a tvůrčí prostředí. Jedině toto
vede ke spokojenosti a prospěchu obce.
A závěrem: Hodně sil, starosto!!!!!!

HLUCHAVKU KVĚT LETOS NEVYKUPUJEME
Místo výkupu: Výprachtice - u základní školy
Kdy: 23. 6. – 14. 7. – 4. 8. – 1. 9. – 22. 9. 2008
Čas: 15.00 hodin – 15.15 hodin

L. M.
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Kč/kg
120
30
50
260
40
145
260
50
40
70
90
70
40
80
45
150
80
35
25
200
25
70
40
85
40
110
110
50
12
160
30
60
25
30
230
50
160
10
35
30

Omalovánka

OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY
SUDOKU

Spoj čísla od 1 do 44.

Rybář chytá rybku.
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