ZPRÁVY Z OBCE
Vážení přátelé,
dovolte nám, abychom Vás pozdravili v době, kdy se
pomalu končí léto, které svými teplotami svoji vládu stále
dává najevo.
V souvislosti s blížícím se začátkem nového školního
roku byly v naší základní škole realizovány některé stavební akce.
V měsíci srpnu byla dokončena výměna střešní krytiny
nad tělocvičnou. Na stávající hydroizolační fólii byla celoplošně položena parozábrana FATRAPAR, následovala
tepelná izolace z expandovaného pěnového polystyrenu
tl. 160 mm, separační textilie a nakonec hydroizolační
fólie FATRA tl. 1,5 mm, která byla mechanicky ukotvena.
Náklady této investiční akce činily 370 tis. Kč.
Připravujeme výměnu dřevěných oken v tělocvičně ZŠ Výprachtice za plastová. Jedná se o investici za cca 180 tis. Kč.
Byla rovněž opravena kanalizace u ZŠ Výprachtice
a jsou prováděny další činnosti, které jsou před nástupem
dětí do školy potřebné.
Pokračovalo se na opravách místních komunikací, propustků apod. Naše obec opravu komunikací potřebuje ve

stále větší míře. Intenzita dopravy na komunikacích a tím
i jejich zatížení je stále větší.
Byla zahájena výstavba nové terasy u hospody
„U Jana“. Ve sklepení této budovy byly zahájeny práce

na úpravu těchto prostor tak, aby zde mohlo být další
zázemí pro obec (obchodní prostory, klub, dílna). O využití těchto prostor bude rozhodnuto podle aktuálních
potřeb obce.
Nyní probíhá rovněž rekonstrukce hřiště u ZŠ Výprachtice. Rekonstrukce hřiště se ujala firma Luboše Merty. Věříme, že se opravené hřiště bude líbit a bude v hojné míře
využito našimi dětmi i dospělými.

Do konce roku bychom chtěli vyměnit uzávěry a některé hydranty na obecním vodovodu. Budeme pokračovat
v opravách propustků a místních komunikací. Bude nutné
opravit veřejné osvětlení, přičemž některé sloupy bude
nutné vyměnit za nové.
Ze společenských akcí je potřebné zmínit tradiční
Výprachtickou pouť, která se co do návštěvnosti i počasí
vydařila. Nejvíce radosti udělala našim dětem, protože
pouťových atrakcí zde bylo dostatek. Vrásky rodičům dělaly pouze ceny vstupenek na některá dětská lákadla.
Závěrem nám dovolte, abychom popřáli našim dětem
úspěšné vykročení do nového školního roku a všem rodičům i učitelům pevné nervy.
Je toho ještě hodně, co zbývá do zimy udělat, ale věříme, že se nám i Vám podaří vše stihnout tak, aby nebylo
nutné některé nepříjemné práce provádět až v zimě.
S pozdravem zastupitelstvo obce Výprachtice

SPOZ OZNAMUJE

MUDr. Karel Červinka bude mít dovolenou
od 1. 9. do 12. 9. 2008.
Zastupovat ho bude MUDr. Klejmová Ivana
Ordinační hodiny:

V září oslaví své jubileum
Zdeňka Chládková
Helena Černohorská
Václav Kristek
Marie Nožková

60 let
60 let
70 let
70 let

Pondělí

11 – 12.30 hod.

Výprachtice

Úterý

11 – 12.30 hod.

Bystřec

Středa

11 – 12.30 hod.

Výprachtice

Čtvrtek

11 – 12.30 hod.

Bystřec

Pátek

11 – 12.30 hod.

Výprachtice

Nutné návštěvy k nemocným hlaste buď přímo
v ordinaci nebo v ordinaci D. Čermná do 10.00 hod.,
tel.: 465 393 117.
V případě ohrožení života volejte
RLP Lanškroun telefon 155.

Rozpis soutěže volejbalistů
6. 9. 2008
7. 9. 2008
21. 9. 2008
27. 9. 2008
28. 9. 2008

Rozloučili jsme se
Jiřina Pfeiferová

Výprachtice „A” - Sokol Žamberk
Výprachtice „B” - VO TJ Lanškroun C - Bystřec
Výprachtice „B” - TJ Sokol Písečná
Výprachtice „A” - VK Litomyšl „B”
Výprachtice „B” - TJ Sokol Kerhartice B

Družstvo Výprachtice „A” - hraje krajskou soutěž, začátky
zápasů jsou v 10.00 hod. 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.

TJ Sokol Výprachtice oddíl ASPV
pod záštitou „Sportuj s námi”
pořádá

27. září 2008 od 9.00 hodin

OKRESNÍ ZÁVOD ŽACTVA
V PĚTIBOJI
v areálu TJ Sokol Výprachtice
Zveme děti všech věkových kategorií, nejmenší
v doprovodu rodičů, aby si přišly zasoutěžit.
Sladká odměna čeká na každého.
Současně se odehraje zápas volejbalistů
Sokol Výprachtice A – VK Litomyšl B
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
COCA-COLA ŠKOLSKÝ POHÁR - FOTBAL

V letošním roce se žáci naší školy zúčastnili fotbalového turnaje pod názvem Coca-Cola školský pohár. Jedná
se o soutěž fotbalových týmů základních škol. V loňském
roce jsme měli špatné rozlosování, kdy nás pořadatel
zařadil do skupiny v Rudě nad Moravou, kam jsme jet
nemohli. Po vyjasnění si určitých věcí s organizátory jsme
se letos mohli zúčastnit i my. Místo konání bylo zvoleno
organizátorem (ZŠ A. Jiráska Lanškroun). Výběr padl na
fotbalové hřiště v Lukové. Za krásného letního počasí
jsme bojovali za všech sil. Bohužel drtivá porážka z prvního zápasu nás vrátila na zem (hlavně některé). Další
zápasy byly mnohem lepší, také zásluhou změn v obraně
a neustálému koučování pana učitele Grossmanna.
Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. To bylo naše heslo, když jsme pěšky putovali do Lanškrouna. Slušivé čerPředsedou byl v loňském roce zvolen Daniel Merta ze
7. třídy, místopředsedkyní Kamila Kašparová z 6. třídy
a mluvčím a pisatelkou do školního časopisu byla zvolena Monika Injajevová (6. třída). Žáci na schůzkách prezentují názory a připomínky k vedení a organizaci školy.
Zástupci školního parlamentu si uvědomují, že se tímto
způsobem mohou podílet na utváření školy. Jejich školy.
Škola totiž není učitelů, ale žáků.
Školní parlament a vedení školy na svých schůzkách
vyřešilo několik závažných i méně závažných bodů. Např.
umístění hodin do každé učebny, věšáky na ručníky do každé třídy, zrcadla na dívčí záchody, krabičky na křídy, nové
(nejlépe korkové) nástěnky do tříd, skříňky v šatnách, jídlo
na přání (výběr ze dvou), zrušení zákazu vstupu do jiných
tříd, rádio na půjčování žákům o přestávkách, příchod do
školy před 7:10, realizace filmového představení na konci
školního roku a ještě spoustu dalších. To, co se nepodařilo
uskutečnit, se pokusí vedení školy zrealizovat v nejbližším
možném termínu. Bohužel se jedná o některé finančně náročné úkony, které se budou plnit postupně.

vené čepičky od hlavního sponzora budiž malou náplastí
na zlomené naděje. Snad příští rok.
Fotbalové družstvo ZŠ J. Pravečka Výprachtice
Zleva: D. Chládek, J. Totůšek, M. Chládek, V. Hejl,
Petr Vychytil. L. Grunwald, M. Doleček, J. Karn, D. Šítek,
T. Hejl, M. Lochman, T. Kurtách, chybí D. Merta a M. Kuttich.

PŘEDÁVÁNÍ ŠTAFETY (26. 6. 2008)

Předposlední den loňského školního roku se v zasedací
a obřadní síni obecního úřadu konala již podruhé slavnost

ŠKOLNÍ PARLAMENT

Od roku 2005 pracuje na naší škole žákovský parlament. Je tvořen mluvčími a jejich zástupci všech tříd, a to
od 4. do 9. ročníku. Schází se nejméně dvakrát během
každého školního pololetí, podle potřeby i častěji, počet
schůzek není omezen.
Žáci se prostřednictvím žákovského sněmu mohou vyslovovat k otázkám chodu a vybavení školy. Touto cestou
mohou vznášet dotazy, připomínky a přicházet s vlastními náměty na zlepšení práce školy, prostředí atd.
Každý školní rok si volí jednoho z pedagogů, který
se účastní jednání sněmu a tlumočí názory a požadavky
vedení školy a ostatním učitelům. Jednání se v loňském
školním roce maximálně snažil účastnit i ředitel, aby se
připomínky žáků mohly projednat okamžitě.
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LANŠKROUNSKÁ KOPA 12. - 13. 9. 2008
40. ROČNÍK DÁLKOVÉHO POCHODU
Pěší trasy: 5 km (vhodné pro vozíčkáře), 10, 15, 25, 35, 60 a
100 km.
Cyklo trasy: 20, 30, 45, 55, 70, 110 km silnice a 60 km terén
po trase kopy.
In-line brusle: 15 km
Prezentace: V pátek 12. září 2008 od 15:00 hod do 20:00 hod.
V sobotu 13. září od 6:30 do startu na radnici na náměstí J. M.
Marků.
Start: Trasa 100 km pěší v pátek 12. září od 20:00 do 24:00 hod
v Dělnickém domě. Ostatní trasy společný slavnostní start v sobotu 13. září v 8:30 hod z náměstí J. M. Marků.
Cíl: Pro všechny trasy do 20:00 hod na náměstí J. M. Marků v
budově radnice.
Pohádkový les: Na trasách 5, 10 a 15 km
Soutěže o ceny: (pro děti) Na poslední kontrole tras 5, 10 a 15
km u Sportovní haly B. Modrého.
Občerstvení: Na kontrolách, na pěší trase 100 km - na 40. km
teplé jídlo.
Upomínky: V cíli obdrží každý účastník diplom a medaili.

„Předávání štafety“. Štafetu školní docházky pomyslně
předávali odcházející deváťáci budoucím prvňáčkům,
kteří je ve školních lavicích výprachtické školy vystřídají.
Předškoláci z mateřské školy byli „ošerpováni“ stuhou
s nápisem „Prvňáček 2008/2009 Základní školy Jindřicha
Pravečka, Výprachtice“ a dostali od všech institucí drobné
dárečky.
Děkuji paní učitelce Fiebigerové a učitelkám mateřské
školy za organizaci programu „Štafety“ a upomínkové
předměty, panu starostovi a SPOZu za dárky dětem a žákům MŠ i ZŠ a paní Janě Štefanové za pomoc při nácviku
a hudební doprovod.

Město Lanškroun ve spolupráci s Klubem českých turistů
a Městské muzeum Lanškroun, Kulturní centrum Lanškroun,
Sleepy Hollow Vás zvou na Městské slavnosti při 40. ročníku
Lanškrounské kopy konané pod záštitou starosty města Martina Košťála a hejtmana Pardubického kraje Ivo Tomana.
PÁTEK 12 . 9. 2008
10:00 - přehlídka základních škol z Lanškrouna a okolí
15:00 - 20:00 - prezentace účastníků dálkového pochodu
16:00 - 22:00 - koncert rockových skupin:
PETR BENDE, JAKSI TAKSI, LAURA A JEJÍ TYGŘI, ... a další

ZMĚNY V PEDAGOGICKÉM SBORU
V ROCE 2008/2009

1. Po mateřské dovolené se vrací
Mgr. Žaneta Fiebigerová – 1. třída.
2. Na I. stupeň přišla slečna učitelka
Pavla Obručová – 2. a 4. třída.
3. Jazyky (AJ a NJ) bude vyučovat paní učitelka
Michaela Chládková.

SOBOTA 13. 9. 2008
7:30 - koncert dechového orchestru Lanškroun
8:30 - slavnostní start pochodu, mažoretky
od 12:30 - kulturní program
dynamické ukázky vězeňské služby ČR Mírov
Mužský pěvecký sbor MUŽÁCI Z POHOŘELIC
POUTNÍCI
VÁCLAV NECKÁŘ
MONKEY BUSINESS
MY AWESOME MIXTAPE (Itálie)
SUNSET BLVD (Litomyšl)
21:00 - ohňostroj
21:30 - ANETA LANGEROVÁ

Učitelkám Daniele Smejkalové, Eugenii Dajčové
a Janě Pazderové, které náš pedagogický sbor opustily,
přejeme, aby se
jim na nových
pracovištích dařilo a byly úspěšné
nejen pracovně,
ale i v soukromém
životě.

Společenský dům: diskotéka - Sdělování dojmů
Pivovarské náměstí: Lanškrounský jarmark
nám. Aloise Jiráska: prezentace skautingu v Lanškrouně
Muzeum: 40 let turistického pochodu
Lanškrounská kopa,
Obce Lanškrounska
na starých pohlednicích ze sbírky
Karla Uhlíře.

Mgr. Petr Fiebiger
Bc. Petr Grossmann
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15. ROČNÍK LETNÍHO VOLEJBALOVÉHO TURNAJE MUŽŮ - 19. 7. 2008
Sobotní ráno nebylo zrovna slunečné, přesto jsme
neztráceli hlavu a plni optimismu očekávali sluníčko,
které nás nakonec nezradilo a vykukovalo na nás zpoza
mráčků. (Toto se ukázalo jako jedna z taktických variant
některých družstev).
Na turnaji se sešlo celkem 14 týmů z různých koutů našeho regionu. Jako obvykle byly vyhlášeny dvě výkonnostní
kategorie Krajská soutěž a Okresní soutěž + neregistrovaní.
Do Okresní soutěže se přihlásilo celkem 5 týmů:
Bystřec, Rybník C, Vysoké Mýto B, Žichlínek a Výprachtice B. A aby nebylo pochyb o pořadí, tak se skupina hrála
každý s každým.
V Krajské soutěži se utkaly tyto týmy ve dvou skupinách: Vysoké Mýto A, Výprachtice A, Junioři Česká Třebová, Rybník A, ve druhé skupině: Junioři Lanškroun, Veslaři
Hukvald, VVSC Česká Třebová, Lanškroun A a Litomyšl.
Po slavnostním nástupu a zahájením naším Ottíkem se
turnaj roztočil do plných obrátek. Všichni borci se rychle
rozcvičili, jak kdo uznal za vhodné, někdo to rozproudil
u baru, aby předešel případným komplikacím se zraněním.
Rozhodčí určený vždy vedením turnaje zahájili líté
boje na kolbištích, která u nás máme hned čtyři.
Souboje nebyly samozřejmě jenom na hřišti, ale také
v místní občerstvovací stanici, kde se o nás staraly naše
oddané přítelkyně volejbalu Dáša a Romana.
Po vyčerpávajících kláních se vykrystalizovali finalisté
a družstva o 3-4místo. Do finále se dostali hráči Litomyšle
a domácí tým Výprachtic A, podotýkám že bez zákulisních intrik.
Finále se odehrávalo za velkého zájmu diváků, kteří, jak
je zvykem, při odbíjené řádně fandili a vhledem k účasti
domácího družstva ve finále náležitě povzbuzovali místní borce – DĚKUJEME. Po vyrovnaném prvním setu, kde
se obě družstva oťukávala a zjišťovala kvality soupeře,
se koncovka podařila lépe týmu z Litomyšle a první set
vyhráli. Domácí do druhého setu šli s vědomím, že už
nemají co ztratit, začali hrát uvolněně a rázem byli na
hřišti oni, kdo udával tempo zápasu a celkem bez větších
problémů vyhráli druhý set. Následoval teibreik, který, jak
všichni víme, je nevyzpytatelný. Po vyrovnaném začátku

Výprachtice A
se družstvo Litomyšle dostalo do vedení 2 až 3 míčů, což
vydrželo až do koncovky 14:11. I přes tento kritický stav
se domácím podařilo srovnat na 14:14, což místní i cizí
fandy přivádělo do infarktových situací. Bohužel pro
domácí se nepodařilo toto vynikající utkání dovést do
zdárného konce a prohráli 16:14. I přes prohru jsme nebyli zklamáni a poděkovali jsme fanouškům za podporu,
kterou nám projevili, díííííkyyyy.
O třetí místo se utkali týmy Vysoké Mýto A a Junioři
Lanškroun, i toto klání slibovalo kvalitní volejbal a, jak se
ukázalo na hřišti, také jím bylo. Po opravdu pěkném zápase se z vítězství radoval tým z Vysokého Mýta.
Ve skupině Okresů zvítězil tým domácích borců Výprachtice B, kluci naši děkujeme za předvedený výkon.

Výprachtice B
Po vyhlášení výsledků týmů a předání cen i individuálním
ocenění nejlepší smečař, polař… jsme se pomalu odebrali
k místnímu baru, kde už nás netrpělivě vyhlížely naše kočky
(Dáša s Romanou), aby jsme jim trochu vyprázdnili ledničku
s kořalkou. Některé týmy bohužel opustily tuto společnost
dříve – jejich škoda. Někteří viz Junioři Lanškroun a další
vydrželi do pozdních hodin, díky Vám za to.
Všem zúčastněným týmům patří díky za účast a předvedené výkony na hřišti i mimo něj. Také bych chtěl poděkovat sponzorům, pořadatelům turnaje a hlavně řediteli
turnaje Ladislavu Chládkovi.

Litomyšl A

Martin Šulc
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3. ROČNÍK VOLEBALOVÉHO TURNAJE ČTYŘEK - 2. 8. 2008
Jako obvykle se hrálo první sobotu v srpnu v oblíbeném
areálu TJ Sokola Výprachtice.
Jak je již zvykem, na tento turnaj, kterého se účastní družstva se 4 hráči, z toho 2 ženy, dámy povinné, může jich být
i více, se týmy často přihlašují internetovými stránkami, očekávali jsme hojnou účast. Jelikož již před zahájením bylo přihlášeno cca 10 týmů, toto bylo podpořeno velkým zájmem
hráčů z nedalekého okolí. Bohužel hráčky cca 5-6, které
účast předem přislíbily, necelý týden před začátkem turnaje
odřekly z mě nepochopitelných důvodů. Oni vědí, že? ŽBK!
Tak to jen na okraj k účasti družstev. I přes tuto nepříjemnost se sešlo celkem 14 týmů, což je zatím největší
účast v historii turnaje.
Po dlouhém váhání nad rozčleněním družstev se nakonec
ujal model 3 skupin bez rozdílu výkonnosti, z každé skupiny
postoupili do dalších bojů dle umístění první, druzí, třetí…
Turnaj začal dle naplánovaného časového harmonogramu. Po slavnostním nastoupení a zahájení mohla
začít urputná klání na hřišti. Zpočátku bylo na některých
týmech vidět, že se sehrávají a hledají své silné stránky.
Kolem oběda bylo objednáno centrální zalévání kurtů,
což většina týmů využila k rychlému občerstvení a doladění taktiky pro další boje. Po krátké občerstvovací pauze
se opět mohlo začít pilně hrát.
Kolem druhé hodiny bylo již ve skupinách jasno,
z jakého místa kdo postoupí. Do finále se dostaly týmy
Lipi-Team, Kohinor a Pokročilí. Tyto tři týmy si to rozdaly

LIPI-TEAM
kou, které díky Petrovi Danielovi bylo velmi zdařile a již
od brzkých odpoledních hodin realizováno. Petře, díky.
Nastal čas oslavování a veselení i vzhledem k nastalé
situaci, Dandovi se narodila dlouho očekávaná dcérečka
Deniska – gratulujeme. Tuto zprávu jsme náležitě využili
a donutili Dandu k počínání, které je pro něj nezvyklé,
k rozlévání kořalky, a to i ve větším množství než je malé.
To bylo pro některé účastníky párty impulsem, aby ze sebe
vydali i to poslední, co v nich zbylo z předchozích lítých
bojů na hřišti. Některé vyluzované zvuky jen opravdu vzdáleně připomínaly zpěv možná huronský, spíše bych řekl
kvílení, skučení, vytí… Tato přátelská atmosféra nám vydržela až do brzkých ranních hodin, někteří vytrvalci vydrželi
až do ranního rozbřesku na baru nebo v jeho blízkém okolí. Hláška našeho J.: „Ráno vstanu a jdu se vyčůrat do dřezu
a nepořádná manželka má nádobí ve dřezu z večera“, mě
opravdu dostala do kolen. Z toho plyne poučení: vyměnit
manželku – nebo ji donutit umývat nádobí večer.
Všem zúčastněným týmům díky za účast a věřím, že další ročník bude opět pestřejší o další zúčastněná družstva.
Díky pořadatelům, kteří to mnohdy nemají lehké.
Na čtvrtém ročníku čtyřek, AHOOOJ
Martin Šulc

KOHINOR
o umístění na bedně. Finálová skupina nabídla pěkný volejbalový zážitek – nejlépe si celý turnaj vedl domácí tým
Kohinor (Petr Macháček, Petra Novotná – Macháčková,
Otta Hřebíček, Marcela Hřebíčková) a po zásluze v celém
turnaji zvítězil.
Po nástupu všech zúčastněných týmů byly vyhlášeny
nejlepší týmy a také jedinečné ocenění KVĚTINKA turnaje,
které si odnesla hráčka z Lipi-Teamu Ilona Krásná, a KOŘEN turnaje, jež si zasloužil hráč z Třešní Tomáš Holeček.
Poté následovalo, jak je již zvykem, focení do kroniky
a pozvolné přesunutí k místnímu barovému sezení. Jak
bylo avizováno v pozvánce, slíbili jsme zpívání s kytár-

POKROČILÍ
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c) Nepanikařit a zůstat na místě.

TEST – PORADÍTE SI V NESNÁZÍCH?

8. Zemětřesení sice nejsou v našich zeměpisných šířkách obvyklá, ale mohlo by vás potkat třeba na zahraniční dovolené
– jak mu budete čelit?
a) Jste-li venku, snažíte se držet v bezpečné vzdálenosti od všeho,
co by se mohlo zřítit. Jste-li v budově, schováte se pod nábytek
v těsné blízkosti nosných zdí.
b) Jste-li venku, snažíte se rychle utéct co nejdál. Jste-li v budově, přitisknete se k obvodovým zdem poblíž dveří a oken.
c) Jste-li venku, opřete se o cokoliv pevného (kmen stromu,
zeď…). Jste-li v budově, lehnete si na zem doprostřed místnosti.

1. Při procházce lesem jste ztratili orientaci. Víte, že světové
strany lze určit např. podle letokruhů na pařezech. Tušíte
však, kde jsou nejhustší?
a) Na severní straně.
b) Na jižní straně.
c) Na západní straně.
2. Při bloudění vám mohou pomoci i mraveniště. Mravenci je
totiž vždycky staví na téže straně od opory, kterou si pro mraveniště vyberou – např. od stromu, od pařezu… Bývá to strana:
a) Severní.
b) Jižní.
c) Východní.

9. Ocitnete-li se ve výtahu, který se utrhne a řítí na dno
výtahové šachty, co je podle vás nejlepší udělat těsně před
dopadem?
a) Skrčit se na bobek.
b) Povyskočit, aby se zmírnil náraz.
c) Vůbec nic.

3. Když se setmí, lze určit světové strany i podle hvězd. Jak
poznáte Severku (neboli Polárku)?
a) Je nejjasnější hvězdou noční oblohy a zároveň první
hvězdou oje Malého vozu.
b) Je to největší hvězda v souhvězdí Velkého vozu.
c) Je to osaměle zářící hvězda, která není součástí žádného
souhvězdí.

10. Pokud se při pobytu v přírodě ocitnete bez pitné vody,
jakým způsobem upravíte vodu z neznámého vodního zdroje, než ji použijete?
a) Přefiltrujete ji přes čistý kapesník.
b) Necháte ji krátce přejít varem.
c) Přefiltrujete ji přes čistý kapesník a převaříte minimálně jednu
minutu.

4. Víte, na které světové straně stojí o půlnoci Měsíc, je-li
v úplňku?
a) Na severu.
b) Na jihu.
c) Na východě.

Správné odpovědi: 1a, 2b, 3a, 4b, 5c, 6c, 7b, 8a, 9b, 10c

5. Zvládnete rozdělat v přírodě oheň, i když nemáte zápalky? Jak myslíte, že se vám to nejsnadněji podaří?
a) Když budete křesat dvěma kameny.
b) Když o sebe budete třít dva kusy tvrdého dřeva.
c) Když vysvitne slunce a vy s sebou máte lupu.

V pátek 12. září 2008 bude

6. Kam je nejbezpečnější se schovat před bouřkou, pokud
jste ve volné přírodě?
a) Pod nejvyšší strom v okolí.
b) Poblíž rybníka či jiné vodní plochy.
c) Do terénní prohlubně – např. do brázdy na poli, do příkopu…

14:30 – 15:00 hodin
u Obecního úřadu
ve Výprachticích

OČKOVÁNÍ PSŮ
PROTI VZTEKLINĚ

15:00 – 15:15 hodin
na Haldě u kravína

7. Pokud byste se v zimě na horách dostali na svah, po němž
se začne sesouvat lavina, co byste měli především udělat?
a) Utíkat před ní co nejrychleji směrem dolů.
b) Snažit se uniknout do strany na okraj laviny a zachytit se
pevně porostu.

15:15 – 15:30 hodin
v Koburku u hasičárny

ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGIE (SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK 8 – 11 HODIN)
pro oblast Letohrad, Žamberk, Lanškroun, Jablonné n. Orl.
6. 9. - 7. 9. 2008

MUDr. Valentová Hana, Lanškroun, Strážní 151, tel.: 465 322 907

13. 9. - 14. 9. 2008

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

20. 9. - 21. 9. 2008

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

27. 9. - 28. 9. 2008

MUDr. Vojtková Eliška, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, tel.: 465 676 821

4. 10. - 5. 10. 2008

MUDr. Applová Hedvika, Dolní Čermná 222, tel.: 465 393 266

7

Omalovánka

OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY
SUDOKU

Vymalujte podle barev.
O - oranžová, R - růžová, M - modrá

Poznáte, která zvířátka tu mají stín?
Přesmyčky vám pomůžou.
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