Vážení přátelé,
opět tu máme nový rok, který nám zatím nadělil dostatek sněhu, což někteří nelibě neseme. Žijeme na horách
a musíme se sněhem počítat. Obec ani s vynaložením
veškerého úsilí není schopna vyhovět Vám všem. Zaměstnanci obce, mimo odhazování sněhu, zajišťují vytápění objektů, řeší různé poruchy a závady na obecním
zařízení a majetku, provádějí jeho nezbytnou údržbu,
dokončují některé investiční akce apod. Musí rovněž
vyčerpat řádnou dovolenou, neboť téměř všichni koncem února na obci končí. V této souvislosti je nutné ještě zmínit, že se pracuje na dokončení sociálního zázemí
v suterénu ZŠ. Předpokládali jsme, že se veškeré
práce podaří dokončit ještě
v roce 2011, nicméně koncem roku vyvstala potřeba
zajištění jiných úkolů, např.
prací spojených s výměnou
kotle na obecním úřadě,
s malováním místností, přípravou sálu, opravou radlice
za traktor a opravami dalšího zařízení.
Ani v tomto roce nehodláme spát na vavřínech, a proto připravujeme celou řadu
dalších náročných investičních akcí. Máme v úmyslu požádat o dotaci na rozšíření
a rekonstrukci obecního vodovodu v objemu cca 17 až
20 mil. Kč. Chtěli bychom také provést přestavbu budovy
čp. 13 (bývalá prodejna textilu, později zmrzliny) z nebytových prostor na podporované byty. Náklady této akce
představují zatím nevysoutěženou (dle položkového rozpočtu) částku cca 3,8 mil. Kč. V dané souvislosti připravujeme žádost o dotaci v objemu 2,2 mil. Kč. Protipovodňová
opatření, včetně rozhlasu, budou činit cca 2 mil. Kč s tím,
že třetina těchto nákladů půjde na protipovodňové plány a další materiály. Předpokládaná výše dotace by měla
činit 90 % celkových nákladů akce. Dále bylo požádáno
o dotaci v rámci programu SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) na lesnickou techniku, konkrétně na svahový
mulčovač za traktor s možností mulčování příkopů u silnic
a dalších pozemků, které obec vlastní, případně je udržuje.

Pokud získáme dotaci, bude rovněž pořízena nová radlice za traktor s možností naklápění. Nakonec řada z Vás
kritizuje, že při odstraňování sněhu se vyhrnuje pouze na
jednu stranu a majitelé přilehlých pozemků musí neustále vyhazovat radlicí nahrnutý sníh. Považujeme rovněž za
velmi vhodné pořídit drtič větví “BARACUDA” s možností
drcení větví do průměru 12 cm. Při těžbě vzniká mnoho
nezpracované dřevní hmoty, kterou bude možné využít
právě na vytápění, případně jako hnojivo apod.
Hasiči potřebují osobní terénní hasičké vozidlo pro
zásah při pádu stromu, povodni apod. Není možné při
každém výjezdu používat vozidlo TATRA, které má vysokou spotřebu a navíc se
do mnoha míst nedostane,
a Avie je víceméně vozidlem více přepravním, než
zásahovým, což nakonec
vyplývá z jeho konstrukce.
Věříme, že v rámci dotačního programu Pardubického
kraje se nám podaří potřebné vozidlo získat.
V rámci programu Obnovy venkova Pardubického
kraje bylo požádáno o dotaci na pokračování ve výstavbě ubytovacího zázemí nad
restaurací Kulturního domu
Výprachtice. Není jasné, zda se podaří v tomto roce zázemí nad hospodou dokončit. Pouze náklady na instalatérské a topenářské práce činí více než 250.000,- Kč. Proto
bude zřejmě nutné počítat s další etapou prací v příštím
roce. Přesto patří poděkování firmě pana Radka Hajzlera
za již provedené kvalitní práce. Každý, kdo měl možnost
seznámit se s tím, co nad restaurací U Jana vzniká, byl
velice příjemně překvapen.
O postupu všech prací Vás budeme ve Výprachtických
novinách podrobně informovat.
Z akcí, které proběhly v měsíci lednu, je možné upozornit na ples hasičů a výroční, a tím i bilanční schůze SDH
Výprachtice a SDH Koburk. Škoda jen, že více rodičů a dětí
nebylo na již tradičním dětském karnevale. Všem pořadatelům společenských a kulturních akcí patří veliké poděkování. Jsme si vědomi toho, že se jedná o spoustu práce ve

volném čase bez jakékoliv odměny. Bez zábavy pro děti
a pro dospělé by vesnice nebyla tou správnou vesnicí.
Poděkování patří rovněž Vám všem, kteří jste přispěli
na povolenou sbírku na opravu kostela, konkrétně pak na
boční oltáře a na rekonstrukci varhan. Zatím se vybralo
46.879,- Kč. Každý, kdo ještě má zájem přispět na tuto
sbírku, tak může učinit do zapečetěné pokladničky v kostele nebo na obecním úřadě.
Za pomoc při organizaci sbírky patří poděkování zejména Standovi Skalickému, panu faráři Szocinskému, Blan-

ce Stejskalové, Martě Macháčkové, Jiřímu Faltovi, Josefu
Smejkalovi, Jiřímu Chládkovi, Blance Chládkové, Josefu
Chládkovi a dalším.
Na závěr nám dovolte, abychom Vám všem popřáli pevné zdraví, osobní štěstí a spokojenost v práci
i v zaměstnání. Přejeme Vám, aby se Vám rok 2012 vydařil
podle Vašich představ. Přejeme Vám klid pro práci, dobré
sousedy a kolem sebe lidi, kteří Vám podají pomocnou
ruku, pokud to budete potřebovat.
S pozdravem Zastupitelstvo obce Výprachtice.

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝPRACHTICE,
KONANÉHO DNE 28. 11. 2011 V 18.00 HOD.
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU.
Přítomni: Ing. J. Falta, Ing. V. Indrová, V. Jandejsková, Mgr.
H. Katzerová, J. Koubek, J. Kulhánek, L. Merta, J. Pfeifer,
JUDr. M. Stejskal
Hosté: M. Bašková, J. Lerch

128/ ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na dostavbu
obecního vodovodu Výprachtice, a to v rozsahu projektové
dokumentace, která se zakládá k tomuto usnesení. Předpokládané náklady stavby činí 15 mil. Kč, výše nárokované
dotace činí 90 % předpokládaných nákladů stavby.
Schváleno: 9 – 0 – 0
129/ ZO schvaluje dodatek ke smlouvě s firmou Radka Hajzlera, stavební práce, místo podnikání: Výprachtice
č.p. 296, IČ: 60146133, na dokončení některých stavebních prací v domě čp. 216 (zázemí nad hospodou – Kulturní dům U Jana), za cenu 111.993,- Kč.
Schváleno: 9 – 0 – 0
130/ ZO schvaluje smlouvu o dílo s firmou Radka Hajzlera, stavební práce, místo podnikání: Výprachtice č.p.
296, IČ: 60146133 na provedení stavebních úprav přízemí
domu čp. 175 (od vstupu do budovy - první místnost vpravo). Přestavba je nutná pro schválení těchto prostor příslušnými orgány na výdejnu léků. V dané souvislosti bude
nutné uzavřít s lékárnou smlouvu o případné úhradě vynaložených nákladů při nedodržení doby provozování výdejny léků. Cena díla činí 109.843,- Kč. Smlouva se uzavírá
v rozsahu návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
131/ ZO schvaluje smlouvu o dílo s firmou Martina
Holubce, voda, topení, plyn, Heroltice 160, 789 91 Štíty,
na dodávku rozvodů topení nad výčepem hospody U Jana
(ubytovací prostory), a to za částku 248.296,50 Kč. Návrh
se uzavírá za podmínek dle smlouvy o dílo, která se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
132/ ZO obce schvaluje v souladu s ust. zák. číslo
117/2001 Sb., v platném znění a dle ust. § 1, 3 a 4 cit. zákona vyhlášení o konání sbírky obcí Výprachtice na opravy
oltáře, varhan a dalšího vybavení kostela Proměnění Páně
ve Výprachticích. Současně pověřuje starostu obce, aby
oznámil konání sbírky Krajskému úřadu Pardubice. ZO
pověřuje paní Věru Jandejskovou, pana Stanislava Skalického a pana faráře ThMgr. Ireneusze Szocinskeho, aby
jednali jménem obce Výprachtice ve věci této sbírky a aby
provedli veškeré úkony stanovené zákonem číslo 117/2001
Sb., v platném znění (předložit krajskému úřadu průběžné
vyúčtování sbírky a schválení celkového vyúčtování sbírky

Program:
1) Zahájení
2) Uzavření kupní smlouvy na odkoupení domu čp. 13
ve Výprachticích
3) Schválení zadání územního plánu obce Výprachtice
4) Schválení podání žádosti na dostavbu obecního
vodovodu
5) Schválení přístavby přízemí čp. 175 na výdejnu léků
6) Ostatní
7) Diskuse
8) Návrh usnesení
9) Závěr
Veřejné zasedání zahájil starosta obce pan Miroslav
Stejskal, který přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání.
Předložený program jednání byl schválen.
Schváleno: 9 – 0 – 0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: J. Kulhánek, Ing. J. Falta
Schváleno: 9 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: J. Koubek, Mgr. H. Katzerová
Schváleno: 9 – 0 – 0
126/ ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy na dům čp.
13 na stpč. 151, spolu se stpč. 151 v k.ú. a obci Výprachtice s paní Martou Macháčkovou, a to za sjednanou kupní cenu 600 tis. Kč. Obec Výprachtice dále zaplatí daň
z převodu nemovitostí. Prodávající dodá veškeré podklady, včetně znaleckého posudku, nutné pro uzavření kupní
smlouvy. Prodávající se zavazuje převáděný dům pojistit. Kupní smlouva se schvaluje v rozsahu dle přiloženého
návrhu smlouvy.
Schváleno: 9 – 0 – 0
127/ ZO projednalo návrh územního plánu obce
Výprachtice, který se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
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Janem Sršněm, IČ 15597725.

dle ust. § 24/3 zákona o věřejných sbírkách).
Schváleno: 9 – 0 – 0
133/ Dodatek ke smlouvě se Zemědělskou a.s. Bystřec,
IČ 64259994, na změnu nájmu, který se mění z původní
dohodnuté částky 350,- Kč za 1 ha pronajatých pozemků na
nový nájem ve výši 800,- Kč za 1 ha pronajatých pozemků.
Schváleno: 9 – 0 – 0
134/ ZO schvaluje rozpočtové provizorium na leden
a únor 2012, a to ve výši čerpání rozpočtu 2011. Současně se schvalují kapitálové výdaje na zpracování návrhu
územního plánu, a to ve výši 80.000,- Kč, a na rekonstrukci nebytových prostor v čp. 175 na výdejnu léků, a to do
výše 110 000,- Kč
Schváleno: 9 – 0 – 0
135/ ZO schvaluje nový dodatek ke smlouvě o přepravě
domovních odpadů s firmou Ivo Chládek, IČ: 40156478
a Vladislav Vaníček, IČ: 40115460, a to v rozsahu dle
předloženého návrhu. Původní sjednaná cena za jeden
ujetý kilometr se tímto dodatkem zvyšuje z částky 37,- Kč
na 40,- Kč. V ostatním se smlouva o přepravě domovních
odpadů nemění.
Schváleno: 6 – 2 – 1
136/ ZO schvaluje opravu hrobu padlých v II. světové
válce na místním hřbitově, včetně výroby hrobové desky
za částku 12.905,- Kč, a to se zhotovitelem díla, panem

Schváleno: 9 – 0 – 0
137/ ZO bylo seznámeno s novým jízdním řádem autobusů s platností od 11. 12. 2011.
138/ ZO bere na vědomí informaci o postupu prací na
zázemí pro volný čas dětí v suterénu ZŠ Výprachtice s tím,
že bude nutné z důvodu některých dalších prací navýšit
rozpočet na uvedenou akci o cca 30 000,- Kč.
Schváleno: 9 – 0 – 0
139/ ZO souhlasí s ukončením nájmu nebytových prostor
v přízemí domu čp. 175, které jsou užívány pro účely provozování kosmetického salonu, nájemkyní Jitkou Dostálkovou,
a to dohodou ke dni 31. 12. 2011. Důvodem je čerpání MD.
Schváleno: 9 – 0 – 0
140/ ZO souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu
nebytových prostor v domě čp. 175, užívaných pro účely
provozování kosmetického salonu.
Schváleno: 9 – 0 – 0
Zpráva návrhové komise: všechny body jednání byly projednány a jednotlivě schváleny.
Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 9
zastupitelů, zasedání je usnášeníschopné.
Závěr: Starosta obce poděkoval přítomným zastupitelům
a hostům za účast a veřejné zasedání ukončil.
Zapsala: Věra Jandejsková

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VÝPRACHTICE,
KONANÉHO DNE 29. 12. 2011 V 18.00 HOD.
V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU.
Přítomni: Ing. J. Falta, Ing. V. Indrová, V. Jandejsková,
Mgr. H. Katzerová, J. Kulhánek, L. Merta, J. Pfeifer, JUDr.
M. Stejskal
Omluveni: J. Koubek

Návrhová komise ve složení: J. Kulhánek, Ing. J. Falta
Schváleno: 5 – 0 – 0
Dostavili se paní V. Indrová a pan L. Merta.
141/ ZO schvaluje dodatek ke smlouvě s firmou Luboše
Merty - OVAZ, stavební práce, místo podnikání: Výprachtice č.p. 283, IČ: 41243277, na dokončení některých stavebních prací v přízemí domu čp. 390 za cenu 99.362,Kč, jedná se o doplnění usnesení číslo 69, ze dne 8. 7.
2011, kterým byla schválena smlouva o dílo na vybudování sociálního zázemí v suterénu ZŠ Výprachtice. Dodatek
se schvaluje dle přílohy založené k tomuto usnesení.
Schváleno: 6 – 0 – 1
142/ ZO schvaluje smlouvu o dílo na elektroinstalační
práce v 1. NP domu čp. 216 ve Výprachticích s firmou
ELEKTRO KSK spol. s.r.o., Lidická 375, 563 01 Lanškroun.
Cena díla činí 57.000,- Kč. Návrh smlouvy tvoří přílohu
tohoto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
Dostavila se paní H. Katzerová.
143/ ZO schvaluje prodej pozemku ppč. 2854
a pozemku ppč. 2855/1 v k.ú. Výprachtice s tím, že část
pozemku, která tvoří cestu, tj. část ppč. 2855/1 v k.ú.
a obci Výprachtice bude oddělena GP na náklady kupujícího. Na prodávaných pozemcích se zřizuje věcné břemeno spojené s právem umístit na předmětných pozemcích
stavbu vodovodu a vstupovat na předmětné pozemky za

Program:
1) Zahájení
2) Dodatek ke smlouvě na dokončení přízemí
ZŠ Výprachtice
3) Smlouva na elktroinstalační práce v 1. NP domu
čp. 216
4) Prodej pozemků
5) Rozpočtové změny
6) Schválení Zadání územního plánu obce Výprachtice
7) Různé
8) Diskuse
9) Návrh usnesení
10) Závěr
Veřejné zasedání zahájil starosta obce pan Miroslav
Stejskal, který přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání.
Předložený program jednání byl schválen.
Schváleno: 5 – 0 – 0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: J. Pfeifer, V. Jandejsková
Schváleno: 5 – 0 – 0
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náklady dojíždějících dětí a uhradí prokázané náklady na
dopravu těchto žáků, a to až do výše 2.000,- Kč.
Schváleno: 8 – 0 – 0
154/ ZO schvaluje vyřazení majetku příspěvkové organizace Základní škola Jindřicha Pravečka Výprachtice,
okres Ústí nad Orlicí, třída 028 v celkové částce 39.979,Kč, a to dle návrhu na vyřazení majetku, který tvoří přílohu tohoto usnesení, která se zakládá k tomuto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
155/ ZO schvaluje pronájem bytu číslo 3 v domě čp.
304 nájemkyni paní Michaele Chládkové.
Schváleno: 8 – 0 – 0
156/ ZO schvaluje převod části výsledku hospodářské
činnosti roku 2009 ve výši 98 255,52 Kč do rozpočtu obce
a převod části výsledku hospodářské činnosti roku 2010
ve výši 401 744,48 Kč do rozpočtu obce.
Schváleno: 8 – 0 – 0
157/ ZO schvaluje pracovní povinnosti správce budov
čp. 304, čp. 287, čp. 175 a čp. 3 v k.ú. a obci Výprachtice.
Správce budovy bude hrazen v hodinové mzdě 80,- Kč za
odpracovanou hodinu dle výkazu práce, a to zpětně.
Schváleno: 8 – 0 – 0
158/ ZO schvaluje pronájem kosmetického salonu v č.p.
175 paní Lence Kašparové za částku 500,- Kč měsíčně.
Schváleno: 8 – 0 – 0

účelem údržby a opravy vodovodu, který je ve vlastnictví
oprávněné obce Výprachtice. Kupní cena bude stanovena
znalcem. Náklady spojené s převodem hradí kupující.
Schváleno: 8 – 0 – 0
144/ ZO schvaluje následující rozpočtové změny, které
jsou obsaženy v příloze zakládané k tomuto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
145/ ZO schvaluje zadání Územního plánu Výprachtice, ve smyslu § 47 písm. 5) zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Zadání
bylo pořizovatelem upraveno a doplněno o požadavky
dotčených orgánů případně o podněty veřejnosti.
Schváleno: 8 – 0 – 0
146/ ZO schvaluje dodatek ke smlouvě o přepravě
domovních odpadů s firmou Ivo Chládek IČ: 40156478
a Vladislav Vaníček IČ: 40115460, a to v rozsahu dle
předloženého návrhu. Původní sjednaná cena za jeden
ujetý kilometr se tímto dodatkem zvyšuje z částky 37,- Kč
na 42,- Kč. V ostatním se smlouva o přepravě domovních
odpadů nemění. Současně se ruší unesení číslo 135, ze
dne 28.11.2011.
Schváleno: 8 – 0 – 0
147/ ZO souhlasí s prominutím pohledávky za nájemné
zubní ordinace MUDr. Zuzany Jedličkové ve Výprachticích čp. 3 za rok 2011 v celkové výši 2 000,- Kč.
Schváleno: 8 – 0 – 0
148/ ZO schvaluje převod prostředků ve výši 30.000,Kč určených na provoz ZŠ Výprachtice do položky určené na platy pro vedoucí zájmových kroužků a dalších
zaměstnanců školy.
Schváleno: 8 – 0 – 0
149/ ZO schvaluje doplnění rozpočtového výhledu na
roky 2010 až 2015, a to dle přiloženého návrhu doplnění
rozpočtového výhledu.
Schváleno: 8 – 0 – 0
150/ ZO schvaluje příspěvek ve výši 5.000,- Kč pro
SDH Výprachtice na pořádání dětského karnevalu. Příspěvek musí být použit výhradně pro nákup cen a dalších
potřeb pojených s touto akcí.
Schváleno: 8 – 0 – 0
151/ ZO schvaluje uzavření smlouvy s L. Mertou,
Výprachtice čp. 283 na uložení zeminy na pozemku, a to
za částku 20 Kč za 1 m3 zeminy.
Schváleno: 7 – 0 – 1
152/ ZO schvaluje změnu svého usnesení ZO číslo 55 ze
dne 16. 5. 2011 tak, že nájem nebytových prostor v domě
čp. 175 - prostory lékárny – se mění tímto usnesením tak, že
činí částku 21.600,- Kč, nájemné bude hrazeno nájemcem
měsíčně zpětně, a to ve výši 1.800,- Kč. V ostatním se původní usnesení číslo 55 ze dne 16. 5. 2011 nemění.
Schváleno: 8 – 0 – 0
153/ ZO schvaluje příspěvek rodičům na zvýšené náklady dojíždějících žáků do ZŠ Jindřicha Pravečka Výprachtice pro rok 2010/2011 ve výši 1.000,- Kč. Příspěvek bude
poskytnut rodičům dítěte v pokladně Obecního úřadu
Výprachtice ve dvou splátkách během tohoto školního roku
za podmínky, že dítě bude školu navštěvovat celý školní
rok. Příspěvek platí pro dojíždění ze vzdálenosti delší než
2 km. V roce 2011/2012 mimo příspěvku 1.000,- Kč obec
za stejných podmínek poskytne příspěvek na zvýšené

Zpráva návrhové komise: všechny body jednání byly projednány a jednotlivě schváleny.
Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 8
zastupitelů, zasedání je usnášeníschopné.
Závěr: Starosta obce poděkoval přítomným zastupitelům
a hostům za účast a veřejné zasedání ukončil.
Zapsala: Věra Jandejsková

HLÁŠENÍ PÁLENÍ
Každý, kdo chce provádět pálení jakéhokoliv materiálu, jehož pálení není zakázáno příslušnými předpisy, např. klestí po lesní těžbě, po údržbě sadu apod., je
povinen toto pálení předem nahlásit na Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru
Pardubického kraje. Toto nařízení bylo přijato z důvodu
minimalizace planých poplachů a tím zbytečných výjezdů hasičské techniky jak profesionálních, tak i dobrovolných hasičů. Důvodem je i ochrana lidí, kteří se na
pálení podílejí, a majetku v případě, že se pálení vymkne
z kontroly. Hasiči pak přesně vědí, kde k požáru došlo.
Pro zjednodušení a zrychlení tohoto procesu je možno
hlášení provést na webových stránkách HZS Pardubického
kraje http://www.hzscr.cz/clanek/paleni-v-pardubickemkraji.aspx, kde příslušný formulář zájemce sám navede na
kolonky, které je nutno vyplnit. Po uložení se údaje zobrazí na monitorech Krajského operačního a informačního
střediska HZS Pardubického kraje.
Tuto povinnost, prosím, nepodceňujte. Vždyť se jedná
o pár kliknutí na vašem počítači a těchto pár sekund může
rozhodnout o vysokých materiálních škodách, nedej bože
o lidských životech.
převzato www.lanskroun.eu
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SPOZ OZNAMUJE

ZPRÁVA O TRESTNÉ ČINNOSTI

V lednu a únoru má své jubileum
Květa Smolčáková
Hana Chaloupková
Jaroslav Smejkal

60 let
60 let
60 let

Jan Kaňka
Ladislav Čekal
Jan Skalický
Ludmila Macháčková

65
65
65
65

Květa Vaníčková
Marie Moravcová
Marie Faltová

70 let
70 let
70 let

Antonín Chládek

75 let

Marie Bednářová

85 let

Marie Skalická

91 let

Emilie Langerová

93 let

Anna Skalická

95 let

V roce 2011 bylo ve služebním obvodě Obvodního oddělení Policie České republiky
Lanškroun, do kterého včetně
města Lanškroun patří dalších
26 přilehlých obcí, spácháno
374 trestných činů a 1504 přestupků. Objasněnost u trestných činů za rok 2011 dosáhla
46,26%. Ze strany obvodního oddělení bylo dále zpracováno 833 čísel jednacích.
V obci Výprachtice s částí Valteřice a Koburk bylo
v minulém roce ze strany OO PČR Lanškroun řešeno 10
přečinů, z toho se podařilo do současné doby objasnit tři
přečiny. U dalších sedmi byl spisový materiál odložen,
neboť se do současné doby nepodařilo ustanovit osobu
pachatele.
V obci Horní Heřmanice s částí Dolní Heřmanice
a Rýdrovice bylo v minulém roce ze strany OO PČR Lanškroun řešeno 7 přečinů, kdy tyto spisové materiály byly
odloženy, neboť se do současné doby nepodařilo v těchto
případech ustanovit konkrétní osobu pachatele.
V rámci možností je ve Vašich obcích kladen důraz
na pěší obchůzkovou činnost a dohled nad bezpečností
a plynulostí silničního provozu. Dále se územně odpovědný policista účastní zasedání obecních zastupitelstev
k získání všeobecného přehledu o životě v obcích a plánů
do budoucna.
V novém roce Vám jménem všech pracovníků Policie
České republiky Obvodního oddělení Lanškroun přeji
mnoho pracovních úspěchů.

let
let
let
let

Vítej mezi námi
Martin Smejkal

Prap. Martin Mareš, inspektor

Rozloučili jsme se

Obecní úřad
upozorňuje,

Marie Beranová

že termín úhrady
poplatku ze psa je

Obecní úřad
upozorňuje,

31. března 2012.

že termín úhrady poplatku
(fyzická osoba 400,- Kč)
za likvidaci komunálního odpadu
je nejpozději


prodejna levného textilu Vás zve k návštěvě
každou sobotu 8 -11.30 hod.
pracovní dny v sudé týdny 14 - 17 hod.

30. dubna
2012.

Na adrese: Výprachtice - Koburk 55
tel.: 732 441 510
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REGIONÁLNÍ DOPRAVA (IREDO) V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH
Co je IREDO?
Nově zavedený systém společné regionální dopravy, který umožňuje cestujícím jízdu na jeden jízdní doklad v Pardubickém a Královéhradeckém kraji, včetně přestupů.
Co to v praxi znamená?
Při přestupu mezi spoji předložíte jízdenku již pouze ke
kontrole. Odpadá tak nutnost platit tzv. nástupní sazbu při
každém přestupu. Na všech spojích zapojených do systému IREDO je dopravce povinen vydat cestovní doklad přímo do cílové stanice bez ohledu na přestupy.
Příklad: Cestující z Pardubic chce navštívit Národní
hřebčín Kladruby nad Labem. Již při nástupu v Pardubicích
si může koupit jízdenku IREDO až do Kladrub nad Labem
i přesto, že bude přestupovat v Přelouči. Za tuto jízdenku
zaplatí 32,- Kč. Pokud by použil klasický způsob nákupu
dvou jízdenek (v Pardubicích i Přelouči při přestupu) zaplatil by 40,- Kč. Úspora činí 8,- Kč.
Mohu jednu jízdenku využít pro cestování autobusem
i vlakem?
Ano, v systému IREDO můžete na jednu jízdenku libovolně přestupovat mezi autobusem a vlakem.
Pro jaké kategorie vlaků lze použít jízdenku IREDO?
Pro všechny osobní, spěšné a rychlíkové vlaky. Při koupi cestovního dokladu je nutné sdělit, že chcete jízdenku
IREDO. Jízdenku nelze použít pouze ve vlacích IC, EC, Ex
a Pendolino.
Jak ušetřit při cestování po kraji?
Pokud jste pravidelným cestujícím, který využívá veřejnou dopravu pravidelně při cestě do školy či do práce,
vyplatí se Vám zakoupit časovou jízdenku IREDO.
Co je časová jízdenka IREDO?
Časová jízdenka je obdobou tzv. „lítačky“. Na zakoupené trase lze absolvovat neomezený počet jízd. Časovou jízdenku si můžete koupit sedmidenní, třicetidenní
a devadesátidenní. Má podobu papírové jízdenky.
Jak funguje časová jízdenka v praxi?
Student z Holic, který dojíždí každý všední den do školy
v Pardubicích, by si musel s využitím jednotlivých jízdenek
koupit v měsíci 40 jízd, což by ho stálo 840 Kč. Při zakoupení třicetidenní jízdenky zaplatí však pouze 630 Kč. Celkově
tedy student měsíčně ušetří 25% nákladů na cestování. Roční
úspora v průběhu školního roku přesáhne dva tisíce korun.
V případě sedmidenní jízdenky by dosáhl úspory minimálně 20% a při použití devadesátidenní jízdenky více než
30% oproti nákupu jednotlivých jízdenek.
Co když bude student z Holic na cestě přestupovat na
vlak v Moravanech? To je možné jak s jednoduchou, tak i
s časovou jízdenkou.
Je časová jízdenka přenositelná?
Ano, jednu časovou jízdenku může použít na konkrétní
trase kdokoliv. Například paní bydlící v Moravské Třebové,
která má zakoupenou devadesátidenní jízdenku na trase
Moravská Třebová – Svitavy, se vrátila odpoledne z práce.
Její manžel může tuto jízdenku využít a jet se podívat na
basketbal do Svitav a zpět. Nezaplatí ani korunu navíc.
Je možné použít časovou jízdenku i o víkendu?
Ano, lze ji využít i o víkendu.

Kde mohu časovou jízdenku IREDO koupit?
Všechny časové jízdenky lze zakoupit v pokladnách
Českých drah. Sedmidenní a třicetidenní lze zakoupit již ve
všech regionálních autobusech.
Mohu ušetřit při cestování po kraji, i když nejezdím veřejnou dopravou pravidelně?
Ano, zakoupením síťové jednodenní jízdenky, která je
vhodná zejména pro turisty. Za 160 korun lze cestovat
v celém systému IREDO.
Jak ušetřit v systému IREDO, když se chystáte na výlet
s rodinou?
Pokud cestuje více lidí, vyplatí se nákup skupinové síťové jednodenní jízdenky, která platí až pro pět osob, z toho
dva mohou být dospělí. Cena této jízdenky je 260 Kč.
Příklad: Pětičlenná mladá rodina z Hradce Králové se rozhodne, že o víkendu navštíví nově vybudovaný ski areál na
Dolní Moravě (Pardubický kraj), který je vzdálený 86 kilometrů. Zakoupí si skupinovou síťovou jízdenku za 260 Kč.
Na tuto jízdenku se nejenom dostane na Dolní Moravu, ale
i zpět. Případně si může udělat výlet cestou zpět například
do Litomyšle. Ani v tomto případě nezaplatí nic navíc.
Jak zjistit cenu jízdenky předem?
Tarifní mapy s uvedením cen jsou vyvěšeny na každé
autobusové i vlakové zastávce. Pokud máte přístup na
internet, můžete si spočítat jízdné prostřednictvím kalkulátoru na webových stránkách www.oredo.cz (Menu – IREDO – Kalkulátor jízdného).
Slevy pro vybrané skupiny cestujících
Děti do 6 let, kočárky s dítětem
•je možno přepravit až dvě děti do 6 let zdarma
s průvodcem starším 10 let (třetí a další dítě s průvodcem
– poloviční jízdné
• zdarma se přepravuje kočárek s dítětem
Děti do 15 let
•mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 50 %
•děti ve věku 10 až 15 let prokazují věk jakýmkoliv oficiálním průkazem s razítkem vydavatele, který obsahuje
jméno, datum narození a fotografii dítěte
Žáci do 15 let
•mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 62,5% (sleva se
v kalendářním roce neposkytuje v období od 1. 7. do 31. 8.)
•nárok se prokazuje platným žákovským průkazem vystaveným v pokladně ČD nebo u autobusového dopravce
Studenti do 26 let
•mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 25 % (sleva se
v kalendářním roce neposkytuje v období od 1. 7. do 31. 8.)
•nárok se prokazuje platným žákovským průkazem vystaveným v pokladně ČD nebo u autobusového dopravce
Osoby ZTP a ZTP/P
•mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 75 % po předložení průkazu (ZTP/P se vztahuje též na přepravu průvodce zdarma
Rodiče k návštěvě zdravotně postižených dětí v ústavech
•mají nárok na zvláštní jízdné se slevou 50 % pro cestu zpět
je nutné mít ústavem potvrzené vykonání návštěvy v průkazu
Držitelé průkazu PTP
•mají nárok na jízdné zdarma v autobusech zařazených
IREDO
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Na přelomu starého a nového roku
Na svátek svaté Barbory zaznívaly tóny vánočních
koled před budovou základní školy. Děti přednášely
vánoční básničky, zpívaly za doprovodu kytary a varhan.
Předvánoční atmosféra byla nakonec umocněna rozsvícením stromku. Nejmenší účastníci, ale i ti starší, byli zváni
do „peklíčka”, kde se rozdávaly sladkosti.
V době adventní nás opět navštívil Mikuláš, který si
ani letos nezapomněl svou knihu hříchů. Doprovázelo ho

písně a rytmizovaly básničky. Hudební pohádku „Zvířátka a loupežníci”, tanec veverek s oříšky zase předvedly
nejstarší děti. Závěr patřil tradičním koledám a rozdávání
přáníček rodičům.

„My tři králové jdeme k Vám...” S touto písničkou jsme
v tříkrálovém průvodu prošli v čele s Kašparem, Melicharem a Baltazarem prvním stupněm základní školy. Popřáli jsme dětem, pedagogům i provozním zaměstnancům
mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce.
Zápis do školy: S blížícím se zápisem do základní školy
jsme do školky pozvali paní učitelku Mgr. Hanu Katzerovou, aby se mohla blíže seznámit s budoucími prvňáčky.
Po představení dětí následovalo lovení rybek s obrázky
s určováním počáteční hlásky. Účastníkem této hry byla
i sama paní učitelka. Na závěr děti předvedly známou hru
„Bingo” s rozeznáváním tvarů a barev. Předškoláci byli za
šikovnost odměněni bonbóny a pozváni ke slavnostnímu
zápisu do školy.

několik čertů, ti však zůstali za dveřmi. Děti mu přednesly
básničky, zazpívaly a za odměnu dostaly balíček dobrot.
14. prosince jsme pozvali rodiče na vánoční besídku.
Nejmladší děti hrály pohádku „O veliké řepě”, zpívaly

Kolektiv MŠ
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ZŠ JINDŘICHA PRAVEČKA, VÝPRACHTICE
DEN ZDRAVÉ VÝŽIVY
Dne 10. ledna 2012 uspořádala tento program Společnost pro zvířata – z. o. ČSOP
s podporou Nadačního fondu Albert.
Cílem bylo předání a zprostředkování informací o zdravé výživě žákům a poskytnutí inspirace pracovníkům školy. Program pro děti byl uzpůsoben tak, aby předávané informace získaly formou zážitkových aktivit. Pro žáky
2. stupně byl program doplněn odbornou besedou.
Žáci prvního stupně:
- tvořili barevné obrázky ze zeleniny a ovoce podle Zdravé Pětky, které následně snědli;
- vyslechli příběh o životním stylu dvou dětí (Alenky
a Péti);
- ochutnali možnosti zdravých svačin: z potravin bez
chemických přísad a přidaného cukru, se zeleninou,
s celozrnným pečivem, s rostlinnými a luštěninovými
pomazánkami, pravým bílým jogurtem, s lupínky a obilnými vločkami, obilným sladem a bio džemy, s obilnými klíčky, se sluneč. a dýňovými semínky, se zeleninou,
s bio máslem a bio mlékem, s bio rýžovým nápojem, se
sójovým jogurtem;
- poznávali obiloviny a luštěniny;
- užili si pohybové aktivity,
- obdrželi materiály Zdravé Pětky o správném životním
stylu;
- diskutovali, které základní stavební látky naše tělo potřebuje a kde se vyskytují,
- probírali, které potraviny jsou zdravé a nezdravé, včetně
základních informací o značení potravin (např. čerstvé
potraviny, české potraviny, bio potraviny).

Víte, že denně bychom měli ujít alespoň 10 000
kroků? A že energetické nápoje obsahují plno přísad
zdraví a často i životu nebezpečných?
Obecně bylo žákům vysvětleno, že o svoje zdraví je
třeba pečovat v každém věku, spoustu zdravotních problémů lze vyřešit správnou výživou a životním stylem, že je
třeba rozlišovat, jaké potraviny nakupovat a konzumovat,
číst složení potravin a dávat přednost potravinám bez chemických přísad, umělých sladidel, velkého množství cukru
a soli a také, že ekologické potraviny – logo Bio – jsou lepší
jak pro lidské zdraví, tak pro přírodu a chovaná zvířata.
Projekt „Dny zdravé výživy pro školy“ podpořil Nadační fond Albert. Byly také využity materiály z jeho programu „Zdravá pětka“, www.zdrava5.cz
Potravinami a produkty projekt podpořily také společnosti: obchodní družstvo Konzum, a společnost Amunak.
Společnost pro zvířata – z.o. ČSOP, Ekocentrum Červená Voda,
Dita Michaličková

Názory dětí I. stupně:
… Moc mě bavilo sestavování obličejíčků z ovoce a zeleniny, které jsme pak snědli.
... pochutnala jsem si na jáhlové a pohankové kaši…
... dobré byly chlebíčky se sójovou, fazolovou a brokolicovou pomazánkou...
… chutnaly mi lupínky se sirupem...
… vynikající byl zeleninový salát s dresinkem...
… moc mě bavily pohybové aktivity...”
Názory dětí II. stupně:
„Tato návštěva mě zaujala vyprávěním o tom, že bychom
se neměli přejídat ani moc hubnout...
… velice zajímavá byla přednáška o biopotravinách...
… moc mi chutnala jáhlová kaše...
… nejvíc mi chutnaly lupínky s jogurtem a zeleninový
salát...
… prvních pár dnů jsem se radami řídil, ale asi si na nový
jídelníček jen tak nezvyknu…
… moc se mi líbilo, jak nám vyprávěla o výživě a hubnutí
odbornice na výživu…

Žáci druhého stupně:
- si také připravili svoji zdravou svačinu, ochutnali Fair
Trade čokolády, diskutovali o složení a značení potravin
(např. logo Bio, Fair Trade, Vegan), hledali informace
o chem. přísadách a čerstvosti potravin na obalech.
Jejich program doplnila beseda s odbornicí Národní síťě
podpory zdraví na téma Poruchy ve výživě.
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Okresní kolo Pythagoriády

… dozvěděl jsem se o tom, co znamenají čísla na kupovaných vajíčkách a překvapilo mě to…
… nezvyklá jídla byla pro mě příjemným překvapením…
NA ZÁVĚR:
V hodinách předmětu Výchova ke zdraví sestavili žáci
6. třídy dotazník. Přikládáme jej pro doplnění tématu.

Dne 18. 1. 2012 se tři naše žákyně Adéla Seidelmannová, Kristýna Stejskalová a Veronika Pouková s doprovodem paní učitelky Aleny Machové vydaly do Ústí nad
Orlicí. Než jsme se ale vydaly na kolo okresní, musely
jsme v naší škole napsat kolo školní. Vždy jen jeden nejlepší řešitel ze třídy pak mohl zkusit své štěstí v Ústí. Asi
po hodině cestování a samozřejmě chvilce čekání jsme se
odebraly do třídy, kde jsem dostaly test odpovídající naší
kategorii (6. - 8. tř.) a nastala pak hodina plná počítání
a soustředěného přemýšlení. Navíc naše podmínky byly
ztíženy zákazem používání kalkulaček a tabulek. Což
v některých případech mělo určitě velký vliv na výsledek.
Po vyplnění jsme se odebraly na chodbu, kde na nás trpělivě celou hodinu čekala paní učitelka, která už u sebe měla
výsledky. Poté, co jsme si je zkontrolovaly a patřičně okomentovaly, vydaly jsem se na cestu domů. Cestou na autobus jsme ještě od paní učitelky dostaly ,,ZASLOUŽENOU
ODMĚNU“ a pak, plně zabrány do diskuze o jednotlivých
příkladech, jsme se přibližovaly domovu. A jak že jsme
dopadly? Naše nejmladší reprezentantka Kristýna Stejskalová (6. tř) se umístila na místě 10.-14., Adéla Seidelmannová (7. tř) pak na místě 5.-6. a Veronika Pouková (8. tř.)
na místě 13.-17.
Samozřejmě všem gratulujeme.

DOTAZNÍK ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU
1. Snídáš ?
ANO
NE
OBČAS
2
0
1
2. Kupuješ si pamlsky ?
OBČAS
NE
DENNĚ
1
2
0
3. Přisoluješ si hotová jídla?
ANO
NE
ČASTO
0
2
1
4. Sportuješ ?
STÁLE
OBČAS
MOC NE
2
1
0
5. Pobýváš často v zakouřeném prostředí ?
ANO
NE
0
1
6. Myslíš si, že máš váhu?
NIŽŠÍ
PŘÍMĚŘENOU
VYŠŠÍ
1
2
0
7. Kolik jídel denně sníš ?
1 - 2 3 - 4 5 - 6 VÍCE
0
1
2
0
8. Jíš čerstvé ovoce a zeleninu ?
ANO
NE
OBČAS
2
0
1
9. Jsi na něco alergický/á ?
NE
DOPLŇ:
0
odečti 1 bod,
při více alergiích odečti 2 body
Vyhodnocení:
15 – 12 bodů: Výborně, jen tak dál! Máš pevně ve svých
rukách své zdraví a jen tak tě nic neskolí.
11 – 8 bodů: Není to tak špatné, ale máš co zlepšovat.
Vyplatí se ti o sobě trochu víc přemýšlet.
7 – 4 body: Zatím nic moc. Máš značné rezervy. Nedávej
tolik na reklamy a jiná lákadla a určitě to zvládneš.
3 body a méně: Zamysli se nad sebou, člověče. Ubližuješ
sám sobě a pokud se sebou něco neuděláš, potíže se ti
nevyhnou.

Veronika Pouková

NA ZÁVĚR:
Děkuji všem děvčatům za vzornou reprezentaci naší školy. I když to tentokrát nebylo „na bedně“, rozhodně svým
výsledkem ostudu neudělaly, protože za sebou nechaly
i žáky víceletých gymnázií. Protože účast v pythagoriádě je
dobrovolná, patří poděkování i všem účastníkům školního
kola. Prokázali píli i to, že lenošení není pro ně.
Mgr. Hana Chládková, ředitelka ZŠ

TONDA OBAL
Je název projektu společnosti Ekokom, se kterým navštěvuje školy. Nabídku jsme využili ve středu 25. ledna, a tak
všichni žáci školy se dozvěděli spoustu zajímavých informací o obalech, jejich složení, o nutnosti třídění odpadu
i o jeho recyklaci. Program byl přizpůsobený věku žáků
i tomu, co již vědí z učiva školy, případně z rodiny. Žáci si
zopakovali, jak roztřídit odpad, měli možnost zeptat se na
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MIKULÁŠ NA CVIČENÍ
6. 12. 2011 se přišel podívat mikuláš s čertem na cvičení rodičů s dětmi. Po té, co děti ukázaly své dovednosti
a řekly i básničku, dostaly balíček s drobnými pamlsky.

to, co jim bylo nejasné, viděli příklady výrobků z recyklovaného odpadu. Nejvíce je asi překvapilo, jak vypadá PET
láhev před naplněním. Nutno říci, že ve škole odpad třídíme už dávno, ale i tady se potvrdilo, že opakování je
matka moudrosti.
Mgr. Hana Chládková

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Základní škola Jindřicha Pravečka ve Výprachticích
zve všechny rodiče s dětmi narozenými mezi
1. 9. 2005 a 31. 8. 2006
na

Prosíme občany, aby své připomínky a návrhy na změny v jízdním řádu podali nejpozději do 10. března 2012
na obecní úřad. Připomínky musí být naprosto konkrétní,
např. linka číslo, příjezd v kolik hodin a kam a jaké se
přesně navrhují změny.
V červnu 2012 by měly vyjít upravené jízdní řády, a to
právě na základě podnětů občanů.

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY
Zápis proběhne ve středu 8. února 2012 v pavilonu
I. stupně v době od 15.30 do 17.00 hodin.
Mgr. Hana Katzerová
třídní učitelka

Výtěžek sbírky na opravu kostela Proměnění Páně
ve Výprachticích konané v sobotu 21. 1. 2012.
Hoblovna a horní konec
8.390,– Kč
Malá strana a levý střed obce
8.280,– Kč
Velká strana a pravý střed obce
11.361,– Kč
Koburk a dolní konec
12.690,– Kč
Halda
6.158,– Kč
CELKEM
46.879,– Kč

Mgr. Hana Chládková
ředitelka školy

Základní škola Jindřicha Pravečka
pořádá ve čtvrtek 8. března v 17 hodin

KONCERT TALENTŮ
na sále hostince „U Jana“

Děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli.
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KLUB DŮCHODCŮ
Nedávno skončil rok 2011 – je tedy důvod k bilancování. Při výroční besedě vždy hodnotíme uplynulý rok.
Tentokrát tomu tak bylo na předvánoční besedě v jídelně firmy Agrospol s.r.o. Majitelům firmy děkujeme za
velmi dobré pohoštění, které pro nás připravila kuchařka paní Marta Stejskalová. Hosty naší besedy byli někteří
naši sponzoři a starosta OÚ JUDr. Miroslav Stejskal, který
se zúčastňuje i některých besed během roku. Jsme rádi,
že hosté pozvání přijali, strávili jsme společně příjemné
odpoledne. Celoročně se na besedách scházíme každých
14 dnů. Besed se zúčastní průměrně 35 členů. Zapsaných
máme 43 členů. Ohlédnutí za uplynulým rokem hodnotíme kladně, protože aktivit bylo hodně. Během roku jsme
se sešli celkem 38x, z toho besed bylo 25. Uskutečnili
jsme i jeden zájezd. Se seniory z okolních KD jsme se sešli
9x. Společně jsme se pobavili a zatancovali si při hudbě
Svatebčance z Jamného nad Orlicí. I letos doufáme, že
i v tomto roce, kdy si připomeneme 21. výročí založení
klubu, se bude činnost dařit a bude na stejné úrovni jako
dosud, protože nám pomáhají dobří přátelé a sponzoři.
Do nového roku 2012 přejeme všem našim příznivcům,
redakci a čtenářům VN, aby jejich životy byly naplněny
štěstím, láskou a ve všech domovech vládl klid a mír.
Bilance činnosti klubu důchodců za rok 2011:
Besedy:
V hostinci „U Jana” 12x, v hasičské zbrojnici v Koburku
8x, v areálu TJ Sokol 4x, v jídelně firmy Agrospol s.r.o. 1x.
Akce mimo besedy:
Důchodcovský ples v Bystřeci, Tradiční Ostatky v Horní
Čermné, Přátelské setkání v Jablonném nad Orlicí, Májové setkání v Horním Třešňovci, Páté setkání se seniory
z Veřovic na sále U Jana, Přivítání léta v Horní Čermné,
Dozvuky Benátské noci v Bystřeci, Exkurze v závodě OEZ
s.r.o. SIEMENS provoz Výprachtice, Tradiční setkání na
sále U Jana, Zábavné odpoledne v Horní Čermné, Dozvuky Martinského posvícení v Dolní Čermné, Celoobecní
beseda s důchodci na sále U Jana.
Zájezd:
Dolní Libchavy: SOR, výroba autobusů – Svitavy:
muzeum a galerie – exponáty historických praček – expozice Oskara Schindlera, zachránce Židů před smrtí v plynových komorách, fauna Svitavska. Moravská Třebová:

zámek – sbírky holandského malířství, zbraně a cínové
předměty ze 17. a 18. století – rozsáhlá mučírna ve sklepení zámku.
Poděkování:
Děkujeme sponzorům, kteří nám přispěli do naší tomboly při tradičním setkání na sále U Jana pořádaném 22. 9.
2011, kterého se zúčastnili důchodci z okolních vesnic.
Sponzoři:
Agrospol s.r.o. Výprachtice, Ovaz zámečnictví Luboš
Merta, Zednické práce Radek Hajzler, Česká pojišťovna
Luboš Dušek, OÚ Výprachtice, KJK Jiří Katzer, Dřevařská
výroba David Petr, Autodílna Vítek Matěj, Hostinec U Jana
Alice Uhrová, JUDr. Miroslav Stejskal, Marie Chládková,
Jan Vávra, Martina Buzyňuková, Roman Besperát.
Za klub důchodců Besperátovi

SDH Koburk pořádá

Hasičský ples
25. února 2010 od 20 hod.
na sále U Jana – hraje tradiční svěží kapela
Monitor Romana Gruse.
Čeká vás tradiční dutinková tombola
s finálovou soutěží o hlavní ceny a také opět akce
„PIJU CELÝ PLES ZADARMO“.
ZADARMO“.
Tito šťastlivci mají veškerou konzumaci alkoholických
a i nealkoholických nápojů po celý ples zdarma
(respektive dokud budou moci), budou vylosováni
ze vstupenek zhruba ve 20:15.
Pokud se organizátorům zadaří, budou letos opět
vydány i Plesové noviny.
Organizační poznámka:
Přestože jsme velmi rádi za pravidelnou vysokou
návštěvnost našeho plesu, která je na samé hranici
kapacity sálu, je nám líto, když někdo přijde později
a složitě hledá místo k sezení. Proto dopředu
oznamujeme, že bude opět připraveno 26 stolů
po 10 židlích, a sál se pro všechny návštěvníky otevře
v 18 hodin. Žádné stoly nebudou před 18. hodinou
nikomu rezervovány, kromě 4 pro obsluhu,
okolní sbory a obec.
Srdečně zvou hasiči z Koburku.
Od 1. února 2012 je v provozu
nově otevřený salón
MANIKÚRA, PEDIKÚRA, MODELÁŽ
GELOVÝCH NEHTŮ
v budově čp. 175
(stará pošta-bývalé masáže).
Těší se na Vás Lenka Kašparová
tel.: 606 499 566
email: lenka.kasparova01@email.cz
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Spoj číslo od 1 do 59 a od 60 do 120. Potom obrázek vybarvi.

OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY
SUDOKU

Prohlédni si obrázky a vybarvi pouze ty předměty a věci,
které bude nemocný brouček potřebovat k tomu, aby byl
opět zdravý.
Omalovánka.

Spoj dvojice stejných sněhuláků. Jednomu druhý do páru chybí.
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