ZPRÁVY Z OBCE
Vážení přátelé,
dovolte, abychom Vás informovali o dění v naší obci
v měsíci lednu 2009. V měsíci lednu proběhly schůze
našich hasičů. Protože máme hasičské sbory dva, jsme
obcí, kde hasiči patří na první místo, co se týká počtu organizovaných členů a jejich zapojení do veřejného života
v naší obci.
Výprachtičtí hasiči mají zásahovou jednotku požární
ochrany se zařazením v rámci JPO III. Mají tedy ve svých
povinnostech zasahovat při požáru a dalších živelných
pohromách i v sousedních obcích a městech. V poslední
době se potýkali se závažnou závadou na jejich hasicí
technice, konkrétně se jednalo o poruchu převodovky vozidla Tatra 148. Nefungoval
systém, který zapíná čerpadlo
vody. Bylo nutné demontovat
celou nádrž. Jednalo se o velice složitou opravu. Opravu
provedli hasiči svépomocí.
Na opravě techniky se podíleli pan Libor Chaloupek,
pan Pavel Merta, pan Richard
Moravec a pan Petr Pfeifer ml.
To, že se jim podařilo opravu
vozidla zvládnout, svědčí
o jejich mimořádné šikovnosti. Na schůzi jim osobně
poděkoval starosta SDH Výprachtice pan Petr Pfeifer st.
I my se připojujeme k tomuto poděkování. Máme upřímnou radost z toho, že v naší vesnici žijí lidé, kteří si umí
poradit i ve složitých situacích. Dne 17. 1. 2009 proběhl
tradiční hasičský ples a dětský karneval. Velká účast svědčila o tom, že se tato akce našim hasičům povedla.
Hasič SDH Koburk pak bilancovali zejména své velice
dobré výsledky v práci s mládeží. Jejich podíl na zapojení
mladých lidí do hasičské práce je velice významný. Do
kroužku mladých hasičů chodí i děti z Výprachtic. Nezanedbatelný význam pak mají hasiči SDH Koburk zejména při
pořádání kulturně-společenských akcí, které se těší obrovskému zájmu našich občanů. Akce jako stavění máje, kácení máje, tradiční hasičský ples, letní kina, karneval, Kobur-

ská pouť a další akce se již nesmazatelně zapsaly do života
nejen našich obyvatel, ale i obyvatel sousedních obcí.
Přejeme našim hasičům, aby jim jejich elán vydržel.
Vesnice žije nejen tím, co si tady sami zorganizujeme,
co si sami připravíme, ale zejména tím, že se na těchto
akcích dobře pobavíme.
V rámci pravidelné údržby objektů byly prováděny
práce ve vnitřních prostorách naší základní školy a dále v suterénu a na sále našeho kulturního domu. Bylo
nutné oštukovat některé omítnuté části. Byly prováděny
práce natěračské, malířské apod. Zbývá nám dokončit
elektroinstalaci v suterénu kulturního domu tak, aby zde
bylo možné rozjet činnost
různých kroužků pro naše
nejmenší děti. Úkolu, který
spočívá v rozvíjení nadání
našich malých dětí v různých
činnostech, se ujalo občanské sdružení Výprachtické
kukátko. Elán zakládajících
členů občanského sdružení,
s jakým se pustili do práce, je
obdivuhodný. Doufáme, že
se jim podaří strhnout i některé z nás. V prostorách pod
lokálem by měla být provozována současně i knihovna,
později internet.
Občanské sdružení bude
mít za cíl zapojit do práce
s dětmi maminky na mateřské dovolené a další lidi, kteří
o práci ve sdružení projeví zájem. Přejeme novému sdružení, aby se mu podařilo vytvořit pro naše děti takové
podmínky, které nám budou jiné obce závidět.
Obec dále pracovala na různých projektech, které souvisejí se žádostmi o dotace. S ohledem na celosvětovou recesi ekonomiky bude nutné některé plánované akce možná odložit. Rozhodně však chceme být připraveni tak, aby
nebyl problém kdykoliv podat žádost o peníze na potřebné
projekty pro naši vesnici, jakmile to situace umožní.
Přejeme Vám méně mrazivého počasí a více sluníčka.
Věřme, že ta tuhá část zimy již je za námi.
S pozdravem zastupitelstvo obce Výprachtice

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice,
konaného dne 19. 12. 2008 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomni: Ing. Jiří Falta, Marie Hanyšová, Marie Hejlová,
Libor Chaloupek, Věra Jandejsková, JUDr. Miroslav Stejskal
Omluveni: Jindřich Beran, Marie Ingrová, Luboš Merta
Hosté: Josef Lerch, Luděk Skalický, p. Medek

177/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce
nebytových prostor v suterénu budovy čp. 216 ve Výprachticích, a to s vypůjčitelem panem M. (na zájmové
a mateřské centrum).
Schváleno: 7 – 0 – 0
178/ ZO schvaluje na základě žádosti paní K. W. povolení splátek za dlužné nájemné za byt v celkové výši
9.834,- Kč, a to ve třech měsíčních splátkách, každá ve
výši 3.278,- Kč, s tím, že první splátka bude uhrazena
v lednu 2009 a poslední nejdéle do 31. 3. 2009.
Schváleno: 7 – 0 – 0
179/ ZO schvaluje žádost p. Davida Petra, Výprachtice
čp. 82 o oddálení splatnosti faktur o 90 dnů.
Schváleno: 7 – 0 – 0
180/ ZO souhlasí s tím, aby ZŠ Výprachtice zakoupila
interaktivní tabuli, a to z již poskytnutého příspěvku, který
nebyl vyčerpán.
Schváleno: 7 – 0 – 0
181/ ZO schvaluje poskytnutí neinvestičního transferu
obci Rudoltice, a to ve výši 5.000,- Kč. Tato částka je určena jako sociální pomoc rodinám postiženým požárem
ze dne 11. 12. 2008.
Schváleno: 7 – 0 – 0
182/ ZO schvaluje s účinností od 1. 1. 2009 převod
lesního hospodářství, zajišťování tepla v obecních bytech,
sběr a svoz komunálních odpadů pro podnikatele na základě smluv z hlavní činnosti do hospodářské činnosti.
Schváleno: 7 – 0 – 0

Program:
1) Zahájení
2) Volba členů mandátové a návrhové komise
3) Rozpočtové změny
4) Příspěvek pro TJ Sokol Výprachtice
5) Ostatní
6) Diskuse
7) Návrh usnesení
8) Závěr
Veřejné zasedání zahájil starosta obce pan Miroslav Stejskal, který přivítal zastupitele a seznámil je s programem
jednání.
Předložený program jednání byl schválen.
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: Libor Chaloupek, Marie
Hejlová
Schváleno: 7 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: Věra Jandejsková, Ing. Jiří
Falta
Schváleno: 7 – 0 – 0

Diskuse: žádný příspěvek

172/ ZO schvaluje rozpočtové změny dle předloženého návrhu, který tvoří nedílnou součást tohoto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
173/ ZO neschvaluje poskytnutí finančního transferu
TJ Sokol Výprachtice ve výši 39.220,- Kč, a to za účelem
podpory činnosti TJ Sokol Výprachtice, s tím, že žádost
bude řešena v roce 2009.
Schváleno: 7 – 0 – 0
174/ ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy na výkup
pozemků zaměřených GP číslo 582-332/2007 pro k.ú.
Výprachtice s tím, že se jedná o tyto pozemky: ppč. 513/6
a ppč. 510/5. Výkup pozemků se schvaluje za cenu 24,Kč za 1 m2.
Schváleno: 7 – 0 – 0
175/ ZO schvaluje na základě žádosti paní H. D. splacení dluhu na nájemném za byt, který činí 16.650,- Kč, ve
splátkách ve výši 2.775,- Kč s tím, že první splátka bude
zaplacena nejpozději do 20. ledna 2009 a poslední splátka bude zaplacena nejpozději do 20. 6.2009.
Schváleno: 7 – 0 – 0
176/ ZO schvaluje poskytnutí finančního transferu SDH
Výprachtice ve výši 5.000,- Kč na zajištění dětského karnevalu.
Schváleno: 7 – 0 – 0

Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 7 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: Pfitznerová

Obecní úřad upozorňuje,
že termín úhrady poplatku
(fyzická osoba 450,- Kč)
za likvidaci
komunálního odpadu
je nejpozději

31. března
2009.
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VÝPRACHTICKÉ KUKÁTKO
Vážení spoluobčané, vážení rodiče, milé děti. Dne
14. 1. 2009 zahájilo oficiálně činnost občanské sdružení
Výprachtické kukátko, o.s. Rádi bychom vás seznámili
s děním okolo tohoto sdružení, s plánovanou činností
a s výhledy do budoucna.
Vzhledem k tomu, že jsme pociťovali naprostý nedostatek nabídky na aktivní trávení volného času především
pro naše nejmenší a předškolní děti, rozhodli jsme se založit občanské sdružení, jehož hlavním cílem bude právě
provozování zájmových kroužků a jiných volnočasových
aktivit. Již ke konci minulého roku jsme s naším záměrem
seznámili pana starostu, který nám vyšel velice ochotně
vstříc. Ukázal nám nově rekonstruované prostory pod restaurací „U Jána“ s tím, že by nám je případně obec bezplatně zapůjčila k provozování výše uvedených aktivit.
Následně tuto zápůjčku schválilo i výprachtické zastupitelstvo na svém zasedání ze dne 19. 12. 2008. Tímto panu
starostovi i zastupitelstvu velice děkujeme za projevenou
důvěru a vstřícnost.
Uspořádali jsme rovněž předběžnou informativní
schůzku s rodiči dětí navštěvujících mateřskou školku
v mateřské školce a následně na cvičení dětí s rodiči
v místní tělocvičně, abychom zjistili, zda bude ze strany
rodičů a dětí zájem o námi nabízené zájmové kroužky
a aktivity. Rovněž jsme se dotazovali přítomných rodičů,
zda bude mít někdo z nich zájem se na činnosti sdružení
aktivně podílet. Myslíme si, že tyto průzkumy dopadly
dobře a ohlasy byly kladné.
A nyní k našim stávajícím i budoucím plánům. Vzhledem k tomu, že s činností začínáme, chceme se v první
řadě zaměřit na naše nejmenší a předškolní děti. Prozatím
chceme vést kroužek mažoretek pro dívky ve věku 4-6
let a dramatický kroužek rovněž pro děti od 4 do 6 let.
Pro naše nejmenší s rodiči chceme 2x týdně dopoledne

provozovat mateřské centrum. Mateřské centrum by mělo
sloužit nejen jako místo, kde se budou potkávat rodiče
s nejmenšími předškolkovými dětmi, ale kde by mohly
probíhat i různé přednášky a semináře. Ve fázi jednání je
přípravka judo pro předškolní chlapce, cvičení nejmenších dětí s rodiči. V budoucnu bychom rádi rozšířili naše
portfolio namátkou o výtvarný kroužek, zpívání, atd. Vše
záleží na zájmů dětí a na tom, zda se najdou nadšenci,
kteří budou ochotni věnovat část volného času dětem.
Občanské sdružení by rovněž mělo ve svěřených
prostorách provozovat obecní knihovnu, která bude přestěhována ze současného umístění ve škole. Věříme, že
i tímto můžeme být pro obec přínosem především tím, že
rozšíříme otvírací dobu knihovny.
V současné době probíhá především zařizování zapůjčených prostor. Budeme muset začít skromně, neb prozatím nemáme v podstatě žádné finanční prostředky. Obec
nám poskytla finance alespoň na nákup koberců, které
by již v době, kdy vyjde toto číslo Výprachtických novin, měly být položeny. Poté vybavíme prostory nějakým
základním starším nábytkem. Budeme v tomto vděční za
jakoukoliv pomoc, ať už finanční nebo materiální.
Budeme Vás pravidelně informovat o dalším dění jak
na stránkách obce, tak ve Výprachtických novinách. Další
informace, včetně kontaktů najdete na webových stránkách našeho sdružení http://kukatko.obec-vyprachtice.cz.
Stránky jsou v současné době ve výstavbě, nicméně na
jejich nové podobě se usilovně pracuje, za což bychom
chtěli poděkovat panu Ing. Vávrovi.
Věříme, že jsme vás našimi záměry zaujali a že zájem
o naší činnost bude co největší tak, abychom mohli Kukátko rozvíjet především k radosti našich ratolestí.
Vaše Výprachtické kukátko, o.s.
Jan Medek

REGISTRACE K ODBĚRU SMS ZPRÁV.
V minulém čísle Výprachtických novin jsme Vás informovali o zasílání SMS zpráv místo vysílání obecního
rozhlasu. Využívat této služby se obec Výprachtice rozhodla z důvodu nedostatečného ozvučení obecním rozhlasem a neustálou poruchovostí domácích přijímačů. Tyto SMS zprávy bude zasílat obec Výprachtice na Vaše
zaregistrované mobilní telefony. Pro Vás je služba bezplatná, veškeré náklady hradí obec Výprachtice. Vy zaplatíte pouze registrační SMS (stojí tak jako každá SMSka z Vašeho mobilu).
Registrační SMS zasílejte ve tvaru IK VYPRACHTICE REGISTRUJ JMENO ČÍSLO POPISNÉ.
Kde JMÉNO je Vaše Příjmení a ČÍSLO POPISNÉ je číslo domu ve kterém bydlíte. (Příklad: IK VYPRACHTICE
REGISTRUJ NOVAK 568). Toto rozšíření registrační SMS je kvůli identifikaci a přiřazení telefonního čísla k určité
místní části. Koburáci napište prosím před čp. alespoň KO.
Vy co jste poslali SMS podle minulého zadání ve Výprachtických novinách jste již zaregistrovaní a o doplnění
těchto údajů Vás požádáme telefonicky při aktualizaci databáze.
Registrovat se můžete též prostřednictvím Obecního úřadu, kde tyto údaje nahlásíte osobně.
Obecní úřad
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V novém roce jsme se konečně dočkali dlouho očekávané sněhové nadílky, která je zdrojem dětských her
a radovánek. Nejoblíbenější činností venku je jízda na
lopatách a různé stavby ze sněhu.

13. ledna děti zhlédly divadelní představení v Lanškrouně na zámku, kde nám divadlo „Pohádka“ nabídlo
tři příběhy: O dvou chroustech, Mlsná princezna a Sekerková plévka.

„Školní zralost“ - co to vlastně je?
Každý rodič předškolních dětí si dělá starosti, jestli zrovna jejich dítě je na školu dostatečně připravené. Na toto
téma MŠ pozvala
paní PhDr. Künzelovou z pedagogicko-psychologické poradny,
aby rodičům, ale
i pedagogům poradila, jak s dětmi
pracovat a co by
před vstupem do
školy měly umět.

Zimní téma se také promítá do našeho vzdělávacího
programu „Zimní sporty“. Z tohoto tématu děti velmi zaujala ukázka hokejové výstroje našeho předškoláka Matěje
Brejši, který se tomuto sportu věnuje závodně.

kolektiv MŠ
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VOLEJBALOVÝ VÁNOČNÍ TURNAJ
V sobotu 27. 12. 2008 jsme v tělocvičně uspořádali
první ročník Vánočního turnaje smíšených družstev 4+2
(a více).
O turnaj projevilo zájem 5 družstev z blízkého okolí,
což je maximální počet na uspořádání halového turnaje
ve Výprachticích.
V devět hodin bylo vše připraveno včetně občerstvení
pro zúčastněné i příchozí. Do volejbalových klání se zapojily tyto týmy:

Třešně

Po sportovně stráveném dni jsme se kolem páté hodiny
dopracovali ke konečným výsledkům turnaje.
První místo prvního vánočního turnaje překvapivě
získalo družstvo Lanškrouna – budiž jim odpuštěno asi
nevěděli, že první ročník má vždy vyhrát domácí tým.
Druhé místo opět překvapivě získalo družstvo Sněhurek
a trpaslíků – na úkor předchozího týmu.
Třetí místo po tvrdých bojích obsadily Třešně – hold
není každý turnaj posvícení. Čtvrté místo Žichlínek – zkazili si to až posledním zápasem.
Páté místo Výprachtice – hledali se a našli se bohužel
až ke konci turnaje, což již nestačilo na lepší umístění.
Jak je již tradicí ve Výprachticích jsou vyhlašovány dva
nejlepší hráči.
Květinkou turnaje se stala Blanka z Lanškrouna.
Kořenem turnaje se stal Vlasta Hejkrlík z Výprachtic.
Chtěl bych všem zúčastněným hráčům poděkovat za
účast a věřím, že pilotní Vánoční turnaj ve Výprachticích
byl odlehčením vánočních svátků a že všechna družstva
se za rok sejdou zase na stejném místě k dalšímu odlehčování.
Dále bych chtěl poděkovat pořadatelům – hlavně Inkovi Beranovi za přípravu občerstvení a Dáše, která se nám
vzorně starala o bar (jako vždycky).

Lanškroun

- Lanškroun
- Zmrzlíci (Žichlínek)
- Třešně (Třešňovec)
- Sněhurky a trpaslíci (Výprachtice, Králíky)
- Výprachtice
Mohlo začít vyhánění přebytečných tukových zásob
z vánočního cukroví, chlebíčků a dalších pochutin.
Hned první utkání ukázalo, že týmy jsou maximálně
vyrovnané a bude se bojovat o každý míč. Tento fakt
bych chtěl vyzdvihnout, opravdu nebylo slabého mužstva
a každý si, dle mého mínění, zahrál (pokud ho spoluhráči
nechaly a vše mu nevybíraly). Hrálo se nepřetržitě v rychlém tempu, za což bych chtěl poděkovat rozhodčím a samozřejmě i hráčům, kteří byli velmi disciplinovaní a nastupovali k určeným zápasům včas.

Martin Šulc

SPOZ OZNAMUJE

V únoru oslaví své jubileum

Sněhurky a trpaslíci
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Josef Macháček
Josef Beneš

60 let
60 let

Jana Beranová
Václav Kristek

65 let
65 let

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
Z pedagogické rady, prospěch a chování
za 1. pololetí 2008/2009

vě stavitelné, takže je můžeme přizpůsobit rozdílné výšce
i dalšímu vývoji žáků. Nezanedbatelný je také estetický
význam a zlepšení celkového klimatu třídy.
Věřím, že i v dalším období budeme moci postupně
vyměňovat několik desítek let staré lavice i v ostatních
třídách.

Samé jedničky:
I.
Petr Donát, Tereza Faltová, Lucie Chládková,
Nela Junková, Dominik Klement,
Veronika Krobotová, Nicolas Mareš,
Natálie Matějková, Ondřej Skala,
Michaela Skalická, Michal Skalický,
Nikola Šebrlová, Tadeáš Štefan, Michaela Vávrová
II.
Radka Chládková, Daniel Lochman, Lukáš Pánik,
Jan Šponiar
III.
Kristýna Stejskalová
IV.
Josef Havelka, Adéla Seidelmannová
VI.
Michaela Holubářová
VII. Julie Seidelmannová
VIII. Eva Kulhánková
Vyznamenání:
I.
Eva Skalická, Nikola Sládková, Bára Šeflová
II.
Jana Burešová, Martin Dušek, Lucie Faitová,
Jan Koubek, Liliana Nýdecká
III.
Tereza Jandejsková, Alexandra Tosto,
Antonín Vaníček, Romana Vaníčková
IV.
Johanka Dubnová, Daniela Horáková,
Hana Chládková, Natálie Chládková
V.
Jonathan Duben, Petra Dušková,
Veronika Pouková, Radek Skalický
VI.
Vladimír Dušek, Lenka Stránská
VII. Karolína Chládková
VIII. Jiří Karn
IX.
Simona Marešová

Muzikoterapie – Svět bubnů

Hudba učí nejen rychleji myslet a reagovat, ale také
léčí.
Program „Svět bubnů“ vedl Lukáš Vídeňský. Během
tohoto programu dětem představil bubny z celého světa.
Bubny pak rozdal dětem, aby si je samy mohly osahat a
vyzkoušet při různých jednoduchých cvičeních, která jsou
zaměřena na uvolnění a na spolupráci všech dětí.

Největší zlepšení (od minulého vysvědčení):
Eva Dvořáková (V.)
0,33
Jiří Beran (V.)
0,22
Lukáš Zítek (IV.)
0,16
Daniel Šítek (VI.)
Denisa Killarová (VII.)
Michael Kuttich (IX.)
Neprospěli:
VI. tř.
VII. tř.
IX. tř.

0,53
0,39
0,34

2
1
1

Chování:
Pochvala třídního učitele:
Josef Havelka (IV.)
Napomenutí třídního učitele:
2
Snížená známka z chování:
0

Lukáš Vídeňský studoval hru na bubny u různých hráčů
rozličných stylů a dokonce několik měsíců pobýval v Indii, kde se vyučoval hudbě a hře na bubny.
Děkujeme paní Marcele Cackové z MŠ Horní Heřmanice, že nám toto setkání zprostředkovala a zajistila.

Lavice v I. třídě

Interaktivní tabule, 28. 1. 2009

Dalším velice významným pokrokem ve vybavení školy učebními pomůckami je instalace interaktivní tabule

Konečně se žáčci v 1. třídě dočkali dlouho slibovaných
nových lavic a židliček. Všechny lavice i židle jsou výško-
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vyrazili osmáci na běžeckých lyžích na Bukovou horu.
Všichni se ve zdraví vrátili zpět do školy (až na pár oděrek
po intenzívním brždění a na jednu zlomenou špičku), kde
si prohlédli fotografie ze „života“ třídy a povečeřeli pizzu
z mikrovlnky.
Pak postupně zalezli do spacáků a ráno kolem deváté
hodiny si odešli užít jednodenní prázdniny.

v jazykové učebně. Tato tabule je propojená s počítačem
a učitelé a děti mohou software ovládat dotykem prstů
přímo na této tabuli. Pro výuku jazyků je také důležité, že
tabule je ozvučena.
V dnešní době je tato tabule podmínkou pro kvalitní
výuku a jiné školy jich již mají několik. Rozhodně by
v současnosti měla být ve všech třídách I. stupně a odborných učebnách II. stupně.

Memento

Rekonstrukce šaten v suterénu

Ve čtvrtek 29. 1. se v tělocvičně školy v rámci protidrogového programu uskutečnil pořad pod názvem Memen-

V lednu zintenzívnily práce na začínající rekonstrukci
suterénu školy, kde dříve byly školní šatny. Vlhkost, která
před lety způsobila havarijní stav těchto prostor, již po
venkovních stavebních úpravách ustoupila. K dokonalosti
je ještě nutné obvodové zdi podřezat a odizolovat.
Protože umístění šaten je z dnešního pohledu velmi
nepraktické a schody do 1. podlaží nebezpečné, využije
se tento prostor pro jiné účely. Podle ankety na našich we-

to. Jedná se o dramatizaci stejnojmenného románu Radka
Johna v provedení Mgr. Víta Chadima.
Memento je román o narkomanech. Zachycuje 10 let
života hlavního hrdiny, Michala Otavy, který se ve svých
16 letech nechá partou stáhnout k užívání drog. Autor velmi sugestivně líčí všechna stadia působení drogy na lidský
organismus a to, k čemu může droga člověka dovést. Líčí
cestu, ze které není návratu.
Společně s našimi žáky od 5. do 9. třídy si tento příběh
vyslechli také páťáci ze školy z Horních Heřmanic.

bových stránkách (www.zsvyprachtice.cz) je velký zájem
žáků o sportovní využití (posilovna, gymnastický a taneční
sál apod.). V přední části chceme připravit dětem prostor
např. pro čekání na odpolední vyučování.
Zatím pracovníci obecního úřadu provádějí úklid, likvidaci šatních „klecí“ a připravují stěny na nové omítky.
Díky.

Spaní ve škole – 8. třída, 29. 1. 2009

Také žáci 8. třídy si den před pololetními prázdninami
zpestřili společným výletem a nočním pobytem ve své
třídě. V doprovodu třídního učitele pana Grossmanna

Mgr. Petr Fiebiger

7

ČINNOST MLADÝCH HASIČŮ KOBURK ZA ROK 2008
V roce 2008 se nám přihlásilo 13 mladších dětí a 10
starších dětí. První akce, které jsme se zúčastnili, byla
Výroční členská schůze SDH Koburk, na kterou si děti
připravily pohádku O nezvedených kůzlatech.
Během zimy jsme se každý pátek scházeli v tělocvičně, kde
jsme nacvičovali na jarní závody a hráli hry. 15. března jsme
uspořádali tradiční dětský karneval v koburské hasičárně.
Od dubna jsme s dětmi trénovali venku a 29. dubna
některé z dětí splnily zkoušky odbornosti (kronikář, preventista, strojník). Také jsme se zúčastnili pálení čaroděj-

naly závody v Mladkově, které jsou součástí hry Plamen.
1. června jsme se zúčastnili lampiónového průvodu.
Během prázdnin jsme se nescházeli, protože děti byly
na táborech a u babiček. Od září jsme opět trénovali na
podzimní závody požárnické všestrannosti, které se konaly
v Černovíře a v Jamném nad Orlicí. 6. září proběhl 1. ročník
„Koburského dýchánku“, který se velice vydařil. 14. listopadu jsme se vydali na exkurzi do lanškrounské hasičárny,
kterou jsme si prohlédli a dozvěděli se mnoho zajímavých
věcí. Na podzim jsme se scházeli v hasičárně, kde jsme hráli
hry venku nebo v klubovně. V zimě jsme využívali tělocvičnu a také jsme chodili na vycházky po okolí.
Na závěr bychom chtěli poděkovat za spolupráci všem,
kteří nám velice pomáhali s dopravou na závody a s přípravou k tréninku na soutěže.

nic. Květen byl opravdu nabitý nejrůznějšími akcemi: 8.
května se konalo kladení věnců, 9. až 10. května jsme
byli na soutěži O pohár obce Svatý Jiří, kde děti soutěžily
v disciplínách: požární útok, štafeta 4x60m, štafeta dvojic,
štafeta CTIF a požární útok CTIF. 29. až 30. května se ko-

vedoucí mladých hasičů Koburk

ZPRÁVA O TRESTNÉ ČINNOSTI V OBCÍCH VÝPRACHTICE A HORNÍ HEŘMANICE
dařilo objasnit. Jednalo se o následující trestné činy:
- krádež vloupáním do domu čp. 55
- krádež nafty ve f. Agrospol
- krádež vloupáním do chalupy v obci Valteřice
- poškození vozidla montážní pěnou
- krádež vloupáním do prodejny v obci Výprachtice
- krádež vloupáním do chalupy v obci Valteřice

V roce 2008 bylo
ve služebním obvodě
Obvodního oddělení
Policie České republiky Lanškroun, do
kterého mimo města
Lanškroun patří dalších
26 přilehlých obcí spácháno 388 trestných
činů a 698 přestupků.
Objasněnost u trestných činů za rok 2008
dosáhla 38,76 %. Ze
strany obvodního oddělení bylo dále zpracováno 1044
čísel jednacích.

V obci Horní Heřmanice společně s částí Rýdrovice
a Dolní Heřmanice bylo v roce 2008 šetřeno celkem 11
trestných činů, které se do dnešní doby nepodařilo objasnit.
- krádež telete
- ublížení na zdraví
- poškozování zařízení domu
- krádež finanční hotovosti z domu
- vloupání do stavebního kontejneru
- 2x krádež měděného vedení
- 2x krádež baterie ze semaforu v obci H. Heřmanice
- krádež vloupáním do chalupy č. 1 v obci Rýdrovice

V obci Výprachtice s osadou Valteřice, a částí Koburk bylo v roce 2008 šetřeno celkem 8 trestných činů,
z nichž 2 byly objasněny, jednalo se o trestný čin řízení
motorového vozidla pod vlivem alkoholu a trestný čin
podvodu. Další trestné činy se do současné doby nepo-

Obvodní oddělení Policie ČR Lanškroun
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PLES KOBURSKÝCH HASIČŮ
Šťastný pár plesu
V cca 20:30 bude z přítomných vstupenek vylosován
jeden návštěvník plesu, který pro sebe a svoji partnerku
nebo partnera (opačného pohlaví) získá otevřený účet
u baru pro vlastní konzumaci. Veškeré nápoje bude mít od
té chvíle zdarma a to až do konce plesu nebo do vlastního
vyčerpání. Současně mu bude také vráceno vstupné.
Příjemná hlavní cena v tombole
Úspěšný výherce hlavní ceny, který vzejde jak ze zakoupených vstupenek, tak tradiční dutinkové tomboly, si letos domů
odnese zcela novou digitální videokameru značky SONY.
Bohatá valentýnská výzdoba sálu
Doufáme, že Vás příjemně překvapíme zajímavě vyzdobeným sálem.

Letošní ples koburských hasičů připadá na svátek sv.
Valentýna, tedy období, kdy si lidé projevují více lásky
a radosti. A protože v Koburku věříme, že se tento svátek
nemusí nezbytně týkat jen těch čerstvě zamilovaných, pokusíme se letos připravit tradiční koburský ples s několika
vylepšeními.
Plesové noviny
U příležitosti tohoto plesu vydá SDH Koburk speciální
vydání novin, které budou zdarma k dispozici na každém stole v sále. Noviny budou obsahovat především
humorné příspěvky, tak aby se zrovna netančící účastníci plesu, kteří se právě vrátili od baru, mohli občerstvit
i na duchu.

Pranostiky na únor

INZERCE ZDARMA

Únorová voda - pro pole škoda.

Hubni s poradcem
Poradíme Vám, jak zhubnout a váhu si navždy udržet.
Více na www.hubnuti.707.cz
Martin Jonáš, telefon: +420 733 605 198
http://www.hubnuti.707.cz

Když únor vodu spustí, ledem ji březen zahustí.
Když tě v únoru zašimrá komár za ušima, poběhneš jistě
v březnu ke kamnům s ušima.

Zdravá výživa
Moderní uspěchaný životní styl je u mnoha lidí příčinou toho, že se nestravují správně a organismu nedodávají dostatek nezbytných živin. Zpracováním potravin často
dochází ke ztrátě důležitých vitamínů, minerálů a dalších
živin a proto je třeba si osvojit správné stravovací návyky
a v případě potřeby používat kvalitní nutriční doplňky zdravou výživu.
Udělejte první krok – informujte se.
www.hubnete.cz/skvelyzivot

Leží-li kočka v únoru na slunci, jistě v březnu
poleze za kamna.
Když skřivánek v únoru zpívá, velká zima potom bývá.
Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky.
V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.
Teplý únor - studené jaro, teplé léto.
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SVATÝ VALENTÝN, HISTORIE A LEGENDY
Svátek zamilovaných se slaví každý rok 14. února,
v den, kdy má svátek Valentýn. Mnoho lidí hledá původ
tohoto svátku v USA, to je však omyl. Valentýn je totiž
historicky doložená postava. Proto je tento svátek stejně
významný jako jiná historická výročí. V České republice
má poměrně mladou tradici. Zamilovaní lidé si tento svátek užívali poprvé až po pádu totalitního režimu, po roce
1989.
Pranostika: Na svatého Valentýna zamrzne i kolo mlýna.
Život svatého Valentýna je opředen mnoha tajemstvími. Z několika málo historických dokumentů lze zjistit, že
zemřel v roce 269 (historici se však na roce jeho skonu
neshodují a domnívají se, že mohl zemřít v letech 268 až
273) a následně byl prohlášen za svatého. Za svého života
působil v kněžském úřadu za vlády císaře Claudia II. Gothica. Koluje o něm celá řada legend.
Křesťanská legenda
Podle křesťanské legendy se císař Claudius II. účastnil mnoha bitev, ale římští muži jen neradi vstupovali
do armády. Claudius byl přesvědčen, že to bylo proto,
že nechtěli opouštět své milé a rodiny, a proto se rozhodl
zakázat všechna zasnoubení i svatby v celém Římě. Svatý Valentýn byl římský kněz – nedbal Claudiova zákazu
a dál tajně oddával zamilované páry. Za tyto skutky byl
uvězněn a odsouzen k smrti. Trest byl vykonán 14. února
r. 296 n. l. Legenda ještě uvádí, že před popravou stihl
napsat milostný dopis jisté ženě, a tak vzniklo první valentýnské přání.
Pohanská legenda
Pohanská legenda ze starého Říma vypodobňuje Valentýna jako velmi ctnostného, počestného a moudrého
člověka. O jeho moudrosti se doslechl dokonce i císař
a povolal si Valentýna k sobě. Nešetřil chválou a neskrýval obdiv k Valentýnovi, posteskl si také nad okolnostmi,
kvůli kterým se Valentýn nemůže stát přítelem císařovým.
Valentýn, ač tak moudrý a vzdělaný, věří pověrám (měl na
mysli křesťanství). Císař nakázal městskému prefektu Astoriovi, aby na Valentýna dohlížel. A aby byl Valentýn pod
důslednou kontrolou, vzal si ho Astorius do svého domu.
Tam se Valentýn setkal s velmi krásnou, ale nevidomou
dcerou prefekta. Astorius požádal Valentýna, aby se modlil za dceřin zrak. Valentýn tak rád učinil, protože v sílu
modliteb věřil a dívku si zamiloval. Zázrak se opravdu stal
a dívce se zrak vrátil. O zázračném uzdravení si povídal

celý Řím. Pohané odmítli v zázrak uvěřit a vtrhli do domu
prefekta, Valentýna odvedli a za městem mu oddělili
mečem hlavu od těla. Navzdory trpkému osudu se stal
sv. Valentýn patronem věrných a čisté, oddané lásky.
Zvyky sv. Valentýna
Aby si udrželi svou lásku, měli by zamilovaní na svatého Valentýna dodržovat některé zvyky:
• Snídat valentýnský toust s máslem, sypaný skořicovým cukrem.
• Svému miláčkovi potají předat bláznivý dárek, který
překvapí i rozesměje.
• Poslat svému miláčkovi zamilované přáníčko – Valentýnku.
• Dárkem obdarovat i své rodiče.
• Svým domácím mazlíčkům uvázat červenou mašli.
My Vám přejeme, abyste si den svatého Valentýna užili
s člověkem, který je Vám nejbližší, abyste si našli čas obdarovat ho dárkem a také abyste měli radost z dárku nebo
přáníčka, kterým někdo obdaruje Vás.

ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGIE

(SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK 8 – 11 HODIN)
pro oblast Letohrad, Žamberk, Lanškroun, Jablonné n. Orl.
7. 2. - 8. 2. 2009

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

14. 2. - 15. 2. 2009

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

21. 2. - 22. 2. 2009

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

28. 2. - 1. 3. 2009

MUDr. Bílý Aleš, Lanškroun, Opletalova 567, tel.: 465 324 829

7. 3. - 8. 3. 2009
14. 3. - 15. 3. 2009

MUDr. Dunglová Stanislava, Letohrad, bud. žel. st. ul. Tyršova, tel.: 972 324 447
MUDr. Filipová Jitka, Lanškroun, Strážní 151, tel.: 465 325 212
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NOVINKY TÝKAJÍCÍ SE MOTORISTŮ OD LEDNA 2009
Kdy musíte k dopravní nehodě volat Policii České republiky
• došlo-li při dopravní nehodě ke zranění nebo k usmrcení osoby
• dosáhne-li škoda na některém z havarovaných vozidel částku převyšující 100.000Kč a to včetně přepravovaných věcí (laický odhad škody)
• dopravní nehodou došlo ke škodě na majetku třetí
osoby například poškození oplocení nemovitosti, dopravního značení, zaparkovaných vozidel a to v jakékoliv výši
- toto však neplatí pokud dojde ke škodě na vozidle třetí
osoby (leasingové společnosti, zaměstnavatele atd.), je-li
řidič tohoto vozidla účastníkem nehody
• došlo-li následkem autonehody ke škodě na životním
prostředí například únikem provozních kapalin z vozidla
Kdy není nutné na místo autonehody volat Policii České
republiky
• dopravní nehoda se obešla bez zranění či usmrcení
osob
• škoda na havarovaných vozidel nedosahuje částky
100.000Kč
• nebyl poškozen majetek třetí osoby - plot, dopravní
značení a podobně
• následkem autonehody není ohroženo životní prostředí - nedochází k úniku provozních kapalin
• zákon platný od 1. ledna 2009 přímo účastníkům dopravní nehody ke které není nutné volat Policii ČR ukládá
povinnost sepsat společný záznam o dopravní nehodě.
Povinnost vozit „zelenou kartu
• jediný doklad, který prokazuje zaplacené povinné ručení je “zelená karta” a z tohoto důvodu je nutné ji vozit
ve vozidle
• řidičům, kteří se nebudou moci při silniční kontrole
prokázat tímto dokladem hrozí ve správním řízení pokuta
až 3000Kč
Ekologická daň
• od ledna se též při přepisu staršího auta bude platit
ekologická daň
• její výše je závislá na tom do které ekologické normy vozidlo spadá, za plnící normu Euro 0 se bude platit
10.000Kč, za normu Euro 1 5.000Kč a splní-li vozidlo
normu Euro 2 3.000Kč
• ekologická daň se platí pouze jednou, při dalším
přepisu již ne
• poplatek platí ten kod vozidlo kupuje a přihlašuje
• majitelů motorek se ekologická daň netýká, stejně
jako veteránů a velkých nákladních aut

Dopravní nehody jsou bohužel na denním pořádku.
Každý motorista vyjede-li se svým vozem se může stát
jejím účastníkem. Víte jak se správně zachovat?
Co dělat při dopravní nehodě a bezprostředně po ní.
K 1. lednu 2009 nabyla účinnosti novela zákona č.
274/2008 Sb., kterou se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o Policii České republiky. Došlo k podstatným změnám s souvislosti s ohlašovací povinností
dopravních nehod.
Co je dopravní nehoda dle zákona č.361/2000 S. Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, která se stala nebo byla započata na pozemní
komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění
osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti
s provozem vozidla v pohybu.

Jste-li účastníkem dopravní nehody nebo jejím
svědkem:
• zastavte vozidlo a vypněte motor vašeho vozidla
• zajistěte místo nehody (trojúhelník, reflexní vesta,
výstražná světla a pod.)
• zjistěte v jaké stavu jsou ostatní účastníci dopravní
nehody a případě zranění poskytněte první pomoc a zavolejte složky Integrovaného záchranného systému
• stala-li se dopravní nehoda na dálnici je nezbytné aby
její účastníci neprodleně opustili vozovku na její pravou
stranu až na bezpečné místo za svodidla
• zdržte se veškerého jednání, které by mohlo ovlivnit
vyšetření dopravní nehody Policie ČR (požívání alkoholických nápojů, pohyb s vozidly apod.)
• je-li nutné s auty před příjezdem Policie ČR manipulovat, třeba z důvodu obnovy provozu vozidel MHD,
vyznačte jejich polohu na silnici
• je vhodné si celé místo nehody vyfotit a snímky případně poskytnout Policii a pojišťovně
• společně s dalšími účastníky nehody, včetně svědků
si vzájemně prokažte totožnost a předejte důležité informace o vozidlech
• pokud vám druhý řidič nechce prokázat svoji totožnost či údaje od svého vozidla porušuje tím zákon,
zavolejte Policii, před jejím příjezdem na místo si zapište
alespoň registrační značku druhého vozidla podle které
na internetu zjistíte u které pojišťovny je viník pojišten

Převzato z internetu:www.policie-cr.cz

INFOROČENKA Lanškrounska 2009

- průvodce kontakty na instituce,
spolky a firmy regionu
je k dispozici na Obecním úřadě ve Výprachticích,
kdo má zájem, může si ji vyzvednout.

Obecní úřad
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Omalovánka

OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY
SUDOKU

Spojte čísla od 1 do 23.

Kolik lístečků se vám podaří cestou bludištěm posbírat?
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