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LIST OB¦AN¶ VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTEµIC
Dobrou kdo pohrdne radou, pak Ćasto špatnou se ďídí.

WALTHER von der Vogelweide, nĈmecký básník /1170-1230/

Zprávy z radnice
Vážení pĆátelé,
dovolte nám, abychom Vás opøt poinformovali o døní
v naší obci v møsíci dubnu.
Pokud jsme psali o škodách v møsíci bĆeznu, jejichž
pĆíêinou byl sníh a led, pak v dubnu došlo k dalším
škodám na obecních komunikacích a dalším majetku
v dĎsledku rychlého tání snøhu. Pokud jste sledovali
zpravodajství sdølovacích prostĆedkĎ tak víte, že Ćada
míst v naší zemi dopadla daleko hĎĆe. Povodnø napá
chaly velké škody. V dané souvislosti bychom chtøli
podøkovat Výprachtickým hasiêĎm a jejich starostovi
panu Petrovi Pfeiferovi, kteĆí pomáhali êistit potok
v dobø nejvøtšího prĎtoku vody, êerpali vodu ze sklepĎ
rodinných domkĎ a provádøli také kontrolní a hlídko
vou êinnost. Hasiêi SDH Koburk se nabídli, že pomo
hou povodnømi postiženým obcím.
Náklady, které bude nucen vynaložit stát i obce na
likvidaci povodĀových škod, nebudou urêitø malé. Pro
naši vesnici nezískáme zĆejmø nøkteré další dotace, se
kterými jsme již poêítali. Nevíme napĆíklad, jak dopad
neme s žádostí o dotaci na opravu kulturního domu.
Budeme se však snažit udølat vše pro to, aby bylo v
JARO VE VALTEúICÍCH
opravách této budovy êp. 216 pokraêováno v tom roz
polovina dubna 2006
foto: Jan KaČka
sahu, v jakém to jen bude pro obec z hlediska finanê
obec jednala se závørem, že jim navrhované Ćešení vyhovuje. Víme
ních prostĆedkĎ pĆijatelné.
V poslední dobø slyšíme hlasy o tom, co se nepodaĆilo udølat, dobĆe, že by si každý z nás pĆál velkou tølocviênu se zázemím, kde
pĆípadnø, že nová školní kuchyĀ je malá apod. Ubezpeêujeme Vás, bude pamatováno i na diváky apod. Musíme si však poctivø pĆi
že jsme se snažili udølat za získané dotace maximum. Je však znat, že na takovéto Ćešení jsme nezískali potĆebné prostĆedky.
každému jasné, že malá obec, která neustále doslova bojuje s ne Obec nicménø uvažuje, že ve spolupráci s obcí Rudoltice v êele s je
dostatkem žákĎ, nezíská veškeré finanêní prostĆedky (zĎstaĀme jím starostou panem RNDr. OldĆichem Kolomým, se zúêastníme
projektu, který Ćešení problematiky naší obce na úseku turistiky a
v tuto chvíli u školy), o které si požádá.
Abychom mohli vyvíjet potĆebný tlak na získání dotace, musíme sportu obsahuje. Jsme však teprve na zaêátku. O postupu pĆípravy
mít k dispozici pádné argumenty a tømi jsou nárĎst poêtu žákĎ ve této velké akce Vás budeme informovat na stránkách Výprachtic
kých novin.
škole, který je podmínøn pĆíznivým populaêní vývojem.
Pro letošní rok jsme tak napĆíklad žádali o 15 mil. Kê na rekon Abychom v tomto êísle Výprachtických novin nepsali pouze o potí
strukci tølocviêny. Dostali jsme pouze 2 mil. Kê. Máme právo se žích, podølíme se s Vámi o radost z fungování naší restaurace. To
rozhodnout, že peníze vrátíme, protože byly vyžádány právø na co bylo novými nájemci slíbeno, je dĎslednø dodržováno. Za úsilí
tento úêel, nebo se pokusíme pĆistavøt k tølocviênø sociální zaĆíze s jakým se snaží oba hospodští provozovat pronajaté prostory, jim
ní, které bude odpovídat svým rozsahem jednak požadavkĎm upĆímnø døkujeme. Obec se snažila pomoci fungování restaurace
tím, že investovala do vybavení restaurace, na nákup potĆebných
hygienických pĆedpisĎ a jednak svým objemem získané dotaci.
Uvažované sociální zázemí pro tølocviênu musí zejména vyhovovat kuchyĀských strojĎ, další prostĆedky. Jsme rádi, že se Vám, dle
tøm, kteĆí toto zaĆízení budou využívat nejvíce. To jsou tedy v prvé rĎzných ohlasĎ, v naší hospĎdce líbí.
Ćadø døti naší základní školy, neboČ tølocviêna je souêástí základní Závørem nám dovolte, abychom Vám popĆáli hodnø jarního sluníê
školy a je s touto základní školou posuzovaná aČ se nám to líbí ne ka, pevné zdraví a pohodu.
bo nikoliv. Jedná se totiž o komplex budov, které mají jedno êíslo
popisné a jedná se tedy o jednu budovu, byČ na dvou stavebních S pozdravem
pozemcích. V druhé Ćadø se pak musíme zeptat TJ Sokol Výprachti
Zastupitelstvo obce
ce, jestli i pro nø bude uvedené Ćešení pĆijatelné. S tømito subjekty
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ZASTUPITELSTVO OBCE VÝPRACHTICE ZASEDALO DNE 12. DUBNA 2006
Z jednání zastupitelstva vyjímáme:

* ZO schvaluje odmĈny za výkon funkce ĆlenĐm zastupitelstva dle naďízení vlády Ć. 50/2006.
* ZO schvaluje darování pozemku parcelní Ć. 322/12 v katastrálním území Výprachtice k výstavbĈ rodinného domku sleĆnĈ
Elišce Hegerové a panu Emerichu Drozdovi.

* ZO stanoví s úĆinností od 1. 5. 2006 nájem z pronajímaných nebytových prostor v budovĈ Ćp. 175 na 35,-- KĆ za 1 m2
pronajaté plochy.

* ZO schvaluje uzavďení smlouvy s panem .Jiďím Schlezingerem na dodávku a montáž technologie do kulturního domu a
restaurace „U Jana" za cenu 56.870,-- KĆ vĆetnĈ DPH. Sjednaná cena bude zaplacena do 30. 6. 2006.

* ZO projednalo za úĆasti ďeditele ZŠ a pďedsedy TJ Sokol Výprachtice navržené stavební ďešení pďístavby tĈlocviĆny ZŠ

*
*
*
*
*
*
*
*
*

zpracované firmou BKN Vysoké Mýto s tím, že navržené ďešení schvaluje a povĈďuje starostu obce k dalšímu jednání ohlednĈ
realizace pďedmĈtné akce. ZO vzalo na vĈdomí, že na uvedenou akci byla získána Ćástka 2 mil. KĆ a ďešení tedy bude
odpovídat objemu prostďedkĐ, které jsou na realizaci díla k dispozici.
ZO projednalo škody na majetku obce vzniklé v dĐsledku tuhé zimy a povĈďilo starostu obce, aby uplatnil nárok obce u
HasiĆské vzájemné pojišĢovny.
ZO souhlasí s pronájmem bytu 1+2 v domĈ Ćp. 7, dosud užívaného manželi Mlkvíkovými a to paní Evženii Uhrové, panu
Miroslavu Dostálovi a paní IrenĈ Guthové.
ZO souhlasí, aby Ćást ceny pronájmu nebytových prostor kulturního domu „U Jana", konkrétnĈ Ćástka 2.000,-- KĆ mĈsíĆnĈ,
byla zapoĆítána nájemcem oproti poďízení hmotného majetku (zaďízení a vybavení restaurace).
ZO vzalo na vĈdomí konání oslav 100. výroĆí založení MĈšĢanské školy ve Výprachticích na den 20. 5. 2006. SouĆasnĈ
vzalo na vĈdomí program oslav pďednesený ďeditelem školy.
ZO schvaluje bezúplatný pďevod nákladního automobilu CAS32 T148 od ñeské republiky - HasiĆského záchranného sboru
Pardubického kraje.
ZO schvaluje navýšení pďíspĈvku zďizovatele pro pďíspĈvkovou organizaci Základní škola Jindďicha PraveĆka Výprachtice a to
o Ćástku 14.062,-- KĆ.
ZO schvaluje návrh zadání ZmĈny Ć. 2 územního plánu obce Výprachtice.
ZO schvaluje cenu vodného pro rok 2006 ve výši 9,-- KĆ za 1 m3 a cenu stoĆného pro rok 2006 ve výši 21,-- KĆ za 1 m3.
Ceny jsou stanoveny s ohledem na výpoĆet skuteĆných nákladĐ. ZO souĆasnĈ schvaluje výjimku pro odbĈratele, kteďí bydlí
v úseku Halda od vodojemu po hájovnu a to tak, že pro tyto odbĈratele se stanoví vodné ve výši 5,-- KĆ za 1 m3.
ZO vzalo na vĈdomí dopis nĈkterých ĆlenĐ zastupitelstva obce Výprachtice za volební období 1998 - 2002.

Diskuse: Zástupci TJ SOKOL Výprachtice a ďeditel Základní školy Jindďicha PraveĆka Výprachtice se vyjádďili k navrženému
stavebnímu ďešení šaten, WC pro muže a ženy a sprchových koutĐ k tĈlocviĆnĈ ZŠ a souhlasí s tímto návrhem ďešení.

UPOZORN«NÍ
SVOZ OBJEMOVÉHO
A NEBEZPE¨NÉHO ODPADU

ZÁLOHU NA VODNÉ
A STO©NÉ PRO

se uskuteÆní v sobotu

ROK 2006
MOHOU ODB«RATELÉ
VODY Z OBECNÍHO
VODOVODU PLATIT
V POKLADN« OBECNÍHO Ú±ADU OD

1. ©ERVNA 2006!
cena vodného
9,-- K¹/m3

cena sto¹ného
21,-- K¹/m3

13. kvÊtna 2006
na následujících místech v obci
sídlištÊ Mertov
vedle Õad. garáží za OÚ
ValteÕice - zastávka
na Malé stranÊ u Skalických
toÆna „U Kovárny“
na HaldÊ u kravína
sídlištÊ Koburk
hasiÆská zbrojnice v Koburku
Chudoba u kravína

07.00
07.30
08.00
08.30
09.15
10.00
10.30
11.00
13.00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
hod.
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OSLAVY 100. VÝRO§Í OTEV¶ENÍ „NOVÉ“ ŠKOLY.

D«KUJEME...

Zveme všechny žáky a jejich rodiĆe, bývalé žáky a zamĈstnance
a všechny pďíznivce Základní školy Jindďicha PraveĆka ve Výprachticích na Den otevďených dveďí, který se uskuteĆní v sobotu 20.
kvĈtna 2006 od 9.00 hodin do 18.00 hodin v rámci oslav 100. výroĆí uvedení „nové“ školy do provozu.
PROGRAM:
 09.00 - 18.00 hodin
Den otevďených dveďí v MŠ (60 let) a ZŠ Výprachtice (100 let)
 výstava Jindďich PraveĆek
 výstava z historie školy
 výstavka prací žákĐ školy
 15.00 hodin - slavnostní zahájení pďed budovou školy
 15.30 hodin - kulturní program na sále hostince „U Jana“
 18.00 hodin - mše svatá (na zahradĈ školy, f. Ivo Kvapil)
 20.00 hodin - zábava s hudbou a tancem na sále hostince
„U Jana“.
Pro návštĈvníky je pďipraveno obĆerstvení (obĈdy od 11.00 do
14.00 hodin) ve školní jídelnĈ a k dobré náladĈ zahraje Výprachtická dechovka a skupina Trapas.
TĈšíme se na Vaši návštĈvu.

Zima letos dala zabrat všem. Ve Výprachticích jsme sice zvyklí na
drsné zimy, sníh, led, závĈje. Jenže Ćeho je moc, toho je pďíliš - to
už ďíkal Švejk. Sníh nás zalehl jal<o moc nacpaná peďina. A ležel a
ležel. Kdyby jen to, ale on pďibýval a pďibýval. Co se veĆer vyházelo, to bylo ráno znovu zapadané tím „mol<rým bílým svinstvem“
(jak zpívá Jarek Nohavica).
SilniĆáďi s vypĈtím všech sil udržovali sjízdnou silnici, obecní úďad
zajistil projíždĈní vedlejších cest. Obojí se moc snažili, pďesto nĈkdy (i když málokdy) zvítĈzily závĈje.
Na ďadu míst se napď. celou zimu nedostali popeláďi, protože si
se svým „neskladným“ vozem netroufali do problematických
úsekĐ zajíždĈt. Bezradným obĆanĐm, kteďí už už vidĈli, jak se jim
kolem chalup vrší hromady popela, atd., pomohl obecní úďad zajištĈním svozu popelnic z nepďístupných míst až ke kďižovatce,
kde si je popeláďi vysypali, a zase zpĈt.
Za tuto pomoc patďi upďímný dík panu starostovi, zastupitelstvu a
v neposlední ďadĈ obĈtavým chlapcĐm Josefu Baškovi a Janu
Šponiarovi, kteďí popelnice v krajnĈ nepďíznivých podmínkách
pravidelnĈ a spolehlivĈ odvezli a prázdné vrátili na místo.
Za sídlištČ „Mertov“
Marie Ingrová

Mgr. Petr Fiebiger, Ĝeditel ZŠ

ZÁPIS D«TÍ DO MATE¶SKÉ ŠKOLY
na celý školní rok 2006 - 2007 se koná

15. a 16. kvÉtna 2006
v mateÔské škole vždy od 08.00 do 15.30 hodin.

Kulturní akce
v jablonném nad orlicí

 kino
1. kvĈtna - pondĈlí v 1930 hod.
RAFáÁCI
film ñR - mládeži pďístupný
8. kvĈtna - pondĈlí v 1930 hod.
MNICHOV
film USA - pďístupný od 12 let
18. kvĈtna - Ćtvrtek v 1730 a v 1930 hod.
FIMFÁRUM II
film ñR - mládeži pďístupný
25. kvĈtna - Ćtvrtek v 1800 hod.
DOBA LEDOVÁ 2 - OBLEVA
film USA - mládeži pďístupný

 kultura
13. kvĈtna - sobota ve 2000 hod.
OSLAVA SV. FLORIÁNA
hasiĆská zbrojnice SDH

26. - 28. kvĈtna - pátek až nedĈle
OSLAVY 100 LET POVÝŠENÍ
JABLONNÉHO NAD ORLICÍ NA MóSTO
Odhalení desek padlým v 1. a 2. svĈtové válce, odhalení desky gen. KrejĆího,
koncerty dechové hudby,
vystoupení rock pop i folk kapel
a pĈveckých sborĐ,
výstavy spolkĐ, fotbalový zápas,
promítání filmĐ o Jablonném nad Orlicí,
den otevďených dveďí místních firem.
Podrobný program na
www.jablonneno.cz

4 sport
13. kvĈtna - sobota ve 1400 hod.
KULIñKIJÁDA
poďádá Junák u koupalištĈ
20. kvĈtna - sobota
VYHLÍDKOVÉ VRCHOLY
30. roĆník tradiĆního turistického
putování pro pĈší i cyklisty
start od 07.00 do 09.00 hod.
na fotbalovém stadionu.
Poďádá KñT.

POSLEDNÍ SNÍH VE VLATEúICKÝCH LESÍCH
polovina dubna 2006
foto: Jan KaČka
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JARO VE ŠKOLE

ŠKOLKA OSLAVUJE

NávštĈva ve škole

60. výroĆí naší Mateďské školy

28. bďezna 2006 zavítal do naší školy mezi žáky 2. a 4. tďídy starosta naší obce pan JUDr. Miroslav Stejskal. Pro dĈti si pďipravil zajímavé vyprávĈní o historii a souĆasnosti výprachtické obce. Seznámil dĈti s Ćinností Obecního úďadu, informoval o aktuálním
dĈní v obci, o problémech, které zde vznikají a nutností je ďešit, o
službách v obci, apod.
DĈti mĈly možnost nahlédnout do kronik, které pan starosta donesl a seznámily se tím se vznikem naší obce a s jejím historickým vývojem. Žáci s nadšením poslouchali vyprávĈní a pak pana
starostu zahrnuli množstvím zajímavých dotazĐ, které nebraly
konce. Ukázali tím, že jsou zvídaví a není jim lhostejné dĈní
v naší obci.
Touto cestou bychom chtĈli panu starostovi podĈkovat za jeho
ochotu pďijít mezi nás a Ćas, který nám vĈnoval.
Mgr. Hana Katzerová, tĜídní uþitelka

Exkurze - pďíprava na další povolání

VE FIRMó OVAZ - ZÁMEñNICTVÍ MERTA
bďezen 2006
foto: archív ZŠ
Pro žáky 7. a 8. tďídy byly uspoďádány dvĈ exkurze. První se uskuteĆnila dne 29. bďezna do provozu OVAZ Výprachtice.
Žáci si prohlédli provozovnu této firmy - pan Merta nás provedl a
podal výklad o jednotlivých Ćinnostech, které firma provádí. Na
závĈr zodpovĈdĈl ještĈ dotazy - ohlednĈ historie firmy, odbytových možnostech. Poté ještĈ pďedal žákĐm malé upomínkové
dáreĆky.
Dne 5. dubna jeli žáci shora uvedených tďíd na další exkurzi - tentokrát do Lanškrouna do firmy SOMA. Exkurzi v tomto provozu
nám umožnil pan Radovan Smejkal, který nás také provedl všemi
oddĈleními této firmy. Podal nám také zajímavý výklad o všech
Ćinnostech, kterými se jednotlivá oddĈlení firmy zabývají. Žáci
zhlédli konstrukĆní oddĈlení vybavené nejmodernĈjší technikou,
kterou pro svou práci konstruktéďi potďebují. Dále dílnu výroby
souĆástí, dílnu montáže strojĐ, nejnovĈjší halu, kde vidĈli obrovské stroje pďipravené k expedici zákazníkĐm. Prohlídka byla
ukonĆena v nové hale na skladování, rovnĈž vybavené nejmodernĈjší technikou.
ObĈ exkurze by mĈly pďispĈt k snadnĈjšímu rozhodování žákĐ o
výbĈru budoucího studijního, popďípadĈ uĆebního oboru. Podobné akce jsou urĆitĈ potďebné a dĈkujeme jak panu Mertovi,
tak panu Smejkalovi za umožnĈní prohlídky.
Jana Langerová, výchovný poradce pro volbu povolání

POSLEDNÍ PûSOBIŠTó „ŠKOLIñKY“ V AREÁLU ZŠ
bďezen 2005
foto: archív MŠ
Je to neuvĈďitelných 60 let, kdy byl zahájen provoz mateďské školy. V roce 1946 pďišly první dĈti do pďízemí Obecné školy, kde byla
zďízena tďída pro nejmenší dĈti obce, aby maminky mohly pracovat. A od té doby dodnes „školka“ pokraĆuje, stĈhuje se z místa
na místo, mĈní se poĆet tďíd, mĈní se oddĈlení, mĈní se uĆitelky
a mĈní se zďizovatel.
Naše školka se nikdy nemĈla po provozní Ćásti špatnĈ, protože
oba zďizovatelé - JZD a nyní Obecní úďad, si jsou vĈdomi, že dĈti
jsou naše budoucnost. A za to jim patďí dík!
V neposlední ďadĈ patďí podĈkování i dalším obĆanĐm vesnice za
jejich obrovskou pomoc pďi stĈhování a vytváďení podmínek ve
stávající nové MŠ, jako jsou napďíklad ZdenĈk a Mirek Faltovi, kteďí
nám opravdu velice pomohli. BezplatnĈ pracovali na opravĈ nábytku ve tďídách a hlavnĈ v šatnĈ dĈtí. Není možné v tomto krátkém Ćlánku vše vyĆíslit, co pro nás udĈlali. My, zamĈstnanci mateďské školy, to moc dobďe víme a proto: „pánové Mirku a ZdeČku - moc dĈkujeme!"
A že je to v naší „malé školiĆce" krásné se všichni pďijĉte podívat
v DEN OTEVúENÝCH DVEúÍ, který se koná 20. kvĈtna 2006 od 9 do
18 hodin, kdy slaví své výroĆí i naše Základní škola Jindďicha PraveĆka.

NA LETIŠTI VE STARÉM MóSTó U MORAVSKÉ TúEBOVÉ
Ćerven 2005
foto: archív MŠ
Zprávy z MateĜské školy pĜipravila
Marie Hejlová, Ĝeditelka MŠ
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… ANEB S MINISTREM V LESE
Den ZemĈ - sázení stromkĐ v Sázavském údolí
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Pďi prohlídce školy pan ministr ukázal svou dobrou pamĈè, neboè
si dobďe vzpomínal, jak to zde vypadalo pďed rekonstrukcí. Nyní si
mohl prohlédnout, jak se to ve škole po tďech letech práce hnulo
kupďedu.

KaždoroĆnĈ na Den ZemĈ (22. dubna) naši žáci uklízejí okolí školy a „kostelní“ cestu. Letos tomu bylo ale jinak.
Pan starosta nás požádal o spolupráci na obnovĈ Ćásti Sázavského údolí pod pilou. ZamĈstnanci obecního úďadu a hasiĆi vyĆistili
cestu od zimních polomĐ a žáci školy mĈli za úkol na Ćásti levého bďehu vysázet stromky.
Celá dopolední brigáda ale zaĆala zcela netradiĆnĈ. Sešli jsme se
v devĈt hodin ráno u obecního úďadu, kde již byl také vzácný
host - pan ministr Mgr. Radko Martínek. Zde dostal od dĈtí na
památku jimi malované obrázky a také nĈjaké vzkazy a dopisy.
Jako bývalý pedagog mĈl k dĈtem opravdu blízko a tyto „osobní
dary“ umĈl ocenit.

NA ŠKOLNÍ ZAHRADó ZASADIL PAN MINISTR MLADOU
LIPKU A JANA MU K TOMU ZARECITOVALA BÁSNIñKU
Mezi tím hasiĆi pďevezli brigádníky do „Sázaváku“, kde si každý
zasadil nĈkolik „svých“ stromeĆkĐ. Práce byla zpestďena stďelbou
ze vzduchovek (zapĐjĆili koburští hasiĆi) a zakonĆena opékáním
párkĐ a malým obĆerstvením.
Vzhledem k tomu, že bylo také nádherné poĆasí se ten letošní
Den ZemĈ opravdu vydaďil a každý ze zúĆastnĈných pro pďírodu
(i pro sebe) nĈco málo udĈlal.
PANA MINISTRA JSME PúIVÍTALI CHLEBEM A SOLÍ …

… A PúEDALI JSME MU NA PAMÁTKU OBRÁZKY,
VZKAZY A DOPISY
Dalším bodem programu bylo zasazení lípy na školní zahradĈ a
prohlídka školy. I zde si dĈti z I. stupnĈ pďipravily krátké vystoupení. Martina Bártová zahrála na housle, Jana Koubková zarecitovala „Výprachtickou lípu“ a na závĈr paní uĆitelky s Ćástí školního
sboru zazpívaly národní hymnu.

PO DOBúE VYKONANÉ PRÁCI NÁM VŠEM
U TÁBORÁKU CHUTNALO
DĈkuji všem, kteďí se podíleli na pďípravĈ i prĐbĈhu této akce,
zejména pedagogĐm a žákĐm školy, kteďí se ve svém volném
Ćase „sázení“ zúĆastnili.
Mgr. Petr Fiebiger
foto: archív ZŠ, duben 2006
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Zprávy z hasiÈské zbrojnice
Z §INNOSTI JEDNOTNÉHO SBORU DOBROVOLNÝCH HASI§· OBCE, TZV. ZÁSAHOVKY JPO III P¶I ZÁKLADNÍ
ORGANIZACI SBORU DOBROVOLNÝCH HASI§· VE VÝPRACHTICÍCH
POVODÿOVÁ AKTIVITA
Každý z nás urêitø s mírným mrazením v zádech sledoval, jak
stoupá voda i v naší Ćíêce, jak rychle taje sníh a co to mĎže vše
pĆinést.
Tak to bylo i v naší zásahovce, která pravidelnø sledovala stav
vody a pĆipravovala se na nejhorší. Naše obavy se naplnily dne
31. dubna 2006  pátek  kdy starosta obce JUDr. Stejskal vyhlá
sil pro naši jednotku I. stupeĀ povodĀové aktivity. Po jeho vyhlá
šení se naše jednotka sešla u hasiêské zbrojnice a starosta obce
nám v krátkosti vysvøtlil co je potĆeba ihned zabezpeêit a udølat,
abychom pĆedešli vøtším škodám na majetku a v nejhorším pĆí
padø i na zdraví našich spoluobêanĎ.
Po krátkém vysvøtlení vyjela naše zásahovka êistit místní Ćíêku
od rĎzných pĆekážek, které bránily volnému prĎtoku vody. Tato
práce se zapoêala u pily pana Petra a pokraêovala smørem proti
proudu až k místnímu Konzumu, kde byla tato práce ukonêena a
vše pokraêovalo od sobotního rána  1. dubna 2006  od Vrby
Vojtøcha až po pana Petránø Michala. Mezitím êást zásahovky
vyjela vyêerpat sklep paní Chládkové na Haldø a k vyêerpání 9 m
hluboké studnø pana Zítka Libora. Po tøchto akcích všichni spo
leênø doêistili místní Ćíêku, kde se pracovalo ve dvou partách po
4 hasiêích za použití dvou ruêních Ćetøzových pil. Na pĆevoz na
šich lidí jsme používali naši AVII 30 a na vysávání naši PS 12. I
pĆes nøkteré závady, jako napĆíklad porouchaný stroj PS 12, kte
rý musel být odvezen na rychlou opravu k panu Mertovi Františ
ku, tak i na rychlé pĆevlékání a pĆezouvání, když jsme nøkdy
spadli do vody.
Tyto práce byly ukonêeny v nedøli 2. dubna 2006 v odpoledních
hodinách. Poté následovaly práce na údržbách používané techni
ky, výzbroje a výstroje tak, abychom byli schopni znovu vêas a
kvalitnø zasáhnout.
Touto cestou bych chtøl podøkovat tømto našim êlenĎm, kteĆí se
na tøchto pracích podíleli: Doleêek David, Skalický OndĆej, Pfeifer
Petr st., Pfeifer Petr ml., Pfeifer David, Ing. Falta JiĆí, Chaloupek
Libor, Chládek Michal, Langr Richard, a Tomiška OndĆej. Rychlou
a kvalitní opravu naší PS 12 nám zajistil pan Merta František ve
své dílnø doma. Na této opravø se také podíleli Merta Kamil, Ska
lický Jaroslav ml. Všem ještø jednou velký dík.

JARNÍ VODA NAD MOSTEM KE KOBURKU
26. dubna 2006
foto: Jan KaČka

NOéNÍ TAKTICKÉ CVIéENÍ
Dne 25. bĆezna 2006 od 19.00 hodin do 21.00 hodin probøhlo
pod vedením hasiêĎ z Výprachtic noêní taktické cviêení okrsku ê.
4, tzn. hasiêi z Výprachtic, Koburku, BystĆece, éenkovic a Orliêek
a to na ovêín manželĎ Stejskalových.
Cílem tohoto cviêení bylo provøĆit v noêních hodinách a hlavnø
v hlubokém snøhu  až 150 cm  akceschopnost našich jednotek
v takto ztížených podmínkách.
Sraz jednotek byl stanoven na 18.45 hodin u hasiêské zbrojnice

ve Výprachticích. Všechny jednotky pĆijely vêas a proto mohlo být
cviêení dle plánu v 19.00 hodin zahájeno.
Po krátkém nástupu jednotek a jejich pĆivítání naším starostou
hasiêĎ a starostou obce JUDr. Stejskalem, celé cviêení bylo zahá
jeno poradou velitelĎ jednotek a štábu cviêení. Na této poradø
vysvøtlil starosta hasiêĎ z Výprachtic cíl tohoto cviêení, upozor
nil hlavnø na bezpeênost a kvalitní spolupráci mezi jednotlivými
jednotkami pomocí ruêních vysílaêek. Po této poradø bylo zahá
jeno vlastní cviêení.
Dle pĆipravených dokumentĎ a mapek bylo rozdølení jednotek
následovné. Sání z hasiêské nádrže provádøli hasiêi z BystĆece,
levé dopravní vedení v délce 200 m provádøli hasiêi z Orliêek,
pravé dopravní vedení v délce 200 m provádøli hasiêi z éenkovic,
na konci dopravního vedení pokraêovali rozdølovaêem a útoêný
mi proudy hasiêi z Výprachtic a Koburku. I když byly obavy zda
jeden stroj nám vodu vytlaêí do takové vzdálenosti a s pĆevý
šením zhruba 2530 m, vše dopadlo nad naše oêekávání dobĆe a
tím se potvrdily naše výpoêty. Tlak byl i u ovêína dobrý a mohlo
se zaêít cviênø stĆíkat na zmínøný objekt.
Bøhem cviêného útoku a bez pĆerušení dodávky vody, hasiêi pro
vádøli výmønu hadic jak na dopravním vedení, tak i na útoêném
vedení. To vše dle pokynĎ velitele cviêení, kterým byl starosta
naší základní organizace Pfeifer Petr st. a s pomocí ruêních
vysílaêek. Nad prací všech zúêastnøných jednotek bdøl štáb
cviêení, který pracoval v tomto složení. Velitelem celého cviêení
byl Pfeifer Petr st., za okresní orgán Matøjka Josef z BystĆece, za
náš okrsek Matøjka František také z BystĆece a éernohous JiĆí
z Orliêek. Jako státní dozor pracoval mjr. Bc. JiĆí Katzer 
náêelník HZS Lanškroun. Cviêení se zúêastnilo na 60 hasiêĎ
vêetnø obsluhy pĆi obêerstvení. Bøhem celého cviêení byl
podáván zdarma teplý êaj, aby nám dobrovolní hasiêi neumrzli,
protože tato práce probíhala v hlubokém snøhu a pak i za
vydatného deštø. I pĆes nástrahy, které nám pĆíroda pĆipravila,
probøhlo celé cviêení k velké spokojenosti všech zúêastnøných
jednotek a i celého štábu cviêení.
Po ukonêení cviêení a sbalení veškeré výzbroje a výstroje probøh
lo v naší zasedací místnosti krátké, ale vystižné zhodnocení cvi
êení, na kterém byly prodiskutovány nøkteré nepatrné nedos
tatky, které ovšem nemøly žádný vliv na výsledný dojem celého
cviêení. Po vyjádĆení a zhodnocení všech êlenĎ štábu cviêení, by
lo naší organizaci vysloveno podøkování za velmi dobĆe pĆipra
vené toto cviêení. Po tomto vyhodnocení velitel cviêení tuto akci
oficiálnø ukonêil.
Poté probøhla neoficiální beseda, pĆi které se podávalo obêer
stvení. Všichni úêastníci tohoto cviêení dostali zdarma párek
s chlebem, êaj, grog  rum daroval starosta obce  limonády a kdo
møl zájem dostal kávu. Za obêerstvení bych chtøl podøkovat na
šemu starostovi obce JUDr. Stejskalovi, který mimochodem se
našeho cviêení zúêastnil i se svojí manželkou.
Bylo i velice pĆíjemné zjištøní, že se na tuto naši akci pĆišli podí
vat i nøkteĆí místní obyvatelé a nøkteĆí tak zvaní chalupáĆi.
Nakonec mi dovolte, abych podøkoval všem našim hasiêĎm, kteĆí
se podíleli na pĆípravø i na vlastním prĎbøhu cviêení.
Chtøl bych podøkovat i našim divákĎm, kteĆí se pĆišli podívat a
kterým není lhostejný osud dobrovolných hasiêĎ ve Výprachticích
a v nejbližším okolí.
Osobnø si myslím, že takováto cviêení mají své místo, své pevné
místo v životø dobrovolných hasiêĎ, kteĆí si takto zjistí, jak jsou
pĆipraveni zasahovat v takových podmínkách, v noêních hodi
nách, ve snøhu, v dešti, v mrazu a podobnø.
Stránku pĜipravil Pfeifer Petr st.,
starosta ZO SDH Výprachtice
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Zprávy o vÌtru
V«TRNÍKY ANO §I NE
V dďívĈjších dobách chodili po vesnicích dráteníci, kteďí spravovali
kameninové hrnce, sklenáďi s tabulkami skla v dďevĈných krosnách zasklívali rozbitá okna, brusiĆi se šlapacím brusem pďímo u
chalupy nabrousili všechny nože a nĐžky v domácnosti, podomní
obchodníĆci nabízeli rozliĆné zboží.
Doba se zmĈnila, nĈkteré zpĐsoby zĐstaly. Dnes chodí po vesnicích zástupci firem honosných názvĐ a nabízejí zboží milionových hodnot - vĈtrné elektrárny. Nechodí však po chalupách, staĆí
se zastavit na radnici. StejnĈ tak jako jejich pďedchĐdci z dďívĈjších dob i oni své zboží náležitĈ vychválí. StejnĈ jako dďív jejich
pďedchĐdcĐm nĈkde dveďe otevďou, jinde je pošlou „o dĐm dál“.
Pokud dveďe zĐstanou otevďené, následuje tradiĆní rituál mámivých slibĐ a argumentĐ ve stylu, který dnes tak dobďe známe
z rĐzných reklam a TV shopingĐ.
Firma nabídne leták s barevným obrázkem obce, kde díky poĆítaĆové technice je na horizont „vpašována“ virtuální vrtule, pouhým
okem stĈží rozeznatelná. Obsah ujišèuje Ćtenáďe, že nabízené
technické zaďízení nikomu a niĆemu neškodí, o jakémkoliv technickém parametru a ekonomice provozu však taktnĈ mlĆí. Dále
firma nabídne zorganizování autobusového poznávacího zájezdu
do Rakouska s obĈdem, který úĆastníkĐm „pďinese bezpochyby
nejen velký zážitek a pouĆení, ale snad i rozptýlení po celotýdenní práci“. Zájezd pďesnĈ ve stylu takových, které jsou tak Ćasto domácnostem nabízeny letáky zvoucími na vepďové hody s dechovkou
do Horní Dolní a pďi té pďíležitosti se prodá pár nerezových hrncĐ.
NĈkdo (bĐhví kým povĈďen) vybere nĈkoho (bĐhví podle jakého
klíĆe) a za obecní peníze zašle leták s pozvánkou vyvoleným.
DomĐ jsme obdrželi 3 (slovy tďi) obálky s tímto obsahem adresované jmenovitĈ vĈtší Ćásti naší domácnosti. Vznikla z toho rodinná nepďíjemnost, protože syn Lukáš se cítil dotĆen, že nebyl Velkým bratrem vybrán mezi Vyvolené. Obálky byly ofrankovány
známkami v hodnotĈ 9 korun Ćeských. DĐležitost pďedání této
zprávy z horního konce k nám na dolní konec tak byla ohodnocena na Ćástku 27,-- KĆ.
Zájezd se prý líbil, hejno vĈtrných elektráren bylo pĈkné a vrtule
se toĆily.
Na internetových stránkách obce (www.obec-vyprachtice.cz) se
28. bďezna t. r. objevila anketa s textem: jste pro výstavbu vĈtrné
elektrárny ve Výprachticích ano - ne. U takovéto ankety si mĐže
na ano nebo ne kliknout Eskymák od Severního pólu, Indián z
Patagonie v Jižní Americe Ći potomek lidojedĐ z kmene Papua na
Nové Guinei poblíž Austrálie. Ti všichni mohou rozhodnout o
stavbĈ Ći nestavbĈ vĈtrné elektrárny ve Výprachticích, zatímco již
zmínĈný leták obdržela pouze Ćást obĆanĐ naší vesniĆky v centru Evropy. Dlužno podotknout, že regulérnost ankety je zajištĈna
tak, že každý si z jednoho poĆítaĆe mĐže kliknout pouze jednou.
Nutno dodat, že však na celé zemĈkouli.
Ke stejnému datu byla na obecní informaĆní server vložena zpráva, oznamující nĈco málo údajĐ o velikosti uvažované vĈtrné
elektrárny, o jejím pďibližném umístĈní vzhledem k obci a o
hluĆnosti zaďízení - odkud byly tyto údaje pďevzaty zĐstává otazníkem. Podstatnou Ćástí této zprávy je však závĈreĆný odstavec,
kde se ďíká, že ekonomický pďínos pro obec, ošetďený smlouvou,
Ćiní po kolaudaci jednorázovĈ 600.000,-- KĆ, v sedmém až dvacátém roce provozu (tedy do konce životnosti zaďízení) pak každý
rok 100.000,-- KĆ. Celková Ćástka tak Ćiní za dvacet let 2 miliony
korun. RozhodnĈ to zní dobďe do té doby, než si položíme dvĈ
otázky: za prvé - jakou hodnotu bude mít 100.000 korun po
sedmi až dvaceti letech pďi stále se zvyšující inflaci a jaký bude
pďepoĆet na euro, které by v té dobĈ mĈlo být u nás oficiálním
platidlem; za druhé - kdo ty peníze vyplatí pďi zkušenosti, že
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mnoho firem má u nás jepiĆí život a po nĈkolika letech vlastní
ekonomické úspĈšnosti nenávratnĈ mizí v propadlišti dĈjin.
Sestupme z vĈtrných výšin na zem. Pokud mám o nĈĆem rozhodovat, zejména o tak velkém a v naší krajinĈ cizorodém objektu
jako je vĈtrná elektrárna (dále jen VE), je tďeba mít daleko více informací, než se nám jich zatím dostalo. Ano, stožár tĈchto VE Ćní
do výše 100 m a pďipoĆteme-li ještĈ list vrtule, pak celková výška
tohoto, pro nĈkoho v krajinĈ zanedbatelného objektu Ćiní 150 m.
Pro srovnání - tak vysoký je asi 40 patrový dĐm a vĈž na Bukové
hoďe má výšku 48 m, tedy asi tďetinovou. ñlovĈk s alespoČ trochu
technickým povĈdomím se však musí ptát dál - kolik toto monstrum asi váží. Jen hmotnost vrtule prĐmĈru 50 m podle literatury
Ćiní 4 tuny a kolik asi váží celá ta strojovna nahoďe? Dále je známo, že obvodová rychlost listĐ vrtule se pohybuje až mezi 200 a
300 km/hod. Technik usoudí, že tady musejí vznikat rĐzné síly, a
aby nám to celé neupadlo na pole musí to mít asi ďádný základ.
Jak asi musí být velký a kolik m3 betonu spolyká? A jaká bude
cesta, kterou se to musí na pole všechno pďivézt - jen vyježdĈné
koleje na poli, nebo cesta zpevnĈná, možná asfaltka? Jak bude
dlouhý výkop pro kabel, aby bylo možné napojit VE na rozvodnou síè? Na kolik tak asi pďijdou tyto stavební práce a vĐbec jaká
je cena takové VE? Ale to vlastnĈ není z naší kapsy! Opravdu?
A jsme u ekonomiky VE. Technik se nejprve zeptá jakou to má
asi celé úĆinnost a jak velké je procento využití, ĆlovĈk se selským rozumem se zeptá jak dlouho a jak rychle se to bĈhem
roku skuteĆnĈ toĆí. To bude zďejmĈ rozdílné podle toho, jak kde
fouká vítr. Tím se také bude ďídit velikost výkonu celého zaďízení.
Zkušenosti z míst, kde tato zaďízení již „pracují“, uvádĈjí Ćísla mezi
10 až 20 % jmenovitého výkonu. To lze selským rozumem vysvĈtlit. Uvádí se, že vrtule se toĆí asi 2.500 hodin/rok, to znamená asi
tďi mĈsíce v roce - jistĈ to asi nemĐže ďíci nikdo a toto Ćíslo lze
považovat za horní hranici. K plnému výkonu (asi 2,7 MW) je zapotďebí aby foukal vítr o rychlosti kolem 12 m/s, to je asi 43
km/hod. Takový vítr tady trvale nefouká. VĈtšinou se rychlost vĈtru
(když fouká) pohybuje kolem 4-5 m/s (14,5-18 km/hod.) Pďi takovém vĈtru klesne výkon na necelých 400 kW, tedy na 20 % jmenovitého výkonu.
To je asi tak, jako kdyby ĆlovĈk v zamĈstnání z osmihodinové
pracovní doby odpracoval 45 minut, v nejlepším pďípadĈ hodinu
a pĐl. Pďi tom ještĈ „nepojede na plný plyn“ a navíc nikdo neví
zda bude takto „pracovat“ hned ráno nebo až po svaĆinĈ, možná, že po obĈdĈ. Po zbytek pracovní doby by takový „pracant“ ďíkal „pojĉte se na mĈ podívat jak jsem krásnej“ - myslíte, že má
takový ĆlovĈk pro spoleĆnost nĈjaký pďínos?
Soudného ĆlovĈka tady napadne, jak to bude, když právĈ nefouká. Je to stejné jako s tím „pracantem“ v pďedešlém odstavci. Musí za nĈj makat nĈkdo jiný. Tu elektrickou energii musí do sítĈ
dodat jiné zaďízení. V Rakousku to mají jednoduché díky pďírodním podmínkám. Mají dostatek vodních tokĐ s velkým spádem,
tedy dostatek vodních elektráren, na kterých je postaven jejich
energetický systém. ProstĈ, když nefouká vítr a netoĆí se VE,
„zvednou stavidla“ a roztoĆí se jiné VE - tentokrát vodní. U nás
jsme odkázáni na tepelné elektrárny, nebo na elektďinu z Temelína. V tepelných elektrárnách, ale i v jaderné elektrárnĈ, jsou turbíny pohánĈny parou a ze zkušenosti víme, že pokliĆka na hrnci
s vodou neposkakuje hned jakmile ho postavíme na plotnu, ale
musíme pod ním chvíli topit, tedy spotďebovávat nĈjakou energii.
Takže abychom mohli okamžitĈ nahradit energii z VE když pďestane foukat, musíme v tepelných elektrárnách topit pod kotlem
nebo v TemelínĈ žhavit jádro, abychom mĈli okamžitĈ k dispozici
rezervní výkon, který pošleme do sítĈ. To proto, aby tďeba obĆanĐm zatím nevytekly ledniĆky.
(Pokraþování na stranČ 8.)
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V Ćíslech ovĈďených zkušenostmi v
zahraniĆí, tďeba v NĈmecku, to znamená, že napď. na 100 MW instalovaného výkonu ve VE musíme mít
neustále pďipraveno 80 MW výkonu
rezervního v elektrárnách tepelných. Myslíš, Ćtenáďi, že to je ekonomické?
Ekonomika, to jsou pďedevším peníze. Ze zákona pďijatého v loČském roce je stanovena cena pro
výkup energie z obnovitelných
zdrojĐ. Pro VE je tato povinná sazba
pďibližnĈ tďikrát vyšší než sazba za
energii z klasických zdrojĐ. Rozdíl je
dotován - a z Ćeho tak asi jsou hrazeny dotace? Je to pďerozdĈlení
I PÁNUBOHU SE MUSÍ TAHLE KRAJINA Z TÉ NEBESKÉ VÝŠE LÍBIT.
Ćásti státních pďíjmĐ z daní. A kdo
NEBYL BY TO HúÍCH, S TOU VóTRNOU ELEKTRÁRNOU?
platí danĈ? Dál snad pďemýšlivému
kvĈten 2002
foto: Vlastislav Diblík
ĆlovĈku není tďeba nic vysvĈtlovat.
mého
odhadu
se
zúĆastnilo
kolem
30
osob.
Podstatnou Ćástí byJe zajímavé, že nám nabízená VE není nebezpeĆím pro ptáky,
naopak je ještĈ od sebe dovede odstrĆit (viz propagaĆní leták la prezentace obou firem a seznámení s jejich dosaženými
firmy ELDACO s.r.o.). Jiné zahraniĆní materiály na základĈ za léta úspĈchy a se základními parametry zaďízení. Z odpovĈdí na dozískaných zkušeností hovoďí o nĈĆem jiném. Napď. podle statistik tazy obĆanĐ vyplynulo, že VE zcela niĆemu neškodí a nemají nev NĈmecku se pohybuje poĆet ptákĐ usmrcených VE mezi 60 a gativní vlivy na své okolí. Pokud se nĈkde objevují opaĆné zku100 ks na 1 vĈtrnou elektrárnu a rok. PďibližnĈ stejná Ćísla udávají šenosti, je to „zámĈrné šíďení dezinformací nĈkterými osobami“.
statistiky z USA. Je tďeba vzít v úvahu, že se jedná o Ćísla vyka- Na další stránkách si nĈkteré tyto „dezinformace“ mĐžete pďeĆíst.
zující prĐmĈrné hodnoty, skuteĆnost se jistĈ budou pďípad od pďí- Další jsou dostupné na internetu - Ćlánky Evžena Tošenovského,
padu lišit. Konec koncĐ, každý z nás si to mĐže zkusit a pďebĈh- hejtmana Moravskoslezského kraje, Martina Peciny, námĈstka
nout jízdní dráhu pďijíždĈjícímu automobilu rozjetému alespoČ ministra prĐmyslu a obchodu a dalších „nĈkterých osob“. Hledejte informace, obĆané, hledejte!
„stopadesátkou“. SchválnĈ, kolik pokusĐ bude úspĈšných!
Obraème se ale znovu na selský rozum. Pokud dostane „pecku“ Rozhodnutí o stavbĈ VE za humny naší obce je natolik závažné,
rychlostí kolem 200 km/hod. pták velikosti vrabĆáka, tĈžko ho lze že se nelze rozhodnout na základĈ líbí se mi nebo nelíbí se mi.
zahrnout do statistik, protože z nĈj nezbude ani to peďíĆko. Tyto Soudný ĆlovĈk se mĐže rozhodnout jen tehdy, získá-li dostatek
doložitelné „havárie“ se budou tedy týkat velkých ptákĐ. Každý informací. Teprve po jejich analýze, a to nejlépe za pomoci selz nás, kdo jen trochu pozoruje pďírodu v okolí Výprachtic, ví, že na ského rozumu, mĐže dojít k nĈjakému názoru. Avšak ani potom
jaďe a z podzimu tu vidíme na loukách Ćápy bílé. VzpomeČme na nevíme, zda je právĈ ten náš názor ten správný. RozhodnĈ byrok 1997, kdy pďed Ćervencovými povodnĈmi se sem uchýlila chom se však nemĈli stydĈt se k svému názoru pďihlásit a diskuspousta tĈchto krasavcĐ. Ve stejnou dobu lze spatďit na obloze tovat o nĈm. PouĆme se také z historie a nemusí to být historie
povĈstné „véĆko“ divokých hus. Volavka tu také není výjimkou. vzdálená. Sliby jsou chyby - ďíkali staďí lidé. Když se v devadeñáp Ćerný, který je spolu s Ćápem bílým chránĈný, tu na nĈkolika sátých letech min. století stavĈlo vysoké napĈtí 110 kV kolem Výmístech hnízdí - napď. v Sázavském údolí, na Záhoďe, ve ValteďiĆ- prachtic do Jablonného nad Orlicí, také nám bylo slibováno toce. MláĉatĐm snáší potravu až ze vzdálenosti 10 km od hnízda. pení pďímotopy a nové el. vedení po celé obci. Na pďímotopy
StejnĈ tak jsou VE nebezpeĆné pro netopýry, kteďí mají ve Vý- nemáme peníze a rozvody nejsou dokonĆené dodnes. Buĉme
prachticích letní hnízdištĈ. Rodí tu mladé (všichni jistĈ víme, že opatrní, sousedé!
netopýr je savec a tedy nesedí na vejcích) a jejich celkový poĆet Otázka zní - proĆ? Co to pďinese obci, našemu okolí a této pose na tomto hnízdišti odhaduje hodnĈ pďes sto. A také jsou chrá- mĈrnĈ zachovalé krajinĈ, ve které je již beztak rĐzných sloupĐ a
nĈným druhem. ProĆ máme, ĆlovĈĆe, našim „sousedĐm“ v pďíro- stožárĐ až moc? Nebudou nám naše dĈti nadávat, že jsme jim tu
krajinu prodali za 600.000 korun Ćeských? Opravdu ta technokradĈ stavĈt do jejich vzdušných cest pďekážky? A dokonce smrtící!
Na internetových stránkách obce se objevil Ćlánek jednoho na- tická dominanta obce stojí za to?
šeho spoluobĆana, který se zúĆastnil „poznávacího“ zájezdu do Za významnou dominantu obce považovali naši pďedci kostel a
Rakouska. Mimo jiné poukazuje na to, že výkon navrhované VE školu a za pďirozenou dominantu krajiny zdravý a dobďe rostlý
je stejný s výkonem elektrárny pďehrady v Pastvinách. Výkony strom. Mám úctu ke svým pďedkĐm a zcela s nimi souhlasím.
jsou, pravda, možná stejné. Pastvinská pďehrada však už pracuje
Za pomoci selského rozumu z internetových informací þerpal
témĈď 70 let, dala pracovní pďíležitost lidem nĈkolika generací,
Jan KaĖka, Výprachtice 56
zadržuje jarní pďívalové vody, plní rekreaĆní úlohu pro rozsáhlý
region, ale hlavnĈ - její výkon je plnĈ regulovatelný. VE ve Vý- P.S. Pďece jen mĈ leták firmy ELDACO s.r.o. obohatil o nový poprachticích nepďinese ani alespoČ jediné pracovní místo do obce! znatek. Opravdu, ale opravdu jsem nevĈdĈl, že „jedna koĆka
Koncem dubna probĈhla na sále hostince U Jana beseda firmy domácí usmrtí za rok ptákĐ asi 7 krát více“ než vĈtrná elektrárna ELDACO s.r.o. a zástupce výrobní firmy VESTAS s obĆany. Podle tedy 7 až 14 vrabĆákĐ.
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- ZÁKE¶NOST REGULACE /René Hladík
Rád bych pďedeslal, že nejsem nepďítel využívání vĈtrné energie.
Jsem jen proti tomu, aby byl tento zdroj vnucován spotďebitelĐm
proti jejich vĐli. Jsem proti regulaci, tedy proti povinnému výkupu
elektďiny z vĈtru.
V minulosti se celkem bĈžnĈ používaly vĈtrné mlýny. Mezi tehdejšími mlýny a souĆasnými vĈtrnými elektrárnami je ale nebetyĆný rozdíl. Mlýny tenkrát vznikaly dobrovolnĈ, jako efektivní ďešení problému získávání energie za konkurenceschopnou cenu,
elektrárny dnes vznikají z donucení. Tím donucením je povinný
výkup elektďiny za 2,70 KĆ/kWh, což je trojnásobná cena oproti
klasickým zdrojĐm. Je to asi stejné, jako kdyby cukráď dokázal nĈkoho donutit, aby odebíral právĈ jeho koblihy ne za pĈt korun,
jak je obvyklé, ale za patnáct. Navíc s upozornĈním, že v pďípadĈ
bezvĈtďí nebo naopak vichďice koblihy nebudou. Nejde tedy vĐbec o ekologii, ale ĆistĈ jen o peníze. Jen garantovaná cena „otevďe zájemcĐm o obnovitelné zdroje dveďe do bank pro úvĈry"
(Martin Bursík).
Je asi rozumné podporovat výzkum v této oblasti. Nadhodnocená cena je ale zcela nerozumný krok - povede k výstavbĈ vĈtrných elektráren, které jsou tďikrát nákladnĈjší než klasické elektrárny. Ekonomické ztráty budou enormní. Ne nadarmo je v NĈmecku na poďadu dne omezení tĈchto dotací. Miliardové ztráty z
využití vĈtrné energie jsou jednou z pďíĆin stagnace nĈmeckého
hospodáďství. Zákeďnost regulace je právĈ v tom, že se tyto katastrofální ztráty v pokďiveném zrcadle vnucené nadhodnocené
ceny jeví jako zisky. PochopitelnĈ vše zaplatí spotďebitelé elektďiny. Logické by samozďejmĈ bylo poĆkat, až klasické zdroje podraží na takovou úroveČ, že by energie z vĈtru byla konkurenceschopná i bez dotací.

„DûVODY“ PRO PODPORU VóTRNÉ ENERGIE
LZE VYVRÁTIT
Takzvaný pďechod k trvale udržitelné energetice vypadá jako logická myšlenka. VyĆerpatelnost klasických zdrojĐ energie platí ale
jen ve fyzikálním, pďírodním Ći geologickém smyslu, neplatí ve
smyslu ekonomickém. Po vyĆerpání jednoho zdroje se pďejde k
druhému, dražšímu, takže ekonomicky je problém vyďešen. Trvale
udržitelné je tedy i postupné Ćerpání omezených, fosilních zdrojĐ
v ďadĈ podle jejich efektivnosti. Proponovaný cíl budovat „trvale
udržitelnou energetiku" je neudržitelný v tom smyslu, že nemá
cenu Ćerpat dražší zdroje, i když jsou obnovitelné, dokud jsou k
dispozici levnĈjší zdroje neobnovitelné.
V podstatĈ pak mohou nastat dvĈ varianty:
Bud' bude obnovitelný zdroj (elektďina z vĈtru) trvale a navždy
dražší než elektďina ze zdroje neobnovitelného (uhlí apod.). Pak
nemá cenu pďecházet k obnovitelnému zdroji.
Anebo nastane okamžik, kdy se ložiska neobnovitelných zdrojĐ
zmenší tak, že - kvĐli nedostatku a vlivem tržního mechanizmu bude elektďina z neobnovitelného zdroje dražší než z vĈtru. Potom vĈtrné elektrárny vzniknou jako efektivní tržní ďešení i bez
dotace (stejnĈ jako již v minulosti vznikly elektrárny vodní). Navíc
rĐst cen elektďiny v této variantĈ donutí všechny spotďebitele natolik šetďit, že zpĈtnĈ omezí Ćerpání omezených zdrojĐ. Ani argument budováni trvale udržitelné energetiky tedy nestaĆí k odĐvodnĈní podpory výkupních cen elektďiny z vĈtru.
Na vodĈ stojí rovnĈž odĐvodnĈní skleníkovým efektem. Jsou totiž
jiné a lacinĈjší metody jak snížit množství oxidu uhliĆitého, než je
vĈtrná energetika, napďíklad úspory, zdanĈní emisí, výsadba lesĐ
apod. Navíc by se musela prokázat podstatná souvislost mezi lid-
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skou Ćinností a nárĐstem koncentrace oxidu uhliĆitého. ZmĈny
klimatu a výkyvy hladiny oceánĐ o desítky metrĐ probĈhly v minulosti i pďirozenĈ (doby ledové). Pokud by byl vliv ĆlovĈka napďíklad jen 10 % a vliv pďírody 90 %, je naše snažení zďejmĈ zbyteĆné. PrávĈ tu proporci by mĈli vĈdci zkoumat. Obávám se, že vĈtší
šanci na grantovou podporu mají katastrofické hypotézy a že to
ovlivČuje i smĈry výzkumu.

NEGATIVNÍ DûSLEDKY PODPORY VóTRNÝCH PARKû








Ekologické hledisko. Zamýšlená stavba vĈtrných elektráren
na hďebenech Krušných hor znamená narušení vzhledu krajiny a rušivý efekt pro ptactvo (infrazvuky) i lidi v okolí (znehodnocení pozemkĐ).
Energetické hledisko. ñeská republika více než Ćtvrtinu elektďiny vyváží, budování dalších energetických kapacit vĈtrné
energetiky je tedy zbyteĆné. LogiĆtĈjší by samozďejmĈ bylo
spoďit energii.
Technické hledisko. Vzhledem ke kolísání vĈtru je nutno mít
rezervu výkonu pro pďípad bezvĈtďí nebo jakékoliv poruchy.
„Klasické" zdroje, resp. jejich pohotová kapacita, stejnĈ neubudou, ale musí být v pohotovosti, aby mohly vĆas „zaskoĆit".
Ekonomické hledisko. Elektďina z vĈtru je mimoďádnĈ nekvalitní, protože kolísá. Odhady roĆního využití bývají nadhodnocené, jak se ukázalo napďíklad v Jindďichovicích pod Smrkem
(místo pďedpokládané využitelnosti 20 % se dosáhlo jen 12
%). VĈtrné elektrárny u nás nedosáhnou takového stupnĈ využití jako v pďímoďských oblastech. AĆkoliv je tedy užitek z takové elektďiny menší než užitek elektďiny z uhlí (vinou kolísavosti vĈtru), musí se vykoupit za vyšší cenu. Z toho vyplývá
ztráta pro rozvodné spoleĆnosti, která se pďevede na spotďebitele. (Tím se vĈtrná elektrárna liší od vodní, která má možnost nadržet vodu a využít její energii pozdĈji.)

Lze pďibližnĈ odvodit, že každá kilowatthodina elektďiny z vĈtrné
elektrárny ochudí ekonomiku jako celek o 1,40 KĆ, zpĐsobí deformaci trhu (donucené pďerozdĈlení mezi soukromými firmami)
ve výši 2,40 KĆ/kWh a obohatí producenty vĈtrné energie o 1 KĆ.
Dalším negativem je pďesmĈrování energie podnikatelĐ na lobování v parlamentu a vládĈ místo na produktivní Ćinnost. Místo
tržní soutĈže o vysokou kvalitu a nízkou cenu zaĆíná bitva o pďíznivou podobu zákonĐ a regulaĆních opatďení, boj o podobu pďedávacích cen.

K POHONU VóTRNÍKû NESTAñÍ VÍTR
Jediný pozitivní efekt cenové podpory najdeme v rĐstu dĐchodĐ
investorĐ a provozovatelĐ vĈtrných elektráren. To je totiž jediný
reálný a vyĆíslitelný efekt tohoto vládního naďízení. Zde leží klíĆ,
to je ta reálná hybná síla. Jde o peníze. Skleníkový efekt a trvale
udržitelný rozvoj jsou ideje, které byly použity jako argumenty
pro regulaci vedoucí k novému rozdĈlení penĈz ve spoleĆnosti.
Skleníkového efektu se chytili podnikatelé, jejichž byznys skomírá
a jejichž produkty nikdo nechce. K pohonu vĈtrníkĐ nestaĆí jen
vítr. Je ještĈ tďeba nĈkoho donutit, aby to zaplatil. Kdyby zastánci
elektďiny z vĈtru a jejích vysokých výkupních cen skuteĆnĈ vĈďili v
to, co hlásají, dohodli by si smluvnĈ vyšší ceny za svou individuálnĈ spotďebovanou elektďinu. Sami by hradili náklady na vĈtrnou energii. Místo toho nabízejí svou vizi ostatním a nutí je pďispĈt na vĈc, se kterou nesouhlasí. Je to stejné jako bychom byli
zákonem donuceni odebrat v neprosperujícím obchodĈ nĈjaký
„Iežák“.
(Pokraþování na stranČ 10.)
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PhDr. René Hladík, CSc. (* 1956)

Povinné procento energie z obnovitelných zdrojĐ (u nás navrhované mimo jiné ve formĈ vĈtrníkĐ na Krušných horách) - tedy to,
co je nĈkým prezentováno jako „nejmodernĈjší trend“, „pďibližování se EU“, „realizace závĈrĐ summitu v Johannesburgu" - mĐže
být další ukázkou jevu, který popsal výstižnĈ Milton Friedman jako obrácenou verzi slavné „neviditelné ruky trhu" Adama Smithe.
Totiž, že provozovatel veďejného blaha je jakoby neviditelnou rukou veden k prosazování soukromých zájmĐ...

Vystudoval Filozofickou fakultu UK v Praze. Na FakultĈ sociálnĈ
ekonomické Univerzity J. E. PurkynĈ v Ústí nad Labem je vedoucím katedry ekonomie. VyuĆuje ekonomii a finanĆní trhy.

ZKUŠENOSTI ODJINUD
Vystoupení poslankynĈ Parlamentu ñR Mgr. Heleny Mallotové (ODS) dne 11. února 2005 k návrhu zákona o podpoďe
výroby elektďiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojĐ
energie.
Vážená paní pďedsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych podala tento pozmĈČovací návrh. Týká se § 3 odst. 1, kde první vĈta
by mĈla znít takto:
„Podpora podle tohoto zákona (dále jen podpora) se vztahuje na
výrobu elektďiny z obnovitelných zdrojĐ vyrobenou v zaďízeních v
ñeské republice využívajících obnovitelné zdroje s výjimkou vodních elektráren o celkovém nainstalovaném výkonu výrobny nad
10 megawattĐ a vĈtrných elektráren o celkovém instalovaném
výkonu výrobny nad 0,5 megawattu."
ChtĈla bych tento svĐj pozmĈČovací návrh odĐvodnit. Dovolte
mi, abych se na problematiku kolem výroby elektrické energie
z obnovitelných zdrojĐ podívala ponĈkud jinak, a to na základĈ
více než Ćtrnáctiletých zkušeností s obdobným zákonem v NĈmecku, kde v souĆasnosti pracuje nejvíce vĈtrných elektráren na svĈtĈ.
Na poĆátku byly bohulibé cíle - slunce, vítr, voda, Ćistá energie,
nulové emise, diverzifikace zdrojĐ, odstavení nenávidĈných jaderných elektráren. Investoďi pďinášeli do vĈtšinou strukturálnĈ
slabých oblastí zemĈdĈlcĐm lukrativní nájemní smlouvy na 20
let, obcím vyhlídky na skvĈlé daČové pďíjmy. VĈtrná energie se
zdá být požehnáním. Obce proto souhlasily s výstavbou dalších a
dalších sloupĐ a zprvu samozďejmĈ jen tam, kde to mĈlo být
únosné pro krajinu a pro životní prostďedí. Elektrárny tedy rostly
jako houby po dešti a pohďíchu už ne jenom tam, kde pďespďíliš
nevadily. A na narĐstající protesty mĈli provozovatelé, mezi nimiž
se kupodivu brzy objevují nejrĐznĈjší komunální bossové a funkcionáďi a oni dobďe placeni zemĈdĈlci, vĈtšinou osvĈdĆený recept - korupci. Za souhlas s provozem elektráren, a to už kdekoliv, dostávají obce nejrĐznĈjší vysoké finanĆní dary, novĈ vzniklé
úĆelové nadace pďispívají tu na to, tu na ono. Kdo by odolal?
VždyĢ jenom na pronájmu pozemkĐ mohou jednotlivci vydĈlat
víc než majitelé nejednoho menšího podniku. Vytvoďila se zá-

ñlánek byl publikován v Ćasopise Vesmír 84 v Ćervenci 2005
(http://www.vesmir.cz).

jmová skupina „peníze za krajinu". Celý projekt se vymkl kontrole.
A proĆ k tomu mohlo dojít? Energie z vĈtrných elektráren získala
privilegia, na jaká jiní výrobci elektďiny nemohou ani pomyslet.
Stát jejich výrobcĐm zajišèuje pevné a znaĆnĈ subvencované ceny a garantuje vykoupení elektďiny. Navíc jsou investoďi do tĈchto
elektráren povzbuzováni ohromnými daČovými odpisy. Co na
tom, že tak stát tratí jenom na daních roĆnĈ desítky, možná stovky milionĐ eur?
V tuto chvíli si s tímto politickým velkoprojektem ekonomové v
NĈmecku nevĈdí rady. Ani ministr hospodáďství neprosadil výrazné omezení výstavby a provozu vĈtrných elektráren, i když má v
ruce nĈkolik nezávislých analýz renomovaných institucí, z nichž
jasnĈ vyplývá, že si ani tak bohatý stát, jako je NĈmecko, výrobu
takto dotované elektďiny nemĐže dovolit. Provoz je nadále neudržitelný, a tak se pomalu omezují subvence, ne však v odpovídající míďe. Odhady celkových nákladĐ na provoz jsou tak horentní, že si je tady ani netroufám uvádĈt, a platí je obĆan.
A co na to všechno ochránci životního prostďedí, bojovníci za Ćistou energii, obĆané z postižených oblastí? Dávno vystďízlivĈli. Ve
dne v noci je ruší hluk rotorĐ, sloupy jim brání volnĈ pohlédnout
do krajiny, ve dne se po zemi míhá obrovský stín toĆicích se listĐ
elektráren. V noci jim nad hlavou blikají Ćervená výstražná svĈtla.
Protesty nepomáhají. Je to vskutku boj s vĈrnými mlýny. V komunálních volbách výraznĈ vyhrávají nezávislí, kteďí odmítají vĈtrnou
energii, a to na úkor významných politických stran, jako je SPD a
CDU. Komunální politici, kteďí byli zpoĆátku nadšeni novým zdrojem financí, však nemají sílu cokoliv zmĈnit. Zákonodárci totiž dali provozovatelĐm tĈchto zaďízení vysokými dotacemi bianko šek.
Oproti stďízlivým úvahám zvítĈzily v NĈmecku pďed Ćtrnácti lety
krásné, ale drahé iluze a vychytralost investorĐ, kteďí vycítili svou
pďíležitost.
MĈli bychom se pouĆit a nevydávat se stejnou cestou. Proto navrhuji, aby byly tyto obrovské vĈtrné elektrárny z podpory vylouĆeny a podporu obdržely pouze vĈtrné elektrárny do výkonu 0,5
megawattu. DĈkuji.
.

PĜevzato z webových stránek
Mgr. Heleny Mallotové

Lze samostatnĈ stojící stromy,
pďirozené dominanty naší
krajiny, nahradit dominantou
vĈtrné elektrárny?

U OBRÁZKU
záďí 2002
foto: Jan KaČka
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VŠE CO KONÁM PRO ŠKOLU,
D«LÁM Z LÁSKY K D«TEM
Tento êlánek je napsán k 100. výroêí školní budovy v obci Vý
prachtice. Nejde o dílo historické, budu pouze vzpomínat rĎzné
události od poêátku 16. stol. do poêátku 20. stol., veden zájmem
o uchování pravdy. PĆi proêítání rĎzných historických pramenĎ o
výprachtické škole jsem zjistil, že bylo tĆeba aktivního zájmu, vĎ
le, odvahy a síly a všech tøchto vlastností použít k tomu, aby
školní výuka žákĎ se stala souêástí obce. V êlánku popisuji rĎzné
osobnosti, jejichž jména jsou nám vøtšinou neznámé, pĆestože to
co vykonali, by nemølo být nikdy zapomenuto.
Prvním školním rektorem, o kterém z vyprávøní víme, byl v obci
jistý Gregor a to již v roce 1590. Ten, jak je toliko známo, uêil
v nøkterém privátním pĆíbytku. Ve státním ústĆedním archívu
v Praze je uložena písemnost, „soupis poddaných podle víry“,
který byl proveden roku 1651. V písemnosti je uvedeno, že rekto
rem v obci byl Jan éerný, stáĆí 42 let, katolík, manželka Magda
lena a døti Jan a Dorota. O dalších uêitelích se dovídáme
z kroniky obce. O Jakubu Viktorinovi je zmínka z roku 1691,
Ludvík DaĆílek, rodilý z HeĆmanic, a po nøm jeho syn Ludvík Da
Ćílek ml. vyuêovali v domø êp. 128. Uêitelé byli êasto vysloužilí
vojáci, kteĆí uêili pĆevážnø doma. Vyuêování na vsích bylo vøtši
nou omezeno na zimní období.
První školní budovu postavil s obcí patron J. V. Alois Josef z Lich
tensteina v roce 1789, kdy vyuêování probíhalo v jedné tĆídø. V
této dobø zde uêil obcí zvolený první školní rektor Antonín Kob
ližke z Jablonného. Další rodák z Jablonného, Dominik Felcman,
byl r. 1791 jako 1. triviální uêitel od knížete z Lichtensteinu (pat
ron úĆadu) presentován a uêiteloval zde až do roku 1832. Po nøm
službu nastoupil jeho syn Engelbert Felcman. Jako uêební po
mĎcky se používaly tabulky s pĆedpisem, knížeêky s dvojjazyê
nými jmény, dva díly êítanky, knihy evangelií a biblické døjepravy.
Dalším uêitelem byl v obci František Schütz, rodák z BystĆece, Ćí
dící uêitel od roku 1852. Za jeho pĎsobení došlo v roce 1857
k rozhodnutí o výstavbø nové školy. Kníže J. V. Alois Lichtenstein
se zavázal poskytnout veškerý stavební materiál a zaplatit Ćeme
slníky. Dne 4. Ćíjna 1858 došlo k položení základního kamene
nové školní budovy. Stavbu provedl zednický mistr z éervené Vo
dy pan Pfeffer. Veškeré práce na škole však byly provedeny nepo
Ćádnø a nesvødomitø. Dokonêena byla v roce l859 a stála pĆes
23.000 zlatých. Jak uvedeno jest, pravdivá tradice doznává, že
mnoho komínĎ v obci a okolí bylo postaveno z cihel, které møly
být použity na stavbu školy. Nad hlavním vchodem ve vøžiêce byl
zavøšen zvon, ulitý roku 1859, jimž se svolávala mládež do ško
ly. Uêilo se ve dvou tĆídách.V jedné uêebnici z roku 1860 jsem
našel doporuêení uêitelĎm: „Na základø tohoto vys. vynešení
ministeria vyuêování a duchovních vøcí má se pĆísnø o to dbáti,
aby vyuêování, jehož úlohou jest nejen pĎsobiti na rozum, tak
srdce rovnøž ušlechČovati a mysl dĎstojným, po celý budoucí ži
vot prospøšným zpĎsobem povznášeti. Ve veĆejných školách ne
smí se, žádných jiných knøh užívati, nežli které jsou pĆedepsány
a kolkem nakladatelstva školních knøh znamenány.“
V roce 1875 se stala škola již trojtĆídní a nedlouho potom v roce
1877 vyuêovalo se ve êtyĆech tĆídách, ale místa ve škole tolik ne
bylo a tak se využívalo volných míst v obci. V uvedeném období
pĆišla do Výprachtic Františka Applová, poduêitelka z Ústí nad
Orlicí, kdy pĆi místní škole bylo zavedeno vyuêování ruêním žen
ským pracím. Vyuêování zaêalo 1. ledna 1879. V roce 1884 se
provedla další úprava školy a tak vznikla místnost pro pátou tĆí
du. Téhož roku pro potĆeby školy byla zĆízena letní tølocviêna a
malá školka. Ve školním roce 18981899 byl ustanoven Ćídícím
uêitelem František éernohous, rodilý v Jamném. V tomto školním
roce, kdy byl zvolen starostou pan J. Skalický, rolník êís. 37, po
dala obec žádost c. kr. okrs. školní radø v Lanškrounø o zĆízení
møšČanské školy. Zemský výbor pro král. éeské v Praze vyslovil

STúED OBCE SE ŠKOLOU
NA POHLEDNICI Z LET 1960-70
svĎj souhlas c. k. zem. školní radø v následujícím školním roce
18991900, aby byla v obci zĆízená møšČanská škola pro chlapce
o níž bylo žádáno. Nejvøtší zásluhu na tom møl Vincenc Chalou
pek, c. k. poštmistr a rolník z êís. popisného 120, pozdøjší staros
ta. Toto rozhodnutí mølo pro obec a celé okolí veliký význam.
Uplynulo ještø nøkolik let než se zaêalo s pĆípravou stavby nové
školní budovy. Na základø rozpoêtĎ a plánĎ, zhotovených panem
Františkem Brázdou, stavitelem v ZábĆehu na Moravø a na zá
kladø stavebních podmínek ze dne 13. prosince 1903 schvále
ných c. k. okresní školní radou v Lanškrounø a zrevidovaných
panem c. k. okresním inženýrem Josefem Adamcem z Litomyšle,
vypsala v prosinci 1903 místní školní rada ve Výprachticích s pĆi
školenou obcí Koburkem ofertní Ćízení na stavbu nové budovy
pro obecnou a møšČanskou školu chlapeckou a dívêí. Oferty zape
êetøné a vádiem 5% opatĆené møly býti podány místní školní radø
do dne 17. ledna 1904 do 12 hodin v poledne. O tom, komu dílo
stavební bude zadáno se rozhodlo dne 11. února 1904, kdy se
místní školní rada usnesla, že stavbu zadává zednickému mistru
z Ústí nad Orlicí Josefu Schülerovi. Tento v nabídce uvedl, že vy
psanou stavbu provede se slevou 2,6 % z êástky tehdy vypoêítané
96.936, K. Dále se zavázal, že uhradí obci finanêní êástku, kte
rá byla obcí vyplacena staviteli Brázdovi za již provedené tech
nické práce. Na základø této stavební smlouvy poêal Josef Schü
ler v bĆeznu 1904 s planýrkou stavebního místa. PĆi vytýêení pla
nýrky se však zjistilo, že v plánech, které zhotovil stavební mistr
Brázda, je znaêná nivelaêní chyba êinící 2,97 m, o které møl sta
vební terén vøtší sklon než bylo schváleno a zakresleno ve sta
vebních plánech. Na základø tohoto vycházelo, že budova školy
by byla jedním poschodím v zadní êásti pod úrovní terénu. Ško
láckou chybou stavebního mistra Brázdy došlo k ohrožení zaêát
ku stavby a bylo nutno pĆepracovat plány. Školní rada schválila,
že nové plány zhotoví zednický mistr Josef Schüler. Rozhodnutím
školní rady se dal do vypracování nových plánĎ školní budovy.
Školní radø zaslal nové plány v polovinø dubna 1904, kdy v nich
došlo k výrazným zmønám proti pĎvodním. Budova byla vpĆedu
o celé poschodí vyšší, obsahující suterén, pĆízemí a 2 patra.
Vzadu pak møla pouze pĆízemí a dvø patra. Z pĎvodního plánu
odpadla budova tølocviêny, která byla pĆeložena do suterénu
školy, kde bylo ještø místo pro školní jídelnu a byt školníka.
Základní kámen byl položen 26. êervna 1904 a pĆitom se konala
veliká slavnost. Protože se stavba nemohla zdržovat, pokraêoval
zednický mistr Josef Schüler podle nových plánĎ, i když neschvá
lených, za stálé kontroly místní školní rady a c. k. stavebního in
ženýra. Plány byly schváleny okresní školní radou až „28. ledna
1905“. O všech pracích se vedl stavební deník.
(Pokraþování na stranČ 12.)
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I když byly nové plány schváleny, nový rozpoêet na stavbu nebyl
proveden a ponechán byl pĎvodní. Jak uvádøno jest, cituji:
„ … nýbrž vøc ponechána tlakem pomørĎ koneênému zúêtování.“
Josef Schüler po skonêení prvního stavebního roku (1904) prove
dl pĆibližný rozpoêet. Tento byl vypoêítán na êástku 122.882 ko
run,19 haléĆĎ. To zpĎsobilo v obci urêitý rozklad a po vánocích
roku 1904 se konaly volby nového obecního zastupitelstva, kdy
došlo k tomu, že starosta Vincenc Chaloupek a dosavadní zastu
pitelstvo místní školní rady bylo sesazeno z dĎvodĎ vøtších ná
kladĎ na výstavbu školy. Bylo zvoleno nové obecní zastupitel
stvo a nová školní rada, kdy novým starostou a pĆedsedou školní
rady se stal Josef Hejl. Nové vedení se snažilo zaplatit zednické
mu mistrovi Schülerovi pouze cenu dohodnutou na základø ofer
ty. Nechtøli vzít v potaz vícepráce zpĎsobené zmønou plánĎ a
dalších skuteêností. Nicménø, stavba pokraêovala velmi rychle a
to i vzhledem k problémĎm, které stavbu zdržovaly. Školní bu
dova byla dokonêena pouze o møsíc pozdøji, nøž bylo plánováno,
tedy koncem srpna 1905.
Výnosem c. k. okresní školní rady ze dne 4. záĆí 1905 byla naĆí
zena kolaudace budovy na den 12. záĆí 1905. PĆi tom bylo zjištø
no, že školní budova je postavena podle plánĎ schválených ze
dne 28. ledna 1905 Ćádným zpĎsobem, úêelu odpovídajícím,
v pĆíêinø zdravotním, že budova vyhovuje tøm nepĆísnøjším po
žadavkĎm a po stránce pedagogické, že vzdáti zaĆízení školy
úplnou chválu. Na základø pĆíznivého výsledku kolaudaêní ko
mise bylo místní školní radø ihned ex comissione dáno povolení
k používání školní budovy. Josef Schüler pĆedal 2. prosince 1905
podrobný úêet o provedené stavbø ve výši 129.269 korun a 7 ha
léĆĎ, s êímž starosta a školní rada nesouhlasili a nechtøli zvýše
né náklady uhradit. Spor došel tak daleko, že o urêení výšky sta
vebního úêtu musel rozhodnout c. k. Krajský soud v Chrudimi
v roce 1907, kdy tento rozhodl ve prospøch Josefa Schülera.
PĆi slavnosti 17. záĆí 1905 byla nová školní budova vysvøcena
biskupským vikáĆem P. Antonínem Nývltem, døkanem z Ústí nad
Orlicí, za asistence místních duchovních P. Josefa Neškudly, P.
Josefa Cellara, P. Josefa Touška a dalších významných hostĎ.
Slavnostní Ćeê pĆednesl c. kr. okr. školní inspektor Josef Peška.
Slavnosti se zúêastnili žáci spoleênø s uêiteli, místní obêané,
spolky a mnoho dalších obêanĎ z okolí.
Školní rok byl zahájen 18. záĆí 1905, tedy druhý den po slav
nostním vysvøcení nové školní budovy. ąídícím uêitelem Obecné
školy byl F. V. éernohous a Ćeditelem MøšČanské školy K. O. Hu
bálek. Ve školním roce 19051906 vyuêovali Ed. Veverka, V. Flie
der, F. Gremmer, J. Holeêek, V. Jandík, A. Praus, B. Mojžíšová, P.
J. Neškudla, P. J. Cellar. Školníkem ustanoven Bohumil Skalický.
Školu v tom roce navštøvovalo 388 žákĎ.
Na samý závør bych chtøl uvést všechny, kteĆí se nøjakým zpĎ
sobem pĆiêinili, aby v obci Výprachtice vznikla nová školní budo
va. V roce 1898 byla školní rada ve složení:

VÝPRACHTICKÁ ŠKOLA VE 21. STOLETÍ
leden 2006
foto: Jan KaČka
pĆedseda  Josef Hejl, František éernohous  Ćíd. uêitel, Josef Ne
škudla  faráĆ, J. Skalický, František Skalický, František Chládek
z ê. 90, Josef Smejkal z ê. 345, Josef Chládek, J. Skalický  zá
stupce Koburku.
Po nových volbách v roce 1901 bylo složení:
pĆedseda  Vincenc Chaloupek  poštmistr, F. V. éernohous, P. Jo
sef Neškudla, Josef Vacek  zástupce Koburku, František Chalou
pek  rolník z ê.120, Jan Kobza  rolník z ê. 6, Antonín Beran 
rolník z ê. 170, František Skalický  rolník z ê. 307, Josef Smejkal
 zedník z ê. 345.
Z dĎvodu vøtších finanêních nákladu na výstavbu školy došlo
k odvolání školní rady a probøhla nová volba v roce 1905. Sta
rostou byl zvolen Josef Hejl, P. Josef Neškudla, Vilém Chládek, Jo
sef Vacek  zástupce Koburku, Josef Resler, František Hanzlíêek,
Jan BednáĆ, Antonín Chládek.
Tak jak êas utíká, vše kolem se møní, zĎstávají pouze vzpomín
ky. Vincenc Chaloupek, poštmistr a F. V. éernohous, Ćídící uêitel,
se svoji píli nejvíc zasloužili o vznik naší školy. Urêitø netušili, že
o 100 let pozdøji bude mít škola v názvu jméno hudebního skla
datele a dirigenta JindĆicha Praveêka, vnuka Vincence Chaloupka.
„Vše co konám pro školu, dølám z lásky k døtem.“ Tak êasto ho
voĆil Ćídící uêitel F. V. éernohous, jeho odkazem z roku 1906 vy
právøní konêím.
„Poslání svému, jako Ćídící uêitel, hledøl jsem uêiniti zadost, ne
boČ nejen, že jsem si hledøl svých povinností vychovatelských –
vyuêovatelských, nýbrž staral se pilnø o zlepšení docházky. Za
vedl individuální úlevy, které êinily pro jednotlivá období jen nø
co málo pĎldnĎ. Tento zpĎsob byl potom zaveden v celém zdejším
i v jiných okresích školních po celém království êeském. ZĆídil
jsem polévkový ústav pro školní mládež. Usilovnou prací podaĆilo
se mi, že zde byla zĆízená møšČanská škola pro chlapce a vysta
vøna vhodná budova školní.“
Ve Výprachticích dne 31. Ćíjna 1906
František Václav éernohous, Ćídící uêitel
Z rĤzných historických dokumentĤ, poznámek, vyprávČní,
napsal text Bc. JiĜí Vogel.

SPOZ oznamuje

Vítek Šopík
Jiďí Helbich
Vítej mezi námi

V kvĈtnu budou oslavovat
Helena Dancsová
Jana Chaloupková

Výprachtice 280
Koburk 55

Valteďice 109
Výprachtice 212

60 let
60 let

28. února 2006 se narodila

Dora KubíĆková

Výprachtice 321

60 let
85 let
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Z JARNÍCH TOULEK
Jednoho jarního rána loČského roku jsem na kole šlapala z Výprachtic do toho táhlého kopce na Valteďice. Jela jsem tím smĈrem docela poprvé od doby kdy jsme sem pďišli. Do dnes dĈkuji
prĐzkumníkovĈ ruce, která vzala za ďídítka a otoĆila je tímhle
smĈrem. Už když jsem stoupala ze vsi pod tou levotoĆivou kroucenou, zasáhlo mĈ jaro v plném dechu. Zlatý déšè byl po té dlouhé zimĈ jak slunce, záďící v mém nitru. A co teprve tam nahoďe?
Už od kapliĆky nádherného výhledu do jarních korun vlahých
bďíz, a do širé krajiny jihovýchodního podhĐďí Orlických hor. I moje nálada kvetla jarem. Zastavila jsem v úžasu nad tou nádherou.
Od samých špiĆek mých palcĐ u nohou rozprostíraly se zelenkavé pastviny se žlutou pampeliškou a bílou sedmikráskou, oddĈleny mezí, bďezovím i olšovím a rozkvetlými trnkovými a šípkovými keďi. Znovu a znovu stále opakující se obraz v nejrĐznĈjších
odstínech zelené, a pďesto každá jiná, až se ztrácel ve vzdáleném
hvozdu ztepilých smrkĐ a stďíbrných buĆin. KopeĆky zdobily rozkvetlé jablonĈ, tu a tam nĈjaká ta švestka. Byla to krása niĆím
nenarušená; krása, kterou hned tak neuvidíš! Stďídala se tu jarní
zeleČ, kvĈty a kvĈtiny, vĐnĈ a teplo a ta malebná rozmanitost
podhĐďí. Žasla jsem znovu a jakoby mĈ vánek odnášel v nebeských rytmech nad tou radostnou slastí do vzdálených koutĐ
vesmíru. Ach, ty Bože! To je nádhera!

VALTEúICKÝ KOSTELÍK V JARNÍM SLUNCI
polovina dubna 2006
foto: Jan KaČka
Protijedoucí auto mĈ vytrhlo z mého snu a vrátilo z ráje zpátky na
zem. Sedla jsem na kolo a pomalu pokraĆovala do toho kopce,
ale hlavu jsem mĈla vytoĆenou doprava. PrávĈ tam - do barevného údolí. Na nebi modrá a slunce je zlatou skobou na obloze
pďibité. Vánek víská moje vlasy. V ZajeĆínĈ zdravím samotinkou
samotu na pravé stranĈ pod silnicí a políĆko ĆerstvĈ rozorané a
ďíkám si, že i tohle je místo, kde by se mi stoprocentnĈ líbilo žít.
Už tady se mnou cloumala obrovská žízeČ a já cítila, že když se
hned nenapiji tak asi umďu... NaštĈstí! Vlevo jsem zaslechla potĐĆkĐv zpĈv a témĈď okamžitĈ slezla z kola a hodila je do trávy.
Byla jsem mírnĈ zklamaná, že to není pramínek vytékající z meze
ale potĐĆek z nevelikého rybníĆka nad cestou. Jenomže nedalo
se už dĈlat nic, žízeČ mĈ muĆila stále krutĈji a tak jsem poprosila
svého AndĈla Strážného aby ji promĈnil v pitnou. Pak jsem se
napila a aè byla jakákoliv, cítila jsem její pomoc a to, jak mĈ její síla znovu staví na nohy. „MČam, obyĆejná voda z rybníka a jak
Ćéka osvĈží!“ Otďela jsem si knírek a popadla kolo. Vyšlapovalo se
mi bájeĆnĈ. Už už jsem chČapala po náhorní rovince, když mĈ
vĈtďík popohánĈl kupďedu. Za kouskem lesa se pďede mnou otevďela cesta do vsi tak malebné, kterou jsem v tĈchto konĆinách
dosud nevidĈla. Valteďice.
Ovšem nápisy u hrazení pastvin mĈ dostávaly: „Pozor Býk Ohradník“. TĈžko ďíct jestli to bylo jméno toho býka, ale mnĈ to stále

POSLEDNÍ SNÍH VE VALTEúICÍCH
polovina dubna 2006
foto: Jan KaČka
huĆelo v hlavĈ - Pozor Býk Ohradník… Pozor Býk Ohradník… Pozor Býk Ohradník… brr, otďásla jsem se hnusem nad tou škrábnutou deskou. Když se však pďede mnou na obzoru na travnatém
kopeĆku vyloupnul valteďický kostelík, ihned jsem na ní zapomnĈla. To už jsem jela z kopce, pohledem zdravila valteďické
samoty na pravé stranĈ od silnice - právĈ ty mĈ dost chytaly za
srdce, a už už jsem si zase pďedstavovala jak jsem v jedné z nich
alespoČ na návštĈvĈ. Když jsem prosvištĈla kopcem dolĐ, setrvaĆnost mĈ vyhoupla toĆenkou vpravo až ke kostelíku. „JĐĐ,
tenhle výlet se mi nezdá.“ Kdyby jen Michal tušil jak se právĈ
mám. Na jednu stranu si užívám v tichém osamĈní svou radost, a
na druhou stranu si ďíkám, že je to škoda, že tu není Michal se
mnou právĈ teĉ, v ranním osvitu zlatého slunce. A hned si slibuji,
že ho sem ještĈ dneska Ći hned zítra vezmu.
Ten kostelík stojí nahoďe, zatímco pod ním jsou všecky kopce tohoto regionu, vyjma tĈch hor a pďitom není vĐbec vidĈt z naší
heďmánkové vsi, protože ho pďekrývá les-hustoles. Kostelík obklopuje starý hďbitĐvek a dá se tu plácnout jen tak do trávy a být
nad tím vším... prostĈ nad vĈcí.
Krása je být, neptat se kam to vede, kam se to klikatí? ProstĈ
vstávej a jeĉ, jeĉ dál. Jeĉ z kopce vstďíc a nevíš Ćemu. Ze silnice
uhýbám vpravo na prašnou cestu, sesedám z kola a následuje
letmý pohled vlevo do lesa. Automaticky se hlava vrátila do pďímého smĈru ale v mžiku uvĈdomĈní co vlastnĈ jsem to zahlídla
jsem zastavila a v cukuletu oĆi zamĈďila zpátky do lesa. Zrak mĈ
nešálil, ne! Stála jsem a zírala, doĆista nĈmá stojím, koukám,
pusa otevďená, vejrám jako vrána. Kolo padá do trávy, pod mýma
nohama praskají vĈtviĆky, když pďes keďíky borĐvek úžas táhne
mĈ dovnitď, do lesa, pro jehož krásu jsem na chvíli zapomnĈla
dýchat. Tohle je místo! BuĆina, krásná a nĈmá, kmeny pokroucené, jarní tráva a lístky na vĈtvích svítí stejnou barvou. ñlovĈk by se
z nĈhy roztancoval. Utichl a objal strom, nebo všechny najednou.
Na chvilku jsem spoĆinula v té lesní trávĈ… ale pak…! Jako o
pďekot jsem vybĈhla z lesa a nasedla na svého dvoukolého koníka s díkem k Bohu zvĈstovat Michalovi onu radostnou zprávu.
Jen na nás lidech záleží, zda-li naší krajinu ponecháme Ćistou a
malebnou i pro pďíští generace a nebo jestli dáme „zelenou“ její
devastaci vĈtrnými elektrárnami, které v neposlední ďadĈ nejsou
pďínosem ani pro lidskou spoleĆnost, ani pro životní prostďedí.
TáĖa Mikušová,
Dolní HeĜmanice
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Zpráva o pracovní p×íležitosti

špiþkový výrobce v oblasti

ELEKTROTECHNIKY
výroba tantalových a niobových kondenzátorĤ

„Vhodnými zamČstnanci jsou pro nás pracovití lidé všech generací…..….
od absolventĤ až po vČk pĜeddĤchodový,“ Ĝíká personální manažerka AVX

Závod AVX v LanškrounČ zvyšuje výrobu,
a proto pĜijímá nové zamČstnance na pozice:

x OPERÁTOR v elektrotechnické výrobČ
x OPERÁTORKA v elektrotechnické výrobČ
Rozhodnete-li se u nás pracovat, nabízíme vám:
x
x
x
x

x
x
x

x

Práci s moderní technologií v pĜíjemném a velmi þistém prostĜedí. Žamberk
Lukavice
Letohrad
Nástupní plat 56 Kþ/hod. vþetnČ noþního pĜíplatku.
Sobkovice
Mistrovice
Po 3 mČsíþním zapracování bude mzda pĜehodnocena.
Jablonné /Orl.
BystĜec
Stabilizaþní pĜíplatek už po roce zamČstnání.
Výprachtice
VermČĜovice
Ústí nad Orlicí
Možnost dopravy z Výprachtic ze zastávek:
Dolní ýermná
Hylváty
Horní ýermná
Dlouhá TĜebová
Výprachtice kovárna - Výprachtice škola.
H. TĜešĖovec
ýeská TĜebová
D. TĜešĖovec
TĜebovice
ZamČstnanci pĜispívají na dopravu þástkou 200 Kþ
Ostrov
Rudoltice
mČsíþnČ.
Výuku angliþtiny zdarma.
Doprava pro AVX
LANŠKROUN
Výrazný finanþní pĜíspČvek na stravování.
Možnost bezhotovostních nákupĤ v jídelnČ a
Luková
Damníkov
Sázava
kantýnČ. Útrata nabíhá na úþet zamČstnance a je
Opatov
Lubník
Hradec /Svit.
Krasíkov
odeþtena z mČsíþní mzdy.
Svitavy
TĜebáĜov
Tatenice
PĜíspČvek 1100 Kþ roþnČ k využití ve fitcentrech a
Žichlínek
Rychnov na Mor.
rehabilitaþních zaĜízeních.
MladČjov na Mor.

Od našich zamČstnancĤ oþekáváme:
x
x
x
x

Šumperk
Bludov
PostĜelmov
Chromeþ
Klášterec
Olšany
Bušín
PísaĜov
Bukovice
Štíty
H. HeĜmanice
Mezilesí
Albrechtice

Radišov
Staré MČsto
Moravská TĜebová
Boršov
Dlouhá Louþka
KĜenov

Vyuþení, pĜípadnČ i vyšší vzdČlání.
ZodpovČdnost, peþlivost, spolehlivost.
Ochotu pracovat v nepĜetržitém provozu, pracovní doba 6 – 18 hod., 18 – 6 hod.
Dobrý zdravotní stav.

PodrobnČjší informace získáte na þísle tel.

465 358 130 a 131

AVX Czech Republic s.r.o., DvoĜákova 328, 563 01 Lanškroun

Hoštejn
Kosov
RĤžové údolí
ZábĜeh na Mor.
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Zpráva o tom jak bylo
B¶EZEN 2006
NEJNIŽŠÍ TEPLOTA (03.03.)
NEJVYŠŠÍ TEPLOTA (30.03.)
PRûMóRNÁ TEPLOTA MóSÍCE
prĐmĈrná minimální teplota
prĐmĈrná maximální teplota
teplotní rozdíl min. - max.

0

-11,5 C
+13,4 0C
+1,0 0C
-4,3 0C
+6,3 0C
24,9 0C

První dekáda stále ve znamení mrazu a
snĈhu. PďevážnĈ zataženo a oblaĆno se
stále vydatnými snĈhovými pďeháČkami.
NĈkolik dní s polojasnou oblohou v odpoledních hodinách. Druhá dekáda stále
studená, v druhé polovinĈ pozvolný vzestup teplot. PromĈnlivá oblaĆnost v prĐbĈhu celé dekády i jednotlivých dní se
stále snĈhovými pďeháČkami; 13. sluneĆný den, 19. a 20. sluneĆné odpoledne.
Ve tďetí dekádĈ zpoĆátku ještĈ min. teploty pod bodem mrazu, ve druhé polovinĈ již citelné oteplení. Stále promĈnlivá
oblaĆnost, z poĆátku dekády a ke konci
trochu slunka - 23. sluneĆný celý den. Ze
zaĆátku ještĈ snĈhové pďeháČky, postupnĈ mrholení a déšè. Ve druhé polovinĈ

BŏEZEN 2006
0

C

GRAF DENNÍCH TEPLOT MIN., MAX.

14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0
-10,0
-12,0

teplota min.
teplota max.
teplota prĤm.

j(

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. dny
dekády sníh rychle ubýval a hladina potoka rychle stoupala. 29. bďezna ĆásteĆné zatmĈní
slunce, u nás pro velkou oblaĆnost nepozorovatelné. Poslední den mĈsíce odpoledne
slabé hďmĈní.
Tďi Ćtvrtiny bďezna to vypadalo, že pokud Ćervenec a srpen to nezkazí, budeme mít letos
pĈknou zimu. Poslední dny mĈsíce však daly nadĈji, že pďece jen pďijde jaro.

JARNÍ VODA V SÁZAVSKÉM ÚDOLÍ
28. bďezna 2005
foto: archív rodiny Tomiškových

JARNÍ VODA V SÁZAVSKÉM ÚDOLÍ O ROK POZDóJI
2. dubna 2006
foto: Jan KaČka

_

`

a

JARNÍ NEBE NAD
VALTEúICEMI

polovina dubna 2006
foto: Jan KaČka

Z veverÈina košíÈku

AHOJ DĈTI !
Pďed pár dny jste se možná zúĆastnili pálení ĆarodĈjnic. Víte, odkud tento zvyk pochází? Kdo bude Ćíst dále, dozví se víc.

NOC ñARODóJNIC
Filipojakubská noc nebo také Valpuržina noc z 30. dubna na 1. kvĈtna je jednou z magických nocí, kdy prý mají zlé síly vĈtší moc než
jindy. Lidé vĈďili, že v povĈtďí poletuje spousta ĆarodĈjnic, které se slétají na sabat. Proto se této noci ďíká „noc
ĆarodĈjnic“. ñarodĈjnice nebo také ĆarodĈjové byli podezďíváni ze spojení s ĉáblem, který mĈl za jejich pomoci
šíďit zlo. Proti uhranutí a kouzlĐm ĆarodĈjnic se lidé odedávna snažili bránit. Kropili místnosti i dobytek
svĈcenou vodou, na dvĐr zapichovali trnkové pruty, vidle nebo košèata. Práskalo se biĆi, stďílelo z pušek a
bušilo do hrncĐ a pánví, aby se ĆarodĈjnice zahnaly a zlomily se jejich Ćáry. Jedním z prostďedkĐ, jak se
pďed ĆarodĈjnicemi ochránit, bylo i pálení ohČĐ. PostupnĈ se tento velmi starý obďadní zvyk promĈnil
v „pálení ĆarodĈjnic“, jak je známe dnes.

BABO, RAô
ñarodĈjnice nemusely být jenom zlé. TĈch, které znaly tajemství bylin, umĈly zahánĈt nemoci a napravovat zlomeniny, si lidé vážili. V nĈkterých jazycích dokonce slovo ĆarodĈjnice znamenalo „moudrá
žena“. Bylinkáďky-vĈdmy se vyznaly v tajích pďírody. VĈdĈly mnoho o pĐsobení rostlin, hub, kamenĐ,
kovĐ, drahokamĐ, ale i barev a vĐní. Jejich poznatky, nĈkdy zdánlivĈ nesmyslné a bláznivé, pďispĈly
mnohdy k užiteĆným vĈdeckým objevĐm. A tak stará „pďírodní magie“ ovlivnila lékaďství, chemii, biologii
a fyziku. KromĈ bab bylináďek pĐsobili jako léĆitelé i kováďi a jejich manželky. Když kováďovy kleštĈ vytáhly
bolavý zub, hned pďispĈchala kováďka s hojivým obkladem. Ani tyto hodné „ĆarodĈjnice“ to ale nemĈly lehké.
VĈtšina z nich se ve stďedovĈku stala obĈtí „honu na ĆarodĈjnice“. Miliony nevinných žen byly odsouzeny a upáleny na hranicích po celé
EvropĈ, ale i v Americe.

PRO ZVÍDAVÉ
PROñ FILIPOJAKUBSKÁ NOC
V minulosti se 1. kvĈtna slavil svátek sv. Filipa a Jakuba. Odtud
název filipojakubská noc, i když dnes už je oficiální kalendáď
trochu jiný. V katolickém kalendáďi došlo k posunu obou
apoštolĐ na 3. kvĈtna. Oba svĈtci byli uĆedníky Ježíše. Filipa
ukamenovali na kďíži a Jakub byl shozen z hradeb Jeruzaléma,
protože odmítl prohlásit Krista za podvodníka. Byl jeho pďíbuzným a ďíká se mu Jakub Menší.
NĈkdy se tato noc oznaĆuje také jako Valpuržina, a to podle
Goethova Fausta, kde se popisuje tajuplný slet ĆarodĈjnic s
pekelnickou slavností. Název je odvozen od jména abatyše
Walburgy, která proslula jako ochránkynĈ pďed kouzly a ĆarodĈjnictvím.

.PÁLENÍ ñARODóJNIC
Nelze pďesnĈ ďíci, jak starý je obyĆej pálení ĆarodĈjnic. Ochranné ohnĈ,
pĐsobící obecnĈ proti zlým nadpďirozeným mocnostem, pocházejí
z pďedkďesèanských dob. Lidová víra v nekalou moc tĈchto bytostí se zásluhou církve Ćasem soustďedila hlavnĈ na ĆarodĈjnice, které na zemi
zastupují peklo a ĉábla. A tak se i všechny magické praktiky obrátily postupnĈ proti nim. Samotné pálení ohČĐ však pďišlo pozdĈji. TĈžko si totiž
mĐžeme pďedstavit, že v dobách, kdy probíhaly ĆarodĈjnické procesy a
na hranicích hoďeli skuteĆní lidé, by se nĈkdo mohl bavit „upalováním
ĆarodĈjnic“. Tato zábava vznikla pravdĈpodobnĈ až nĈkdy koncem 18.
století, kdy byl zrušen dohled jezuitského ďádu nad Ćistotou víry lidu.
Pro zvídavé pĜevzato z publikace
ýESKÉ ZVYKY A OBYýEJE od Aleny Vondruškové

TERñINY ñARODóJNICKÉ HRY
Až budete pďíští rok pálit ĆarodĈjnice, už budete vĈdĈt, jaký je pĐvod tohoto zvyku. Vyrobte si svou ĆarodĈjnici podle své fantazie, pďipravte si poďádný ohýnek a svou „zlou ĆarodĈjnici“ upalte na hranici. Než se rozhoďí oheČ, mĐžete si tďeba zahrát

ñARODóJNOU HONIñKU
Vylosovaná vrchní ĆarodĈjnice honí ostatní hráĆe, kteďí mají na hlavĈ klobouk nebo Ćepici. Koho se dotkne, ten se stane ĆarodĈjnickým
uĆnĈm, sundá si klobouk a spolu s ĆarodĈjnicí honí ostatní. PoĆet pronásledovaných se rychle snižuje. Poslední hráĆ s Ćepicí je vítĈz a
v nové hďe se stane vrchní ĆarodĈjnicí.

TERñINY HÁDANKY A HLAVOLAMY

A

Stojí babice
rozcuchaná velice.
Když pďijdou Ćasy,
zelené má vlasy,
když tĈlo chďadne,
do vody padne.

B
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ñerná díra
chová štíra
na závory ho zavírá.
Hezké májové dny pĜejí
Markéta a Terka

NETOPÝR
Na obrázku letí netopýr
sestavený ze zápalek jedním smĈrem. Pďesunutím tďí zápalek zmĈČte smĈr letu netopýra na opaĆnou stranu.

C

RoĆník: 10 ñíslo: 4
PoĆet stran: 16
PoĆet výtiskĐ: 430 ks
UzávĈrka: 15. dubna 2006
Vyšlo: kvĈten 2006
UzávĈrka pďíštího Ćísla: 15. kvĈtna 2006
Vydavatel: Obec Výprachtice RedakĆní rada: JUDr. Miroslav Stejskal, Jana Skalická
Vychází 1x mĈsíĆnĈ zdarma
Redakce: Jan KaČka, 561 34 Výprachtice 56, 465 391 477
Redakce neodpovídá za názory a chyby v údajích, mluvnické a stylistické chyby v pďíspĈvcích dodaných pďispívateli.
Tiskne: TG TISK s. r. o., 5. kvĈtna 1010, 563 01 Lanškroun, tel.: 465 322 270

Zvláštní pĥíloha Výprachtických novin k problematice vĕtrné
elektrárny ve Výprachticích
VČtrná elektrárna - EU podporovaný zdroj energie.
V naší obci se zaþíná živČji diskutovat o postavení þi nepostavení vČtrné elektrárny, zda je lepší
tepelná elektrárna, nebo jaderná, þi by mČli zájemci o výrobu elektrické energie investovat do
vodních elektráren, nebo zaþít spalovat biomasu, nebo více využívat sluneþní energii.
Jisté je, že i nadále budou ve výrobČ dominovat tepelné a jaderné elektrárny. Další skuteþností je,
že témČĜ celý vyspČlý svČt se zajímá o výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojĤ, kde
v souþasnosti se využívá pĜedevším vodní, vČtrné, v malé míĜe spalování biomasy a sluneþní
energie. Vodní elektrárny, a to pĜedevším velké, se v naší zemi snad už nestavČjí. Jediná nadČje je
ve výstavbČ malých vodních elektráren. Po roce 1989 jich bylo i v naší oblasti nČkolik postaveno,
ale bohužel neznám jejich výkony ani rentabilitu. Myslím si, že pokud by to bylo pro zájemce o
výrobu elektrické energie zajímavé, tak se jich staví urþitČ více. Sluneþní energie je v souþasnosti
velmi málo využívána pro výrobu elektrické energie. VČtší využití je pouze u sluneþních kolektorĤ
na ohĜev teplé užitkové vody, jak ve firmách, tak i v domácnostech, ale už i to jsou urþité úspory
elektrické energie. Spalování biomasy by mohlo být taky vcelku zajímavé, ale náklady na pČstování
nebudou díky vzrĤstající cenČ pohonných hmot a mezd nijak malé. Také si musíme uvČdomit, že
spalováním biomasy se urþitČ bude podporovat zvČtšování ozonové díry. Zbývá už jenom využití
vČtru.
Po pĜeþtení nČkolika þlánkĤ, pĜedevším o ekonomice výroby elektrické energie v tČchto typech
elektráren se zdá, že ze souþasnČ provozovaných elektráren, je pouze dražší výroba ve sluneþních
elektrárnách.
Proþ tedy investovat do vČtrných elektráren?
Jednak tady máme státní závazek k EU, že do roku 2010 budeme vyrábČt 8% energie
z obnovitelných zdrojĤ. Jak reálné to je þíslo nemĤžu posoudit, taky nemĤžu posoudit, jaká skupina
odborníkĤ toto procento navrhla, jestli to vĤbec byli odborníci nebo pouze politici. Jisté je, že pĜi
nedodržení bude stát platit do fondĤ EU vysoké pokuty. Jen pro informaci napĜ. Slovensko má mít
nČco pĜes 25% výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojĤ. V jednom z þlánkĤ jsem se
doþetl, že je jedno jestli budeme platit pokuty za nedodržení, nebo z tČch samých penČz se budou
dotovat vČtrné elektrárny. Ty pĜípadné pokuty do EU jsou daleko vČtší, než investice do výroby
elektrické energie z obnovitelných zdrojĤ. Stát tedy na vČtrných elektrárnách mĤže jenom vydČlat,
protože tyto elektrárny finanþnČ nedotuje, ani nedoplácí na výkup dražší elektriky z tČchto
elektráren. Výkupní cena je stanovena energetickým regulaþním úĜadem a za tuto cenu musí
energetická spoleþnost vykoupit veškerou nabídnutou výrobu elektrické energie z obnovitelných
zdrojĤ. Jak tuto výkupní cenu zapoþítá do ceny pro spotĜebitele, záleží jenom na ní. Pokud se bude
vyrábČt 8% z obnovitelných zdrojĤ, oþekává se zdražení o 10-20 haléĜĤ za 1kWh. Po zavedení
ekologické danČ asi od roku 2008, je navržené zdražení energie z jádra 0,3Kþ/kWh, u uhlí dokonce
1,3Kþ/kWh. To už bude výrobnČ levnČjší energie z vČtru, než z uhlí.
Z mého hlediska by mČl stát výrobu z OZE podporovat jednak proto, aby peníze zĤstávaly alespoĖ
z þásti doma, a tím by se jich opČt þást vrátila do státního rozpoþtu v podobČ daní, a hlavnČ proto,
že o tČch 8% teoreticky mohou tepelné elektrárny vyprodukovat ménČ SO2, NOx, CO2 a
prachového popílku. Za tento rok vyprodukovaly naše tepelné elektrárny dle údajĤ na internetu
pĜibližnČ: SO2-90.000tun, NOx-54.000tun, CO2-13.500.000tun a prachového popílku 720.000tun.
Údaje vydávají spoleþnosti zabývající se mČĜením exhalací tepelných elektráren.

Tato uvedená þísla jsou dalším dĤvodem, proþ podporovat výstavby vČtrných elektráren. JeštČ
jednou se nad tČmi údaji zamyslete, jak obrovské je to množství odpadu a pĜi tom to jsou údaje
pouze od 1.ledna tohoto roku. Jak velká to budou þísla na konci tohoto roku, za 5let, za 10let atd.si
asi každý umí spoþítat.
Ty tisíce tun zplodin z komínĤ elektráren si ale málo kdo dokáže pĜedstavit. Pokud dnes jsou
pĜibližnČ 4% energií vyrábČných z obnovitelných zdrojĤ, tak si myslím, že další 4% se dají stihnout
do roku 2010 vyrobit jedinČ ve vČtrných elektrárnách, protože jejich výstavba je nČkolikatýdenní.
Taky si dále musíme uvČdomit, že bČhem nČkolika let zaþneme platit za každou koupenou tunu uhlí
ekologickou daĖ. Tu budou platit samozĜejmČ i provozovatelé tepelných elektráren. Snad by bylo
lepší tyto vybrané danČ státem investovat do podpory výroby þisté energie, než je nacpat do EU
s tím, aĢ si peníze nechají, že nám se vČtrné elektrárny nelíbí, že je nechceme ani vidČt, a že radČji
budeme dýchat to co dýcháme atd.
O hluþnosti VE toho bylo urþitČ napsáno již dost. Kdo byl na zájezdČ v Rakousku, ten to ví
nejlépe, že se nejedná o témČĜ žádný hluk, a to jsme byli u paty elektrárny. V našem pĜípadČ by u
bytovek za školou mČl být slyšet maximálnČ nepatrný šum. Toto mĤžu potvrdit i od vČtrných
elektráren z Ostružné na Jesenicku. Tam jich je umístČných šest asi 300-400m od prvních domĤ,
kde bohužel jejich slabý hluk jde slyšet. ( Ty jsou ovšem podstatnČ starší a hluþnČjší, než která by
mČla stát ve Výprachticích.) PĜesto, když se zastavíte mezi Ramzovou a Ostružnou, asi 1km od VE,
tak slyšíte pouze šumČní vČtru ve stromech, hluk projíždČjících automobilĤ a už z velké dálky
hukot hluþných motorových lokomotiv. V této vzdálenosti nejsou slyšet.
Každý z nás by mČl tedy popĜemýšlet o všech dĤsledcích výroby elektrické energie ve všech typech
elektráren, a potom srovnávat. Ne jenom. že investice je taková a taková, ale i to co která elektrárna
produkuje jako vedlejší úþinky. NapĜíklad v cenČ elektĜiny vyrobené z uhlí a atomu nejsou
zahrnuty tzv.externality , což jsou vedlejší náklady vzniklé pĜi výrobČ, jako napĜ. þástky na zniþení
pĜírody, rekultivace Krušných hor, na zaplacení zvýšené nemocnosti v Severních ýechách, na
dĤchody horníkĤ, na nemoci z povolání, nebo tĜeba na trvalé uložištČ vypáleného jaderného paliva.
To vše dnes platí stát, výrobce tyto náklady nemá. Kdyby mČl výrobce tyto þástky promítnout do
ceny, tak by byly ceny asi dražší než z vČtru. Z tohoto taky plyne, že stát nedotuje elektĜinu z vČtru,
ale naopak se dotuje energie z uhlí a jádra.
Že nebudou VE až zas tak špatné dokládá i fakt, že ve svČtČ je to asi nejpodporovanČjší druh
výroby energie z obnovitelných zdrojĤ. To dokládají obrázky na internetu ze svČta, napĜ. Rakouska,
NČmecka, Spojených státĤ atd. Kdyby to bylo tak prodČleþné, proþ by do toho investovaly firmy
v tČchto hospodáĜsky vyspČlejších zemích?
Pokud budeme proti, tak se stejnČ nČkde v blízkosti VE postaví. UrþitČ se tam obþas podíváme a
jen budeme závidČt, že ta obec bude dostávat za umístČní VE 100.000Kþ roþnČ. Není to
samozĜejmČ velká þástka, ale dají se na ní urþitČ udČlat i dost velké vČci pro místní obþany.
JiĜí Katzer, Koburk

NávštČva vČtrných elektráren v Rakousku
V sobotu 8. dubna 2006 jsme se za svitu sluneþních paprskĤ, zvČstujících pĜíchod tolik
vytouženého jara, vydali z ještČ skoro zasnČžených hor do vesniþky Poysdorf vzdálené asi 30 km
od Mikulova. Zde, v tomto ráji stožárĤ s obrovskými asi 45 m velikými vrtulemi, nás zástupci
firmy ELDACO seznámili s možnostmi získávání vČtrné energie. Museli jsme si pĜiznat, že tyto
více než stometroví drobeþci pĤsobili opravdu impozantnČ, když nám ze své výše pĜátelsky kynuly
lopatkami svých vrtulí.
Na tuto dalekou cestu jsme se nevypravili náhodou. Podle studie, kterou si firma ELDACO
nechala vypracovat, se zjistilo, že u nás ve Výprachticích jsou pro tento zpĤsob získávání energie
vhodné podmínky, a proto by ráda v naší vesnici, pokud s tím budou místní obyvatelé souhlasit,
jednu takovou elektrárnu postavila.
Protože kolem tohoto typu zaĜízení koluje velké množství nepravd a povČr (intenzita hluku,
magnetické vlny, rušení televizního signálu atd.), zajímalo nás, zda-li nČkteré z nich nejsou
alespoĖ z þásti pravdivé. Položili jsme proto našim prĤvodcĤm mnoho dotazĤ, na které trpČlivČ
odpovídali a nakonec nás pĜesvČdþili o naprosté bezpeþnosti tČchto staveb.
Na zpáteþní cestČ jsme se zastavili na obþerstvení a šĢastnČ dorazili domĤ.
JiĜí Formánek , Výprachtice

ýEZ zdražuje. A bude ještČ dražší.
Elektrárenský koncern ýEZ dosáhl za loĖský rok rekordního zisku témČĜ 18 miliard
korun.SouþasnČ vydČsil spotĜebitele rĤstem cen. První zpráva je rozhodnČ dobrá pro
manažery,akcionáĜe, vládu a stranické pokladny. Druhá je špatná pro všechny ty, kteĜí musí
vyrábČt, svítit a topit. Do jaké míry jsou však obČ zprávy dobré þi špatné pro celou ekonomiku a
obþana?
Miliardy, které nevidíme
ýEZ zdĤvodnil poslední zvýšení cen nutností vzít ohled na celkové náklady výroby elekĜiny. To
je pozitivní posun od pĜedchozích prázdných tvrzení, že se jenom chová tržnČ. V samotném závČru
loĖského roku témČĜ unikla pozornosti médií zpráva, že ekonomové Univerzity Karlovy ohodnotili
vedlejší dopady (na zdraví, životní prostĜedí, nemovitosti atd.) produkce elektĜiny z uhlí a jádra na
celkovou sumu, která se pohybuje mezi 21 a 70 miliardami korun za rok. PĜitom nebyly do studie
zahrnuty státní dotace, které byly naposledy v roce 2000 spoþítány zhruba na 34 miliard korun
roþnČ, a nepĜímé dotace ve výši 25 miliard roþnČ. ýást tČchto nepĜímých dotací nyní údajnČ
kalkuluje ýEZ do nových cen.
A co teprve pojistka
Na druhou stranu však zmínČná studie vedlejších dopadĤ a škod nezapoþítávala napĜíklad podíl
ýEZ na nákladech sanacepo tČžbČ uranu (þiní minimálnČ 70 miliard korun). Jiným typem dotace,
která nebyla zakalkulována, je podstatnČ nižší pojistné, jež ýEZ platí za provoz jaderných
elektráren. Je tomu tak
ýEZ zdĤvodnil zdražení tím, že tím zohledĖuje náklady na výrobu. A to ještČ nezahrnul
skryté dotace 80 – 130 miliard.
Proto, že tuzemská vláda pĜebírá odpovČdnost za zpĤsobené škody v pĜípadČ jaderné havárie
pĜesahující výši šesti miliard korun. (Jen pro srovnání:škody napáchané havárií sovČtské jaderné
elektrárny v ýernobylu se odhadují na 235 miliard amerických dolarĤ – a to jde pĜitom o výpoþet
jen pro území dnešního BČloruska). I když nebudeme kalkulovat s nČkolika velkými neznámými,

totiž kolik bude stát likvidace jaderných elektráren (nČkteré studie uvádČjí až sto procent nákladĤ
na jejich výstavbu), vybudování a správa jaderného úložištČ, dostáváme se k horentním hodnotám.
Jde zhruba o 80 – 130 miliard korun roþnČ, které nejsou zakalkulovány do ceny elektĜiny z uhlí a
jádra.
Za tu cenu nelze vyrábČt
PĜi pĜibližnČ šedesátiprocentním podílu ýEZ na celkové produkci tuzemské elektĜiny to
znamená, že jeho roþní produkce v hodnotČ 100 miliard korun (údaj za rok 2004) je dotována
z daní þástkou mezi 50 a 70 miliardami.Mýtus o levné energii z uhlí a jádra a o té drahé
z obnovitelných zdrojĤ zaþíná dostávat vážné trhliny. Stejný signál dávají i odpovČdi generálního
Ĝeditele elektrárenského koncernu Martina Romana v nedávných rozhovorech (napĜíklad v HN
2.února: ýEZ vČĜím, své akcie zatím neprodám).ýEZ, ministĜi i jejich úĜedníci pĜed pČti lety
tvrdili, že elektĜinu z Temelína s výrobními náklady okolo 1000 korun za jednu megawatthodinu
rozhodnČ neprodávají pod cenou, která se tehdy na trhu pohybovala okolo 600 korun ze
megawatthodinu. Po pČtiletém zdražování tedy nyní Ĝíká generální Ĝeditel této firmy, že se elektĜina
stále prodává za ceny, za které se nedá vyrobit.A to zaplatíme my. Vzniká tedy kardinální otázka.
Jak je možné, že ýEZ v takové situaci vykazuje rok za rokem rekordní zisky? Na to mĤže
odpovČdČt jedinČ ýEZ sám. Nejhorší zpráva však na tuzemského daĖového poplatníka ještČ teprve
þeká. Mýlí se totiž ti, kteĜí Ĝíkají, že elektĜina je drahá. Není stále dostateþnČ drahá nikde v EvropČ,
protože neodráží skuteþnČ náklady výroby z fosilních paliv a jádra, jak ukazuje výše uvedený
pĜíklad. Cena bude navíc dlouhodobČ stoupat, kvĤli rostoucí vzácnosti neobnovitelných zdrojĤ.
Z relativnČ vysoké ceny elektĜiny (rozumČjme: vysoké vzhledem k pĜíjmĤm v porovnání se západní
Evropou), kterou dnes spotĜebitelé platí, pĜijde pouze malá þást na odstranČní státních
tzv.“kĜížových“ dotací. Nejspíš ale nepĤjde vĤbec nic na pokrytí onČch zmínČných škod a dalších
nákladĤ. Ty bude muset spotĜebitel nadále platit ze svých vysokých daní.ýEZ totiž potĜebuje
peníze na to, aby si mohl poĜídit nové uhelné a jaderné elektrárny. A pochopitelnČ vyvážet stále
vČtší množství špinavé elektĜiny a zatČžovat tuzemské prostĜedí miliardovými škodami.
Která elektĜina stojí víc
Co za to dostane obþan a ostatní podnikatelé? Vyšší úþet, vysoké danČ, rostoucí emise oxidu
uhliþitého, další Temelíny, hrozbu jaderných úložišĢ (vždyĢ,která obec je chce mít na svém
katastrálním území)? A nekonþící odbČratelskou závislost na ýEZ. NadČje, že levá nebo pravá
strana najde po volbách odvahu a zavede skuteþnČ tržní podmínky do energetiky, je blízká nule.
Zrnko nadČje je pouze v tom, že se zaþíná odhalovat úþelovost tvrzení o „drahé“ elektĜinČ
z obnovitelných zdrojĤ-té, která by nám neniþila zdraví a životní prostĜedí.
Škoda
MČla-li by tedy být zpráva o historicky rekordním zisku ýEZ dobrou, musel by domácí
elektrárenský gigant své inkasované peníze investovat do prudkého rĤstu podílu výroby
z obnovitelných zdrojĤ. Zatím se však snaží obnovitelné zdroje v oþích veĜejnosti bagatelizovat. Ke
škodČ všech samozĜejmČ tČch šĢastlivcĤ jmenovaných v úvodu.
Ing. JiĜí Tutter
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