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Zprávy z radnice
Vážení pĆátelé,
dovolte nám, abychom Vás opøt poinformovali o døní v naší obci
v møsíci kvøtnu.
Møsíc kvøten byl jednak ve znamení úklidu a jednak ve znamení
diskuse o tom, zda obêané vøtrnou elektrárnu ve Výprachticích
chtøjí, êi nikoliv. Zastupitelstvo obce se zájmem sledovalo tuto
diskusi v novinách, na internetu a jinde. Abychom v této záleži
tosti „nepĆilévali olej do ohnø“, omezíme se pouze na konsta
tování faktĎ.
V møsíci bĆeznu oslovili obecní úĆad zástupci spoleênosti ELDACO
s.r.o. s tím, že mají zájem ve Výprachticích postavit vøtrnou
elektrárnu. ZástupcĎm firmy bylo sdøleno, že pĆípadná stavba
vøtrné elektrárny bude závislá na vyjádĆení souhlasu êi nesou
hlasu našich obêanĎ. Dne 8. dubna byl zorganizován zájezd do
Rakouska, aby se naši obêané mohli na vlastní oêi pĆesvødêit,
jaké jsou zkušenosti s tømito stavbami jinde. Za úêelem obsazení
autobusu bylo obesláno více než 70 osob. Byli vyzváni zástupci
obêanských sdružení, podnikatelĎ, vlastníkĎ pozemkĎ v místø
uvažované výstavby a zástupci odpĎrcĎ výstavby vøtrné elekt
rárny a nøkteĆí další obêané. Vzhledem k tomu, že z okruhu
osob, které byly obeslány, se pĆihlásila pouze tĆetina a další
kontaktovaní obêané, møli v uvedený den, kdy se møl zájezd
konat, již jiný program, byla úêast v Rakousku velice malá. Mrzí
nás, že se z odpĎrcĎ vøtrné elektrárny zájezdu nezúêastnil, až na
výjimku, témøĆ nikdo. Po zájezdu do Rakouska, konkrétnø dne
21. dubna 2006 v 18.00 hod., byla uspoĆádána na sále Kultur
ního domu ve Výprachticích beseda se zástupci firmy ELDACO,
kde se mohli obêané obce zeptat na vše, co jim není jasné a
vyjádĆit tam své pĆípadné výhrady k uvažovanému zámøru vý
stavby vøtrné elektrárny. Ani zde nebyla úêast obêanĎ taková,
aby odpovídala závažnosti celé vøci. Nelze se tedy divit, že mezi
obêany, kteĆí vøtrnou elektrárnu doslova „šmahem“ zavrhli, je
Ćada osob, které nemají ani nyní informace o tom, jak bude tato
stavba financovaná, jak to bude s odbørem a následnou regulací
vyrobené elektrické energie apod. Na druhé stranø existuje êilá
výmøna názorĎ jiných osob z naší obce na obecních webových
stránkách (www.obecvýprachtice.cz), kde pĆed vysokou odbor
nou úrovní vøtšiny diskutujících lze doslova „smeknout“. Musí
me souêasnø podotknout, že se v žádném pĆípadø nejedná pouze
o pĆíznivce energie získávané z vøtru. Obec poêátkem møsíce
kvøtna zorganizovala anketu, která møla zmapovat stav hlasĎ
pro, pĆípadnø proti vøtrné elektrárnø. V této anketø hlasovalo
zhruba 166 našich obêanĎ. Dvø tĆetiny z Vás se vyslovilo pro
stavbu vøtrné elektrárny a zbývající êást tvoĆí hlasy proti vøtrné
elektrárnø. Koncem dubna 28 obêanĎ obce vyzvalo zastupitelstvo
obce, aby se vyjádĆilo ke konání, êi nekonání místního referenda
ve vøci výstavby vøtrné elektrárny ve Výprachticích. Výzvu tøchto
28 obêanĎ posoudíme na nejbližším zasedání zastupitelstva
obce. V dané souvislosti bude nutné posoudit, zda v uvedené vøci

JARO JE JIŽ OPRAVDU TADY,
NOVÉ SE DERE K ŽIVOTU POD OCHRANOU STARÉHO
zaĆátek kvĈtna 2006
foto: Marie KaČková
je možné vĎbec referendum konat. V tomto pĆípadø, jako nakonec
i v pĆípadø všech staveb, otázka jejich povolení spadá výhradnø
do pravomoci stavebního úĆadu. Bude tedy vhodné ponechat
rozhodnutí na té instituci, která je k uvedenému kompetentní.
Obec se ke stavbø samozĆejmø vyjádĆí a její stanovisko bude
vycházet z pĆevažujícího názoru Vás všech.
K vøci je nutné dále podotknout, že v pĆípadø výstavby vøtrné
elektrárny mĎže obec získat finanêní prostĆedky, kterých není
nikdy málo. Každý z Vás to nakonec dobĆe ví ze svých vlastních
zkušeností. Obec potĆebuje opravit obecní cesty, potĆebuje koupit
lepší traktor se snøžnou frézou, potĆebuje investovat do oprav
osvøtlení, do oprav budov a do dalších potĆebných vøcí. VyjádĆení
nás zastupitelĎ nebude urêitø jednoduché. AČ se k vøci vyjádĆíme
jakkoliv, nebude to pro nøkteré z Vás vyjádĆení, které byste byli
ochotni akceptovat. Pokud tedy máte nøkdo na celou vøc nøjaký
názor, potĆebujeme jej znát do termínu vydání usnesení zastupi
telstva, které z uvedeného dĎvodu odložíme až na konec êervna.
Den 13. kvøten 2006 byl ve znamení úklidu obce a okolí. Úklid
uspoĆádala obec Výprachtice ve spolupráci se Základní školou
JindĆicha Praveêka Výprachtice a Døtským domovem v Horní
éermné. Tentokrát byl stĆedem pozornosti nepoĆádek v lese okolo
silnic z Výprachtic na Nepomuky a na BystĆec. Ten zde zane
chávají neukáznøní jedinci, kteĆí se snaží takto jednoduše zbavit
nepohodlného odpadu. Nejhorší situace byla ve smøru na Byst
Ćec, kde se Ćíká „V Tiscích“.
(Pokraþování na stranČ 2.)

kvÈten 2006
2

Výprachtické noviny

Y

roÄník 10, Äíslo 5-6

Zprávy z radnice
(Pokraþování ze strany 1.)
Tam døti z výprachtické základní školy, které se akce v hojném
poêtu zúêastnily, s pĆekvapením zjistily, že se tam povalují pneu
matiky, našly se takové kuriozity jako televize nebo použité døt
ské pleny a mnohé další harampádí. Svoz sebraného materiálu si
vzala na starost obec. Mimo Ćeditele základní školy pana Petra
Fiebigera se akce zúêastnily uêitelky paní Langerová, paní Smej
kalová a paní Dajêová a pan uêitel Formánek. Všichni, vêetnø
døtí, byli velmi rozladøni množstvím nashromáždøného odpadu,
který byl nalezen v lesích okolo komunikace. Uêitelé vyjádĆili
politování nad tím, že za nepoĆádné obêany (nejedná se zĆejmø o
obêany naší obce) sbírají odpad døti, kterým by møli jít právø
dospølí pĆíkladem. Necelé tĆi hodiny staêily na to, aby se naplnil
celý traktorový vlek i vøtší pĆívøs. Všem zúêastnøným vyslovu
jeme veliké podøkování. PĆišlo více než 80 pomocníkĎ. PĆi úklidu
lesa pomohly rovnøž døti z Døtského domova v Horní éermné se
svými vychovatelkami. Nechybøli ani dobrovolníci z Ćad obêanĎ,
pĆiêemž nejstarší úêastnicí byla paní JiĆina Pfeiferová (72 let).
S dopravou všech zúêastnøných pomohli místní hasiêi.

Pro všechny brigádníky byl pĆipraven na závør chutný obød.
Vyvrcholením dne se stala diskotéka, která je jednou z prvních
akcí pĆipravených v souvislosti s oslavami 100. výroêí Výprach
tické obecné a møšČanské školy. Nad akcí pĆevzal záštitu pan
radní Ing. Petr Šilar, který pĆislíbil obci pĆíspøvek na likvidaci
nasbíraných odpadĎ.
V møsíci kvøtnu probøhly dále oslavy 61. výroêí osvobození naší
republiky a Koburská pouČ. Starosta obce se v den konání oslav
osvobození republiky, tj. dne 8. kvøtna, zúêastnil presentace
projektu, který je nazván „Východní éechy na pomezí Moravy“.
Cílem projektu je získat prostĆedky z EU na zlepšení podmínek
pro sport a turistiku ve Výprachticích. Jednalo se o celodenní akci
s pĆedpokládaným ukonêením do 20.00 hod. Náklady tohoto pro
jektu êiní cca 2 mld. Kê. Pro Výprachtice se poêítá s êástkou
pĆibližnø 50 mil. Kê.
Dne 20. kvøtna 2006 oslavila naše Základní škola JindĆicha
Praveêka 100. výroêí od otevĆení obecné a møšČanské školy ve
Výprachticích. Všem, kteĆí jste pĆispøli svou pomocí, darem apod.
ke konání této významné akce, upĆímnø døkujeme.
Zastupitelstvo obce Výprachtice

Kulturní akce  hudba

SPOZ oznamuje

v jablonném nad orlicí

4. Ćervna - nedĈle v 1900 hod.
VARHANNÍ KONCERT
kostel sv. BartolomĈje

 kino
V Ćervnu budou oslavovat
Jana Pfeiferová
Jan MacháĆek

Výprachtice 319
Výprachtice 14

9.-11. Ćervna - pátek až nedĈle
JABLONSKÝ MEDVÍDEK
XII. roĆník folkového festivalu
areál koupalištĈ

8. Ćervna - Ćtvrtek v 1930 hod.
GEJŠA
film USA - pďístupný od 12 let

50 let
60 let

gG

12. Ćervna - pondĈlí v 1930 hod.
V JAKO VENDETA
film USA/SRN - pďístupný od 12 let

23. Ćervna - pátek v 1900 hod.
NA TÝ LOUCE ZELENÝ
opereta
v podání DS-Kolár Letohrad
sál kina

15. Ćervna - Ćtvrtek v 1930 hod.
HOSTEL
film USA - pďístupný od 18 let

28. Ćervna - stďeda v 1700 hod.
HRAJE A ZPÍVÁ CELÁ RODINA
ZUŠ na sále kina

30

19. Ćervna - pondĈlí v 19 hod.
ÚñASTNÍCI ZÁJEZDU
film ñR - mládeži pďístupný

V Ćervenci budou oslavovat
Václav JankĐ
Výprachtice 210
Marie HanzlíĆková Výprachtice 405
Jan Vogel
Valteďice 6

gG
Vítejte mezi námi
8. dubna 2006 se narodil

Lukáš HanzlíĆek
Výprachtice 405
3. kvĈtna 2006 se narodila

Valentýna Šebrlová
Výprachtice 384

65 let
70 let
70 let

22. Ćervna - Ćtvrtek v 1930 hod.
MISSION: IMPOSSIBLE III
film USA - pďístupný od 12 let
26. Ćervna - pondĈlí v 1930 hod.
ŽENA MÉHO MUŽE
film Francie - pďístupný od 15 let
30. Ćervna - pátek v 1930 hod.
INDIÁN A SESTúIñKA
film ñR - mládeži pďístupný

29. Ćervna - Ćtvrtek v 1900 hod.
GALAKONCERT - JABLO÷KA
Podorlický dĈtský pĈvecký sbor

 výstava
25. Ćervna - nedĈle v 1500 hod.
KERAMIKA - Silvie BednáĜová
DAMASCENSKÁ OCEL - Marcel BednáĜ
v Kulturním a informaĆním centru
do 27. srpna 2006

 TANEC
2. Ćervna - pátek v 1800 hod.
V RYTMU TANCE
taneĆní odbor ZUŠ
sál kina

N požární sport
3. Ćervna - sobota v 0900 hod.
OKRESNÍ KOLO
V POŽÁRNÍM SPORTU
na stadionu

4. êervna od 1315 hodin
lanškrounský zámek
29. roêník festivalu dechové hudby
PRAVEéKčV LANŠKROUN
NE

23. êervna od 1000 hodin
lanškrounský zámek
OZV÷NY FOLKLORU
vystoupení úêastníkĎ
éermenských folklorních slavností
urêeno pro ZŠ a SŠ

PÁ
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NA¶ÍZENÍ KOMISE EVROPSKÉHO SPOLE§ENSTVÍ
§ÍSLO 21/2004

SVAZ CHOVATEL· OVCÍ A KOZ §ESKÉ REPUBLIKY
Sdružení SCHOK Pardubického kraje

Obecní úďad obdržel od Ćlena Rady Pardubického kraje pana
Petra Šilara dopis, který se týká „Naďízení Komise Evropského spoleĆenství“ Ć. 21/2004. Podstatnou Ćást dopisu otiskujeme.

Zájmovým sdružením chovatelĐ ovcí a koz je Svaz chovatelĐ ovcí
a koz v ñR se sídlem v BrnĈ (SCHOK v ñR), který zajišèuje vedle
praktické šlechtitelské práce a vedení Plemenných knih ovcí a
koz i osvĈtovou a poradenskou Ćinnost. Dále spolupracuje s Ministerstvem zemĈdĈlství ñR na rozdĈlování podpor pro chovatele
ovcí a koz vyplývajících z jednotlivých dotaĆních titulĐ. SCHOK v
ñR Vám pomĐže zprostďedkovat odbyt produktĐ z vašich chovĐ
(maso, vlna) i nákup chovného materiálu prostďednictvím své odbytové organizace OVEKO, a.s.
SCHOK v ñR vydává odborný Ćasopis Zpravodaj, který vychází
ĆtvrtletnĈ. Vedle odborných ĆlánkĐ chovatelské a veterinární problematiky aktuálnĈ informuje chovatele o odbytu, nákupních trzích, výstavách a dalších chovatelských akcích.

V rámci sjednocování legislativy zemí Evropského spoleĆenství
vstoupilo v platnost dnem 9. 7. 2005 „Naďízení Komise Evropského spoleĆenství“ Ć. 21/2004. Z uvedeného vyplývá, že od 9. 7.
2005 povinnosti týkající se oznaĆování a evidence ovcí a koz stanovené zákonem Ć. 154/2000 Sb. (Plemenáďský zákon), a jeho
provádĈcími pďedpisy platí pro všechny jejich chovatele bez rozdílu, kolik tĈchto zvíďat daný chovatel chová.
K tomuto opatďení pďistoupila Komise ES po zkušenostech z nĈkterých zemí ES, kdy pďi eliminaci nákazy BSE (nemoc šílených
krav) a klusavky ovcí došlo ke zbyteĆné likvidaci celých chovĐ z
dĐvodu nedostateĆné evidence nezdokladovaného pohybu zvíďat mezi chovateli. Znamená to tedy, že povinnost zaregistrovat
svoje hospodáďství u povĈďené osoby, zajistit oznaĆení zvíďat, vést
vlastní evidenci a pďedávat údaje povĈďené osobĈ (do ústďední
evidence) platí i pro chovatele pouze jedné ovce Ći kozy.
PovĈďeným orgánem je ñeskomoravská spoleĆnost chovatelĐ,
a.s. (ñMSCH). Ten, jako orgán povĈďený vedením ústďední evidence, chovateli pďidĈlí pro každé jeho hospodáďství registraĆní Ćíslo
platné v rámci celé republiky. Tato registrace se provádí na základĈ vyhlášky Ć. 136/2004 Sb. formou vyplnĈní a pďedání „RegistraĆního lístku“, který chovatel obdrží bud' pďímo na adrese
ñMSCH, nebo u kontaktního pracovištĈ ñMSCH v Hradci Králové,
pďípadnĈ na webové stránce www.cmsch.cz.
Adresa ñMSCH:
ñeskomoravská spoleĆnost chovatelĐ, a.s. útvar ústďední evidence
252 09 Hradišèko pod Medníkem
zodpovĈdný pracovník: pí Klímová,
tel.: 257 896 284, fax: 257 840 491

Adresa SCHOK v ñR: Svaz chovatelĐ ovcí a koz v ñR
Palackého 1- 3, P. O. BOX 119 612 00 Brno
tel./fax: 541 243 481 e.mail: schok@schok.cz
V Pardubickém kraji pĐsobí Krajské sdružení SCHOK v ñR, kde
mĐžete získat konkrétní informace o poslání, pĐsobení a podmínkách Ćlenství.
Kontaktními osobami v jednotlivých okresech jsou:
Okres Chrudim
Michaela Kvísová, mobil 777 664 636,
e.mail - michaelakvis@.atlas.cz
Okres Pardubice
Ing. František Hovorka, tel. 466 260 674, mobil 603 840 387,
e.mail - iitkabuhrova@.seznam.cz
Okres Svitavy
Ladislav Palka, mobil 603 749 699

Adresa kontaktního pracovištĈ ñMSCH:
Chovservis, a.s. ZemĈdĈlská 897
500 03 Hradec Králové
zodpovĈdný pracovník: pí Knajflová,
tel.: 495 404 157, mobil 724 171 227

Okres Ústí nad Orlicí
Jiďí Makalouš, tel. 465 629 109, mobil 603 220 188

§LENSTVÍ VE SVAZU CHOVATEL· OVCÍ A KOZ V §R

Do Svazu se mohou pďihlásit všichni,
kteďí souhlasí s jeho zamĈďením a
Ćinností, jsou chovatelé nebo pďíznivci chovu ovcí a koz. ñleny mohou
být fyzické i právnické osoby, naše
i zahraniĆní. Výše roĆního Ćlenského pďíspĈvku podle rozhodnutí
pďedsednictva Svazu z 12. 12. 2000 Ćiní
300 KĆ bez ohledu na postavení Ćlena a
množství chovaných zvíďat. Pokud se
chcete stát Ćleny našeho Svazu, kontaktujte nás na níže uvedené adrese, pďípadnĈ se informujte na adrese kontaktní osoby ve vašem okrese.

Vážení chovatelé,
dovolujeme si Vám, jako chovatelĐm ovcí nebo koz, nabídnout
Ćlenství v našem Svazu.
Svaz zajišèuje vedle praktické šlechtitelské práce a vedení plemenných knih ovci i osvĈtovou a poradenskou Ćinnost, bude od
poĆátku roku 2006 pďidĈlovat ušní známky pro ovce pro zavádĈnou ústďední evidenci hospodáďských zvíďat a spolupracuje s Ministerstvem zemĈdĈlství na rozdĈlování podpor pro chovatele
ovcí a koz. Nabízíme Vám, v rámci Ćlenského pďíspĈvku, Zpravodaj, který vychází ĆtvrtletnĈ a vedle odborných ĆlánkĐ chovatelské a veterinární tématiky aktuálnĈ informuje chovatele o odbytu,
nákupních trzích, výstavách a dalších chovatelských akcích. Dále
mĐžete získat slevy na akcích poďádaných Svazem napď. na školeních a konferencích, odborných zájezdech apod. Svaz Vám
pomĐže zprostďedkovat odbyt Vašich produktĐ, zejména jateĆných jehČat a kĐzlat a nákup chovného materiálu prostďednictvím odbytových organizací OVEKO a. s. a družstva ROMNEY.

SCHOK v ñR Pardubického kraje
Ing. František Hovorka, pďedseda

Kontakt:
Svaz chovatelĐ ovcí a koz v ñR
Palackého 1- 3, P. O. BOX 119 612 00 Brno
tel./fax: 541 243 481 e.mail: schok@schok.cz
http://www.schok.cz
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OBECNÍ Ú±AD OZNAMUJE
Oznamujeme obÿanŢm, že u Základní školy JindŐicha Praveÿka ve Výprachticích bude ve dnech

7. až 20. ÿervna 2006

pŐistaven kontejner na sbĚr papíru (noviny, ÿasopisy, letáky,
kartony…). Papír nesmí být mastný a musí být svázán do balíkŢ o maximální hmotnosti 10 kg. Balíky ani nesvázaný papír nedávejte do plastových pytlŢ!

SOKOLSKÉ SLAVNOSTI 2006
V AREÁLU
TJ SOKOL ÝPRACHTICE
Sobota 1. Ćervence ve 20.00 hodin

F LETNÍ SPORTOVNÍ KARNEVAL E
Již tradiĆnĈ hraje kapela

ZÁLOHU NA VODNÉ
A STO©NÉ PRO

MENHET

ooo

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

NedĈle 2. Ćervence ve 14.00 hodin

J Z¹BAVNÉ ODPOLEDNE K
se soutĈžemi a zábavou
pro dĈti i dospĈlé

ObĆerstvení v pevném i kapalném skupenství
v dostateĆném množství po oba dny zajištĈno!

Sobota 15. Ćervence v 08.00 hodin

MATEĉSKÁ ŠKOLA OZNAMUJE

L LETNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ I

Vedení Mateďské školy oznamuje rodiĆĐm,
že škola bude v dobĈ

Pďijĉte podpoďit dobré sportovní výkony,
obĆerstvení pro vyĆerpané fanoušky
za minimální ceny!

od 17. Ćervence do 13. srpna 2006
uzavďena.
Marie Hejlová, Ĝeditelka MŠ

OZNÁMENÍ

REDAKþNÍ OZNÁMENÍ

MUDr. Karel ñervinka z dĐvodu Ćerpání dovolené
neordinuje od 1. do 31. Ćervence 2006.
Po dobu nepďítomnosti zastupuje MUDr. Jiďí DoleĆek.
ORDINAñNÍ HODINY
PO
ÚT
ST
ñT
PÁ

LLL

VÝPRACHTICE
13.00 - 15.00

BYSTúEC
07.00 - 09.00

07.00 - 09.00
13.00 - 15.00
13.00 - 15.00

NávštĈvy hlaste pďímo v ordinacích nebo na SAL Lanškroun

X 465 321 029

REDAKCE VÝPRACHTICKÝCH NOVIN OZNAMUJE
P.T. þTENÁŏšM,
ŽE V þERVNU VÁŠ OBLÍBENÝ LIST NEVYJDE.
VÝPRACHTICKÉ NOVINY SE OBJEVÍ VE VAŠICH
DOMÁCNOSTECH OPęT V þERVENCI.
UZÁVęRKA PŏÍŠTÍHO þÍSLA VN BUDE 15. þERVENCE 2006.
REDAKCE SE ZÁROVEŀ OMLOUVÁ þTENÁŏšM
ZA ŠPATNę UVEDENÉ DATUM POD OBRÁZKEM
NA STRANę 6 VÝPRACHTICKÝCH NOVIN þÍSLO 4/2006.
SNÍMEK BYL POŏÍZEN O MęSÍC DŏÍVE,
TEDY 26. BŏEZNA 2006.
VŠEM þTENÁŏšM PŏEJE REDAKCE PŏÍJEMNę PROŽITOU
DOVOLENOU S DOSTATKEM SLUNÍþKA A PęKNÝCH ZÁŽITKš,
DęTEM PAK PRÁZDNINY PLNÉ DOBRODRUŽSTVÍ,
KOUPÁNÍ A VÝLETš.
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Zpráva z poštovní schránky
MOJE MALÁ P¶IPOMÍNKA
K VÝRO§Í ZALOŽENÍ VÝPRACHTICKÉ ŠKOLY
Skoro bych mohla zaêít jako klasik. „Dávno, dávno tomu, co jsem
se dívala…", a1e tak smutné by to rozhodnø být nemølo. Chtøla
bych jen zavzpomínat na výprachtickou školu z jiného úhlu, ne tak
oficiálnø jako pĆi nedávném výroêí. Chtøla bych zavzpomínat na
všechny lidiêky, bez jejichž práce by škola nebyla úplná. Vlastnø,
nemohla by být vĎbec. Na školníky, paní uklizeêky, na kuchaĆky a
jejich pomocnice, protože mám dojem, že tato práce nebyla a stále
není doceĀována. VždyČ co se jen pan školník Macek a po nøm pan
školník Mareš nanosili uhlí a dĆíví každý zimní den po celé budovø,
nehledø na ostatní práce. Co se paní Marešová nauklízela tĆíd, co
umyla oken! A školní kuchynø? VždyČ vedle sborovny to bylo srdce
školy, zvlášČ za pĎsobení paní Dreslerové. Tehdy tam také pracova
la pĆívøtivá paní Stejskalová. A kdože byl ten chlapeêek v kraČasech,
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co tam chodil za maminkou a loudil korunky na nanuka? Správnø,
náš pan starosta. Paní Dreslerová byla jedineêná. Její „Poêkej klu
ku, hned Ćeknu mámø, žes zas nic nesnød!", na to se nedá zapome
nout.
Jistø, pĆedem se omlouvám, že nevzpomenu na všechny, kdo se o
provoz školy starali, promiĀte mi to a kdo si pamatujete víc, také
napište, urêitø to bude zajímavá stránka VN, vždyČ oslavy založení
školy nemusí skonêit 20. kvøtna 2006. Vzpomínáte napĆíklad na
školní dvorek pĆed pĆestavbou? Byly tam kĎlny na dĆíví, zadní
vchody do budovy a hlavnø, školníkovi krocani. By1 to skuteêný
trest, pĆijít pozdø do školy a muset zadním vchodem. Krocani hud
rovali, opozdilci vĆískali strachy…, už jsem zase jinde.
Takže, díky vám všem, kdo udržujete naši školu v chodu, i když
jste nikdy nebyli na žádné školní památeêní fotografii.
Marie Beranová
Ivana Vernerová

Zprávy o vÌtru
V«TRNÉ ELEKTRÁRNY - CHLOUBA NEBO POHROMA?
Veďejné diskuse o vĈtrných elektrárnách, které by mĈly probíhat
ve sdĈlovacích prostďedcích za úĆasti fundovaných odborníkĐ a
s využitím potvrzených argumentĐ a názorných pďíkladĐ, probíhají v malých sálech malých obcí, které se dozvĈdĈly, že nĈjaké neznámé a dokonce cizí firmy uvažují o výstavbĈ vĈtrných elektráren právĈ za jejich humny. Náš stát se sice v rámci Evropské unie
zavázal, že do roku 2010 bude celých 8% u nás spotďebované
elektrické energie pocházet z alternativních zdrojĐ, ale lidem se
nic neďíká. SouĆasnĈ se náš stát zavázal, že nejpozdĈji od 1. ledna 2008 bude u nás zavedena ekologická daČová reforma, podle
které by mĈla být prostďednictvím spotďební danĈ zdanĈna elektďina podle zdroje, z nĈhož pochází. Logicky by se tudíž dalo
pďedpokládat, že pďedevším státní sdĈlovací prostďedky o tĈchto
státních závazcích nebudou mlĆet, že budou vysvĈtlovat a názornĈ ukazovat, co jsou to alternativní zdroje energie, jaké jsou
souĆasné možnosti jejich využívání ve svĈtĈ, jaké jsou jejich výhody i nevýhody. PodobnĈ jako pďed nĈkolika lety dokázala Ćeská masmédia za naše peníze vyplodit zcela absurdní a jednostrannou kampaČ na podporu vstupu do Evropské unie, pďi níž
se jen vychvalovaly vymyšlené klady a zásadnĈ se zamlĆovala
Ćetná negativa, dokazují nyní naše masmédia opĈt za naše peníze zamlĆovat: nejen podrobnosti o státních závazcích a reálném zdražení surovin a energií prostďednictvím ekologické danĈ,
ale i základní informace o alternativních zdrojích energie, o nutnosti a zpĐsobech jejich využívání.
VĈtrné elektrárny, které jsou vedle vodních elektráren a spalování
biomasy jedním z hlavních alternativních zdrojĐ elektrické energie, mají ďadu výhod i nevýhod. SamozďejmĈ nĈkdo ďekne, že se
mu líbí, jiný bude skálopevnĈ tvrdit, že se mu nelíbí. Pokud ovšem
bude každý o vĈtrných elektrárnách vĈdĈt alespoČ ty základní
údaje, pokud je vidĈl, pohyboval se pod nimi a mluvil s lidmi, co
pod nimi žijí a hospodaďí, bude to jeho konkrétními zkušenostmi
podložený názor. Pokud ovšem o nich nic neví, nikdy je nevidĈl
a jen kdesi o nich nĈco slyšel bĐhví od koho, potom by mĈl
s jasným a rozhodným názorem radĈji chviliĆku poĆkat.
Hlavní výhrady proti vĈtrným elektrárnám jsou následující: hluĆnost provozu, stroboskopický efekt, rušení pďíjmu rádia, televize a
mobilních telefonĐ, narušování krajinného rázu, ohrožování pďírody, pďedevším ptákĐ, drahý provoz, nákladná likvidace, dotovaná energie, nedostateĆné využití – málo vĈtrĐ atd. Protože jsem
pro ďadu pďipravovaných vĈtrných farem v Nízkém Jeseníku zpracovával biologické hodnocení a podklady pro posudky EIA (po-

suzování vlivĐ na životní prostďedí), vidĈl jsem více vĈtrníkĐ v provozu a mĈl bych o nich nĈco vĈdĈt. Pokusím se proto struĆnĈ
nĈkteré z tĈchto argumentĐ upďesnit a nepďedpojatĈ vysvĈtlit:
Provoz vĈtrných elektráren je skuteĆnĈ spojen s urĆitou hluĆností,
která je u rĐzných typĐ strojĐ rĐzná. KromĈ svištĈní vrtule ve vĈtru se jedná i o konstantní huĆivý zvuk rotoru. Moderní velké vĈtrníky, které se toĆí pomalu, vydávají mnohem ménĈ hluku než
zastaralé typy. NĈmecký spolkový zdravotní úďad prĐzkumem
pod provozovanými vĈtrníky prokázal, že se v žádném pďípadĈ
nejedná o zdraví škodlivé zvuky nízké nebo naopak vysoké frekvence. SouĆástí posudku vlivĐ na životní prostďedí, který se pro
každou jednotlivou vĈtrnou elektrárnu a tím pádem i pro vĈtrnou
farmu s více vĈtrníky pďed zapoĆetím stavby dĈlá, je podrobná
hluková mapa, která pďesnĈ ukáže, kolik decibelĐ bude v kterém
místĈ a podle platných norem nedovolí stavby tĈch vĈtrníkĐ, které by pďísné hlukové normy pďekraĆovaly. DĐležitá je i skuteĆnost,
že se ve vĈtrných farmách s více vĈtrníky hluk jednotlivých turbin
nesĆítá, stupnice hluku je totiž logaritmická.
Stroboskopickým efektem je nazýván kmitající stín otáĆejících se
lopatek. Pďedevším pďi nízko položeném slunci v prostoru stínu
za elektrárnou mĐže být tento efekt patrný a pro mnohé nepďíjemný. U pomalu rotujících moderních vĈtrníkĐ je tento negativní
jev nepatrný, pďi výbĈru lokalit pro vĈtrníky je však nutné s tímto
efektem poĆítat.
K rušení rádiových vln rotory vĈtrníkĐ nedochází, pďíjem rozhlasu,
televize nebo mobilních telefonĐ by mohl být ovlivnĈn pouze
pďímým stínem stožáru, podobnĈ jako jiné stavby stejných dimenzí, tďeba továrních komínĐ.
Narušování rázu krajiny je v kulturní krajinĈ, která je po ďadu staletí obhospodaďována, osídlena, protkána sítĈmi komunikací, elektrovodĐ a mnoha dalších lidských výtvorĐ, Ćasto diskutabilní a
mĐže být výraznĈ ovlivnĈno subjektivními pocity lidí rĐzných
skupin a rĐzného pďesvĈdĆení. Jisté je, že i menší vĈtrné elektrárny, natožpak ty velké, nejsou rozhodnĈ nenápadné, že jsou
vidĈt ze vzdálenosti mnoha kilometrĐ a že charakter krajiny výraznĈ ovlivní. I na to povinnĈ zpracovávané posudky pamatují, i
tento aspekt se podrobnĈ a odbornĈ hodnotí. A neménĈ dĐležitý je i pďevládající názor obĆanĐ.
Pďímé ohrožování pďírody vĈtrnými elektrárnami, jejich výstavbou,
provozem a pďípadnou likvidací po dožití, je minimální. Není
správné zamlĆovat, že obĆas dojde ke stďetu letícího ptáka s toĆící se vrtulí elektrárny. Podrobné studie, které se tímto problémem
(Pokraþování na stranČ 6.)
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(Pokraþování ze strany 5.)
napď. v Anglii zabývaly, dokázaly, že procento usmrcených ptákĐ
je minimální. DĐležité je, aby vĈtrné farmy nestály pďímo na trasách pravidelných ptaĆích tahĐ. Rušení a plašení zvĈďe je výmysl,
dobytek se klidnĈ pod vĈtrnými elektrárnami pase, lesní zvĈď si
na vĈtrníky rychle zvykne. To potvrzují mnohaleté zkušenosti zemĈdĈlcĐ i myslivcĐ z lokalit, kde vĈtrníky a vĈtrné farmy fungují.
PrávĈ vzhledem k pďírodĈ a pďírodním hodnotám jsou vĈtrné
elektrárny dĐležitou alternativou. Pďírodu u nás na velkých územích výraznĈ zniĆily pďedevším tepelné elektrárny, a to nejen
imisemi oxidĐ síry, ale i devastací velkých území povrchovou tĈžbou hnĈdého uhlí. PrávĈ v Hrubém Jeseníku jsme v osmdesátých
letech zažívali rychlý úbytek lesĐ vlivem imisí pďedevším z tepelných elektráren. Krušné hory, Jizerské hory a ĆásteĆnĈ i Krkonoše byly imisemi postiženy dďív a než se elektrárny odsíďily a
zneĆištĈní zastavilo, byly postiženy více než Jeseníky.
S tepelnými i atomovými elektrárnami nepďímo souvisí i cena
elektrické energie vyrábĈné vĈtrnými elektrárnami: v souĆasnosti
je u nás výroba elektďiny vĈtrnými elektrárnami skuteĆnĈ asi tďikrát dražší než výroba tepelnými nebo atomovými elektrárnami.
Výkupní cena vĈtrné elektďiny je 2,70 KĆ za kWh, z tepelné nebo
atomové elektrárny je vykupována za 0,90 KĆ. Do skuteĆné ceny
ovšem není zapoĆítána cena krajiny zdevastované tĈžbou uhlí,
cena lesĐ zlikvidovaných imisemi, u jaderných elektráren pak
pďedevším cena dlouhodobého uskladnĈní jaderného odpadu a
nemožnost likvidace betonového kolosu. Naopak likvidace velké
vĈtrné elektrárny, jejíž stavba stála cca 30 milionĐ, nepďesáhne 1
milion, je snadná a dokonalá a zaplatí se cenou šrotu. Proto jsou
nyní vĈtrné elektrárny státem dotovány a podporovány, i když

ANKETA NEBO REFERENDUM
Bez nadsázky lze ďíci, že poslední mĈsíce, po prvním zveďejnĈní
zámĈru postavit v katastru obce Výprachtice vĈtrnou elektrárnu
(dále VE), se vedou mezi obĆany, Ćleny Zastupitelstva obce (dále
ZO) apod. mnohdy i živé diskuse na téma „povolit, nepovolit" tuto výstavbu. UĆinit správné rozhodnutí není proto i pro ZO jednoduché. K tomu je však potďeba v prvé ďadĈ získat pravdivé a
hlavnĈ nezkreslené informace. ZO se proto snaží znát i názor
obĆanĐ naši obce na tuto problematiku, což je v podstatĈ správné.
Nemíním však v tomto pďíspĈvku diskutovat o výhodách Ći nevýhodách zamýšleného projektu pro naši obec. Chci se však jako
obĆan ohradit proti zpĐsobu, jakým ZO provádí mezi obĆany
rĐzné akce, napď. internetové a anketní hlasování za úĆelem získání názoru obĆanĐ k této problematice. Jsou to však doposud
hlavnĈ akce špatnĈ organizované a nedemokratické a tím bez
ďádného objektivního výsledku. Chci se krátce hlavnĈ zmínit o
anketĈ doruĆené obĆanĐm minulý týden, s požadavkem vyplnĈní a odevzdání do pátku 2. Ćervna t. r. Pro snadnĈjší pochopení
všech souvislostí se však musím vrátit o nĈkolik týdnĐ zpĈt.
Koncem dubna t. r. byl do našich domácností doruĆen tiskopis s
názvem ANKETA, kde mĈli obĆané mimo jiné vyslovit souhlas, Ći
nesouhlas s výstavbou VE pro firmu ELDACO s.r.o. v obci na pozemkové parcele Ć. 1783/3 (návrší vlevo od silnice smĈrem na
Bystďec). Výsledek této ankety mĈl hlavnĈ sloužit pďi rozhodování
ZO pro vydáni souhlasu pro tuto výstavbu. Anketní lístky se mĈly
do 10. kvĈtna t. r. vhodit do sbĈrných schránek. Dalo se proto logicky pďedpokládat, že provedení akce a hlavnĈ objektivita výsledku bude pro ZO velmi dĐležitá. Viz prohlášení starosty obce
JUDr. Miroslava Stejskala na internetových stránkách obce ze dne
28. bďezna 2006 v Ćlánku VĈtrná elektrárna ve Výprachticích, kde

kvĐli Temelínu má naše republika momentálnĈ elektďiny nadbytek.
ñastým argumentem proti vĈtrným elektrárnám je jejich napojení
do rozvodné sítĈ. ProĆ by nemĈly dodávat elektďinu do nejbližší
obce, kterou hyzdí a která je trpí? Na tuto otázku je snadná odpovĈĉ: teprve propojením do sítĈ jsou vĈtrné elektrárny, které
nemohou vyrábĈt elektďinu nonstop, ale jen za vĈtšího vĈtru,
efektivní; kdyby vyrábĈly jen pro nejbližší okolí, pak by se tam pďi
bezvĈtďí nesvítilo.
Protože se letos zaĆalo uvažovat také o vĈtrném parku v blízkosti
SvĈtlé Hory a probĈhla první veďejná diskuse, považoval jsem za
dĐležité vyjádďit se k vĈtrným elektrárnám jako ekolog: rozhodnĈ
nejsou ideální ani krásné, ale z ekologického hlediska pďedstavují pro pďírodu, krajinu i lidskou spoleĆnost nesrovnatelnĈ menší
krátkodobé i dlouhodobé negativní efekty než tepelné nebo jaderné elektrárny. Proto se domnívám, že je nutné najít místa, kde
je možné jednotlivé vĈtrníky i vĈtrné farmy v naší republice stavĈt. V sousedním NĈmecku i v Rakousku jich už postavili mnoho.
RNDr. Leo Bureš, Podlesí
RNDr. Leo Bureš, firma Bureš-Ekoservis zpracovává rĐzné
studie, projekty a expertízy pro ministerstvo životního prostďedí, pro krajské, okresní a mĈstské úďady, pro ochranáďe a
rĐzné firmy v okresech Bruntál, Opava, Šumperk, Vsetín, Jeseník a Ústí nad Orlicí. SouĆastnĈ provádí biotechnické zásahy v pďírodĈ, pďedevším v chránĈných územích.
ýlánek pro VN zajistil JiĜí Katzer, Koburk

je doslova napsáno, cituji: „Obec Výprachtice se takovéto investici
nebráni, pokud s uvedeným bude souhlasit i vĈtšina obĆanĐ obce." Jako obĆan jsem však byl s vlastním provedením dodaného
tiskopisu a organizací této celé akce velmi pďekvapen.
Na doruĆeném lístku nebyl napď. jmenovitĈ vyznaĆen organizátor
(obec), lístek nebyl oznaĆen razítkem, pďípadnĈ podpisem a bez
jakýchkoliv ochranných prvkĐ proti pďípadnému zneužití. To nejhorší zjištĈní následovalo. Na naše popisné Ćíslo (dvĈ rodiny) byl
doruĆen pouze jeden anketní lístek (údajnĈ i do ostatních rodin).
Nepochopil jsem proto, kdo a jakým zpĐsobem má lístek vyplnit.
Zda pouze jeden pďíslušník rodiny (napď. ten nejrychlejší), nebo
za celou rodinu, nebo pďi více bytech za celý dĐm! MarnĈ jsem
pďemýšlel, k Ćemu mĈla ZO tato naprosto nesmyslná výsledná
Ćísla sloužit.
Na základĈ i tĈchto všech skuteĆností zaslala skupina obĆanĐ 3.
kvĈtna t. r. ZO žádost o projednání konání místního referenda ve
vĈci vyjádďení obce k zámĈru stavby vĈtrné elektrárny spoleĆností
ELDACO s.r.o. v katastrálním území Výprachtice dle § 16 odst. 2
písm. f) zákona Ć. 128/2000 Sb. o obcích. Takovýto podnĈt od obĆanĐ musí ZO projednat na svém veďejném zasedání nejpozdĈji
do 60 dnĐ. Doposud se však nestalo. Tuto žádost podepsalo 28
obĆanĐ Výprachtic.
Byla však vyhlášena další, již výše zmiČovaná anketa. Zvolený
zpĐsob provedení této ankety, tj. adresnĈ s datem narozeni u
jednotlivých obĆanĐ je postup nedemokratický a nátlakový. V dĐsledku bude opĈt zkreslený výsledek celého tohoto tak zvaného
svobodného hlasování. HlavnĈ se však obávám, že tyto ryze
osobní údaje o hlasování u jednotlivých obĆanĐ lze použít, nebo
zneužít i k jiným úĆelĐm.

Ladislav Chládek
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V«TRNÍKY ANO §I NE
Za redakci VN bych se chtĈl ĆtenáďĐm nejprve omluvit za opoždĈné vydání dubnového Ćísla. Noviny byly pďedány k distribuci na
Obecní úďad v pátek 5. kvĈtna krátce po sedmé hodinĈ ranní. To,
že ke ĆtenáďĐm se dostaly až v následujícím týdnu bylo zďejmĈ
zpĐsobeno „nutností“ kýmsi do nich vložit „barevnou pďílohu“,
aniž by o tom byla redakce informována. DotyĆný neuznal ani za
vhodné se pod tuto „pďílohu“ podepsat - což je u nĈkterých obĆanĐ již zvykem. Tolik na vysvĈtlenou.
Vraème se však k vlastním vĈtrným elektrárnám. Na internetových
stránkách obce (www. obec-vyprachtice.cz) byl 25. kvĈtna uveďejnĈn Ćlánek pod názvem Zdroje elektrické energie v ñR, jehož
autorem je pan Libor Junek, výprachtický obĆan. Autor tu srozumitelnĈ a velmi odbornĈ provedl srovnání jednotlivých zdrojĐ el.
energie, jak tradiĆních, tak z oblasti obnovitelných zdrojĐ. RozhodnĈ tento Ćlánek stojí za pďeĆtení.
Je zcela logické, že obchodník, který chce své zboží prodat, musí
nĈjakými argumenty zákazníka pďesvĈdĆit. Jde jen o to, zda tyto
argumenty jsou pravdivé, nezkreslené a zda obchodník nezamlĆuje vady a rizika nabízeného zboží.
Také u VE nejde v souĆasné dobĈ o nic jiného, než o obchod
s velmi lukrativním zbožím. Atraktivitu tohoto zboží nezpĐsobila
jeho kvalita, ekologická funkce nebo významné postavení
v oblasti výroby elektrické energie. Zájem o výstavbu VE je motivován zejména dotacemi a zvýhodnĈnou sazbou za vyrobenou
kilowatthodinu. Proto se s „obchodníky s vĈtrem“ po uzákonĈní
zvýhodnĈných sazeb v loČském roce doslova roztrhl pytel. Obchodníci tohoto druhu si vydĈlávají provizemi, to je procentní
Ćástkou z ceny nabízeného zboží. Pohybuje-li se tato Ćástka asi
kolem 8 % a cena jedné VE Ćiní 100 milionĐ korun…
To, že se opravdu nejedné ani o ekologii ani o energii, ale o peníze, lze doložit vyjádďením generálního ďeditele spoleĆnosti ñEZ,
Martina Romana, které bylo zveďejnĈno v médiích: „Stát to podporuje, takže z podnikatelského pohledu je to skvĈlý nápad. Ale
lidé, kteďí tomu rozumí, vĈdí, jaký je to energeticky absolutní nesmysl... Jsme v jednání o dvou vĈtrných parcích, jeden je právĈ
v Krušných horách.“ Vyjádďil se tak poĆátkem letošního roku
v souvislosti s uvolnĈním 30 miliard korun na investice do obnovitelných zdrojĐ energie. K tomu úĆelu byla vytvoďena spoleĆnost
ñEZ Obnovitelné zdroje s.r.o. a v denním tisku formou inzerátu
byla vypsána pďedbĈžná poptávku na nákup projektĐ na výstavbu VE (viz napď. Orlické noviny z 28. dubna 2006). Je to zcela
v souladu s výše citovaným vyjádďením generálního ďeditele ñEZ
- jistĈ se to podnikatelsky vyplatí. Náklady v koneĆném úĆtování
zaplatí obĆan na daních a v cenĈ el. energie.
V týdeníku Sondy ze 4. kvĈtna 2006 je uveďejnĈn Ćlánek „Elektďina
z vĈtru ñesko nespasí“. Je tu mimo jiné uvedeno, že podle stanovených pravidel pro výrobu a výkup elektďiny z obnovitelných
zdrojĐ pro letošní rok „…napďíklad vyplývá, že roĆní využití výkonu vĈtrné elektrárny pďi životnosti dvacet let a návratnosti investic
Ćiní pouhých 1.800 až 1.900 kilowatthodin…“. SvĈdĆí to o tom, že
provozovat takovéto zaďízení na vlastní náklady bez dotací nebo
jiných finanĆních pobídek není a ani v budoucnu rozhodnĈ nebude ekonomické.
Není bezvýznamné si povšimnout toho, že „obchodníci s vĈtrem“
neustále argumentují tím, že VE nehluĆí, neruší TV signál, neruší
mobilní telefony, nevytváďejí škodlivé exhalace, nemají vliv na životní prostďedí. Nehovoďí však o ekonomice provozu VE, o nestabilitĈ dodávané energie, o nutnosti provozu záložních zdrojĐ Ći
energetické nároĆnosti likvidace tĈchto zaďízení. NĈkdo s lehkým
srdcem uvede, že likvidace VE „jejíž stavba stála cca 30 milionĐ,
nepďesáhne 1 milion, je snadná a dokonalá a zaplatí se cenou
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šrotu“. Kdo z nás ví, jaké cenové relace dopravy, pracovní síly a
šrotu budou za dvacet let? A likvidace základĐ, které mají objem
kolem 350 m3 železobetonu, nebude snadná teĉ ani za dvacet
let. NehledĈ k tomu, že jako šrot pĐjde tento odpad tĈžko zpenĈžit, spíše vznikne problém kam s ním.
Globální Ćísla udávající množství exhalací z tepelných elektráren
uvádĈná v „barevné pďíloze“ minulých VN jsou jistĈ ohromující.
Mylné je však tvrzení a opravdu teoretické, že tepelné elektrárny
pďi výrobĈ el. energie z obnovitelných zdrojĐ budou produkovat
o 8 % exhalací ménĈ. Naopak, Ćím více bude VE, tím více tepelných elektráren jako záložních zdrojĐ bude muset být v provozu
aby nedošlo ke kolapsu energetické soustavy. V mnoha Ćláncích
„pďíznivcĐ“ VE jsou NĈmecko a Rakousko uvádĈny jako vzory ve
využívání vĈtrné energie. Zkušenosti z tĈchto zemí však ukazují
zcela nĈco jiného. NĈmecko a Rakousko nedokáží ze své pďílišné
orientace na obnovitelné zdroje energie vyrobit elektďinu pro
vlastní potďebu a stávají se dovozci. Poptávka po elektďinĈ se
v uvedených zemích zvyšuje a tak roste i cena elektďiny na tamním, resp. stďedoevropském trhu a tím i ovlivČuje (zdražuje) cenu
v ñR. NesobĈstaĆnost v energetice se asi pďed tďemi roky vymstila
Itálii, kdy pďi pďerušení páteďního vedení 400 kV ze Švýcarska došlo k totálnímu výpadku dodávky el. energie v celé síti. V NĈmecku se plánuje snižování dotací na VE.
Pan RNDr. Leo Bureš ve svém Ćlánku pďipouští urĆité procento
úhynu ptákĐ zavinĈné stďetem s VE. Pro posouzení by bylo dobré
uvést o jak velké procento a z jakého základu se jedná. Pokud je
základem veškeré ptactvo, které léta po svĈtĈ, je i „urĆité procento“ hodnĈ. Tím se dostáváme k tomu, jaký mají VE vliv na pďírodu
a krajinu.
Pro nĈkoho je krajina jako krajina. Pokud by tomu tak bylo, nevznikaly by ze zákona chránĈné krajinné oblasti, pďírodní parky,
národní parky, neexistoval by KRNAP (Krkonošský národní park),
ani rozsáhlé národní parky napďíklad v Americe Ći jinde po celém
svĈtĈ O jejich vzniku jistĈ rozhodují odborníci. Každý z tĈchto
parkĐ má jiné poslání - nĈkde jsou chránĈny ojedinĈlé výtvory
pďírody, jinde výskyt vzácných rostlin, které na jiných místech svĈta nenajdeme, v jiných pďežívá posledních nĈkolik kusĐ zvíďat Ći
ptákĐ, jejichž druh hrozí vyhynutím. Jedno však mají tato chránĈná území spoleĆné - zachovat pro pďíští generace alespoČ to, co
civilizace ještĈ nestaĆila zniĆit.
Každý jistĈ uzná, že v tĈchto územích a v jejich blízkém okolí obdobná zaďízení jako jsou VE není právĈ vhodné stavĈt. V okolí Výprachtic již existuje jeden pďírodní park Suchý vrch - Buková hora,
který zahrnuje, jak sám název napovídá, oblast Suchého vrchu a
Bukové hory a jižním okrajem zasahuje až ke kďižovatce u školy.
Pďipravuje se vyhlášení dalšího pďírodního parku Údolí Moravské
Sázavy. Ten by mĈl zahrnovat rozsáhlý lesní komplex po obou
bďezích Moravské Sázavy, smĈrem severojižním mezi Dďevaďskou
výrobou pana Petra (pila) ve Výprachticích a Albrechticemi, smĈrem západovýchodním by sahal od Haldy až na Chudobu a
k odboĆce silnice na Mezilesí. DĐvodem k této ochranĈ jsou nesporné krajináďské hodnoty území, jednak výskyt zvláštĈ chránĈných a ohrožených druhĐ rostlin a jednak výskyt velkého množství rĐzných druhĐ ptactva. Pďi prĐzkumu v uvedené oblasti, na
kterém se podíleli pan František Štancl a pan Roman Chaloupek,
bylo zjištĈno celkem 110 druhĐ ptákĐ. Z toho 34 druhĐ je zvláštĈ
chránĈných podle zákona. Z tĈchto zvláštĈ chránĈných druhĐ je
pak 21 silnĈ ohrožených a 13 ohrožených. Z uvedeného celkového množství druhĐ ve sledovaném území 86 druhĐ prokazatelnĈ nebo pravdĈpodobnĈ hnízdí a 18 druhĐ se tady vyskytuje
pďi tahu. Mezi silnĈ ohroženými je právĈ zmiČován Ćáp Ćerný.
(Pokraþování na stranČ 8.)
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(Pokraþování ze strany 7.)
Z uvedeného vyplývá, že pďinejmenším asi není vhodné, aby VE
stála na rozhraní dvou chránĈných území, obzvláštĈ, jsou-li zďízena zejména k ochranĈ ptactva. Je s podivem, že firma ELDACO
s.r.o. nepovažovala za nutné si tyto podstatné informace ovĈďit
pďedem, než zaĆala jednat na Obecním úďadĈ ve Výprachticích.
Je jistĈ otázkou, máme-li si vážit toho, že v našem nejbližším
okolí je krajina, která si této ochrany zasluhuje nebo je-li to pďekážka v další industrializaci krajiny a tedy pďekážka k získání dalších finanĆních prostďedkĐ. Tuto otázku si musí zodpovĈdĈt každý sám podle svého svĈdomí.
Pďi rozhodování zda vĈtrníky ano Ći ne, je tďeba se zamyslet ještĈ
nad jednou záležitostí. Možná si pozorní Ćtenáďi rĐzných ĆlánkĐ
o VE všimli, že se v nich vĈtšinou nepíše o VE v jednotném Ćísle,
ale píše se o vĈtrných farmách. Lze reálnĈ pďedpokládat, že ve
Výprachticích nezĐstane jen u jedné VE. Holý hďbet táhnoucí se
od silnice na Bystďec smĈrem k HaldĈ a vytyĆující rozvodí mezi
Severním a ñerným moďem, se k tomu pďímo nabízí. Pokud tu
bude již jedna VE stát, tĈžko se budou hledat argumenty proti
výstavbĈ dalších. Pro pďíklad nemusíme chodit daleko. V Anenské
Studánce byla povolena stavba dvou VE o výšce stožáru 60 m.
Stavba by mĈla být realizována v tomto roce. Byla však už podána žádost na stavbu dalších Ćtyď VE ve stejné lokalitĈ.
Argumentem pro stavbu VE by rozhodnĈ nemĈlo být to, že se mi
líbí nebo že pokud to nebude stát za mým domem tak mi to nevadí. Také dĐvod, že se tím Výprachtice stanou turistickou atrakcí
nemusí být zcela správný. Jsou zprávy, které ďíkají pravý opak - turistĐ v tĈchto lokalitách ubývá a ceny pozemkĐ a nemovitostí
klesají. Smutné bude i to, bude-li jediným argumentem k souhlasu se stavbou Ćástka 2 miliony korun rozložená do dvaceti let.
Tady bych chtĈl zmínit vyjádďení starosty jedné obce na Lounsku,
které bylo odvysíláno poĆátkem kvĈtna v rozhlase na stanici Ra-

diožurnálu. Odmítl nabízenou finanĆní Ćástku za 18 VE, které
v katastru jejich obce mĈly být postaveny. OdĐvodnil to tím, že
znehodnocení krajiny a ztráta turistické atraktivity za tuto Ćástku
nestojí. Pďed takovým postojem je tďeba smeknout.
Rozhodování zastupitelstva, pokud bude bráno vážnĈ a zodpovĈdnĈ, nebude lehké. Nejsem si jist, zda k tomu napomohou tďi
nepovedené ankety. Nikde nebyla zveďejnĈna pravidla, podle
kterých se budou ankety vyhodnocovat a která z nich vlastnĈ
bude nakonec smĈrodatná pro rozhodování zastupitelstva. Spravedlivé v tomto pďípadĈ je referendum, které vyplývá ze zákona,
je anonymní a pďedem jsou stanovena pravidla, kdy je jeho výsledek platný, hlasy pro a proti sĆítá nezávislá komise. Argument,
že referendum je finanĆnĈ nákladné, nelze pďijmout. Referendum je možné spojit s oficiálními volbami a protože komunální
volby jsou témĈď za dveďmi, je možnost uskuteĆnĈní referenda o
stavbĈ VE zcela reálná. RozhodnĈ v tomto pďípadĈ není kam spĈchat, pouĆíme-li se zkušenostmi z jiných míst, kde se vĈtrné farmy staly ekologickou a energetickou pastí. Za zamyšlení stojí i to,
zda by nebylo vhodné, vzhledem k rychle se blížícímu konci volebního období obecního zastupitelstva, pďenechat rozhodnutí o
této stavbĈ zastupitelstvu novému. To bude chtít použít pďípadnĈ
získané finance na nĈco jiného než je nový traktor Ći snĈhová
fréza nebo tďeba usoudí, že hodnota krajiny v okolí Výprachtic se
nedá dvĈma miliony zaplatit.
Jan KaĖka, Výprachtice 56
Informace o þlánku Zdroje elektrické energie v ýR
a nČkteré jeho þásti byly použity
se souhlasem autora pana Libora Junka.
Údaje o navrhovaném pĜírodním parku Údolí Moravské Sázavy
a stavbČ VE v Anenské Studánce byly získány pĜi osobní
návštČvČ na odboru životního prostĜedí
MČstského úĜadu v LanškrounČ.

Zpráva o volbách

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SN«MOVNY PARLAMENTU §R,
KONANÝCH VE VOLEBNÍM OKRSKU VÝPRACHTICE VE DNECH 2. A 3. §ERVNA 2006
POþET ZAPSANÝCH OSOB DO SEZNAMU VOLIþš
POþET ZÚþASTNęNÝCH VOLIþš
POþET PLATNÝCH HLASš
ÚþAST VOLIþš

þÍS. STRANY
1
5
6
8
9
10
11
18
20
24

745
549
547
73,7 %

NÁZEV STRANY
STRANA ZDRAVÉHO ROZUMU
PRÁVO A SPRAVEDLNOST
NEZÁVISLÍ
KORUNA þESKÁ
OBþANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
þESKÁ STRANA SOCIÁLNę DEMOKRATICKÁ
SNK EVROPŠTÍ DEMOKRATÉ
STRANA ZELENÝCH
KOMUNISTICKÁ STRANA þECH A MORAVY
KŏESŗANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE - þESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ

POþET HLASš
1
5
7
1
107
276
7
25
34
84
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Zprávy o tom, jak bylo
DUBEN 2006
NEJNIŽŠÍ TEPLOTA (07.04.)
NEJVYŠŠÍ TEPLOTA (26.04.)
PRûMóRNÁ TEPLOTA MóSÍCE
prĐmĈrná minimální teplota
prĐmĈrná maximální teplota
teplotní rozdíl min. - max.

-4,6 0C
+23,8 0C
+8,8 0C
+3,3 0C
+14,2 0C
28,4 0C

Duben zaĆal opravdu aprílovým poĆasím. OblaĆné až polojasné poĆasí se
znaĆnĈ promĈnlivou oblaĆností, dešèové
i snĈhové pďeháČky, zvýšené stavy vody
v potoce, místy voda mimo koryto, zátopy po celé ñR, SR a stďední EvropĈ, ranní
mrazíky, bouďka (04.04.), na loukách a
severních stráních zbytky snĈhu, 07. a
08.04. sluneĆné dny - taková byla 1. dekáda mĈsíce.
2. dekáda nebyla lepší, jen se postupnĈ
pozvolna oteplovalo. PďevážnĈ zataženo,
dešèové pďeháČky a mrholení obĆas ještĈ se snĈhem, 12. a 19.04. pďízemní mrazík. 20.04. polojasný a teplý den, snÍh už
zcela zmizel.

0

C

(7

7

7

KvĈten zahájil pďíjemnĈjším poĆasím.
PďevážnĈ polojasno se znaĆnĈ promĈnlivou oblaĆností, 02., 08. a 09. vzdálené
bouďky, obĆas slabé pďeháČky.
Ve 2. dekádĈ zpoĆátku sluneĆné dny,
11.05. pďízemní mrazík, postupný vzestup
teplot až do 16.05. kdy teplota vyvrcholila
na max. mĈsíce a odpolední bouďkou s
prudkým deštĈm. Od tohoto data do konce dekády zmĈna poĆasí - zataženo a oblaĆno s deštĈm, obĆas až polojasno - postupné ochlazování, 17. ranní bouďka.
Ve 3. dekádĈ pokraĆovalo ochlazování
až na nejnižší max. teplotu mĈsíce 31.05.
PoĆasí po celou dekádu i v jednotlivých
dnech znaĆnĈ promĈnlivé od zataženo

(

(

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. dny

Ve 3. dekádĈ vzestup max. teplot, spíše polojasno avšak se znaĆnĈ promĈnlivou oblaĆností, 23. a 26. bouďky s deštĈm. Od 28. znaĆný pokles teploty, poslední dva dny zcela zataženo a déšè po celý den. Sníh odešel nad oĆekávání rychle, zato pďíchod jara byl ponĈkud nesmĈlý, dalo by se ďíci chaotický, aprílové poĆasí vydrželo po celý mĈsíc.

7 - pĜízemní mrazík
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+2,5 0C
+23,2 0C
+12,7 0C
+7,2 0C
+18,2 0C
20,7 0C

teplota min.
teplota max.
teplota prĤm.

GRAF DENNÍCH TEPLOT MIN., MAX.

24,0
22,0
20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
-2,0
-4,0
-6,0

KV«TEN 2006
NEJNIŽŠÍ TEPLOTA (11.05.)
NEJVYŠŠÍ TEPLOTA (16.05.)
PRûMóRNÁ TEPLOTA MóSÍCE
prĐmĈrná minimální teplota
prĐmĈrná maximální teplota
teplotní rozdíl min. - max.

7 - pĜízemní mrazík
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26,0
24,0
22,0
20,0
18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
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GRAF DENNÍCH TEPLOT MIN., MAX.
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teplota min.
teplota max.
teplota prĤm.

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

až po jasnou oblohu, dešèové pďeháČky, ke konci mĈsíce místní zátopy na jihu a západĈ
republiky, poslední den mĈsíce hlášeno na horách snĈžení až do výšky 4 cm.
Tento kvĈten nebyl rozhodnĈ vhodný pro zamilované (znaĆné riziko nachlazení) a pan
Hynek Mácha by pod jeho vlivem urĆitĈ nenapsal svĐj Máj.

OZNÁMENÍ
Dne 22. kvøtna 2006 byla podle zákona ê. 83/1990 Sb., o sdružování obêanĎ, v platném znøní, podána u MV éR žádost
o registraci obêanského sdružení s názvem Naše Výprachtice. Hlavním cílem êinnosti sdružení je ochrana pĆírody a kra
jiny a podpora prosazování širší úêasti veĆejnosti v oblasti ochrany životního prostĆedí. MV éR požádalo pĆípravný vý
bor o drobné upĆesnøní žádosti a lze pĆedpokládat, že obêanské sdružení bude v nejbližších dnech zaregistrováno.
Zájemci o êlenství a bližší informace se mohou obrátit na kteréhokoliv êlena pĆípravného výboru  Ing. Milana Brejšu,
Ing. Blanku Helbichovou, Ladislava Chládka a Vladimíra Jentschkeho.
PĜípravný výbor obþanského sdružení NAŠE VÝPRACHTICE

Z veverÈina košíÈku

AHOJ DĈTI !
Máte pďed sebou posledních pár dní školy a po nich pďijdou dva mĈsíce prázdnin. VĈďím, že už teĉ plánujete, jak své volné dny využijete.
NĈkteďí pojedou na tábor nebo k babiĆkám, jiní pojedou s rodiĆi do zahraniĆí nebo navštívíte nĈjaký pĈkný kout naší ñeské republiky.
Dobďe se po naší zemiĆce rozhlédnĈte, pozorujte pďírodu kolem sebe, jak se mĈní, jaké kvĈtinky bĈhem prázdnin kvetou a jaké mĐžete
najít jen na jaďe nebo na podzim. NauĆte se jejich jména. Je ostuda nevĈdĈt, jak se jmenují všechny stromy a rostliny, které kolem nás
kvetou. Povím vám o jedné kvĈtince a tu jistĈ o prázdninách na louce najdete.

O ZVONKU TROCHU JINAK
Zvonky, ty jsem vídala dost Ćasto. Pďed léty byly louky pestrobarevnĈjší, veselejší než dnes. Žádný zvonek z mého dĈtství ale nezazvonil. Ani s pomocí té
zvláštní kuliĆky nalezené na poli, kuliĆky z bílého porcelánu. Podle mého
tehdejšího uvažování byla zázraĆná. Rozehďála mi celou dlaČ a porcelán jako
by zmĈkl. MĈla jsem pocit, že když ji stisknu, zĐstane v ní stopa po mém prstu. Ovšem na rozeznĈní zvonku kuliĆka nestaĆila.
NejhezĆí pďání jsou ta nesplnĈná. MĐžeme se tĈšit na pďíštĈ. PozdĈji jsem
uvĈďila, že zvonek zvoní opravdu jenom v pohádkách, tďebaže vypadá stejnĈ
jako ten z kovu. Zajímalo by mĈ, uvažovala jsem, co bylo první. Malý zvoneĆek, nebo velký zvon?
To nevím ani dnes - jestli zvony, které pďed staletími vypadaly jinak, nĈkdy jako vĆelí úl, dostaly svĐj dnešní tvar podle kvítku. A o samotném zvonku mám
znalosti jenom bĈžné. Ten s menšími a fialovĈjšími kalíšky roste na loukách,
ten s vĈtšími a modďejšími zase v lesích. NĈco jsem si ale pďeĆetla v knížkách.
A co jsem se dozvĈdĈla?
KromĈ fialových a modrých zvonkĐ existují i bílé. Na svĈtĈ roste kolem tďí set
druhĐ zvoneĆkĐ, u nás dvacet jedna. Napďíklad zvonek alpský, který prozrazuje, že pochází z Alp. Pďestože dostal takové jméno, je i náš. Stonek má nízký a
kvĈt s pĈti cípy chloupkatý. A dále zvonek rozkladitý . . . Ne, takhle ne, pďeskoĆíme to.
Zvonky (ne všechny) kvetou od Ćervna, kdy ještĈ chodíte do školy, až do záďí,
kdy už zase chodíte do školy. Aby školy a uĆení nebylo pďíliš mnoho, radĈji
konĆím. A pďece nĈco: Nos, kotĈ, zvonek v botĈ, potká tĈ štĈstí. Ovšem nikomu to nevyzvoČ! Mám to z knížky Magické rostliny, za pravdivost však neruĆím.
Zvonek v botĈ jsem nemĈla, zato malé štĈstíĆko mĈ potkalo. A jaké? V lese
kousek od nás jsem vidĈla rozkvetlý zvonek - zaĆátkem listopadu!

Zvoneèek
Zvoneèek cinká a luèní žínka
se právì probouzí v trávì.
Nožky bosé v rose namáèí
a pod ètyÓlístkem štìstí
si dá ranní jetelovou sprchu.
Šÿastná a vykoupaná
hned zrána sbírá rosu do konvièky.
Bude pro kytièky!
A když zvonek zase zaklinká,
luèní žínka uhodne,
že je pravé poledne.
Mává kÓidélky
a létá s konvièkou plnou rosy.
„Díky!“ šeptají kytky.

(Z knihy Ireny Gálové Jak pďišly na svĈt pampelišky)
TERñINY HRÁTKY
Ne vždy nám svítí sluníĆko bĈhem prázdninových dnĐ. ObĆas se objeví mraky a vy pozorujete za okenním sklem kapky deštĈ. Ani v tyto
dny se nemusíme nudit, mĐžeme hrát pďece tolik zajímavých her.
TISKÁRNA
Na velkém poĆtu, asi 150, malých lísteĆkĐ
jsou napsána rĐzná písmena abecedy i
s Ćárkami a háĆky. Zamíchejte je a rozložte
na stole písmeny dolĐ. Každý hráĆ si jich
vybere deset, na dané znamení je otoĆí a
do jedné minuty musí sestavit co nejvíce
slov, pďiĆemž mĐže použít každé písmeno
jen jednou. Hraje se na pďedem urĆený poĆet kol a složená slova se zapisují a sĆítají.
Pďi shodném poĆtu slov rozhoduje poĆet
použitých písmen, tedy Ćím delší slovo, tím
lépe. Slovo již jednou zapsané se nepoĆítá
a je tďeba pozornĈ sledovat slova soupeďĐ.

Výprachtické noviny

ODHAD POñTU SIREK (hra do vlaku)
K této hďe pro jakýkoliv poĆet hráĆĐ potďebujeme pouze krabiĆku sirek. Všichni
dostanou stejný poĆet zápalek - 3 až 5, a
ukryji za zády v pravé dlani nĈkolik z nich,
zbytek ponechají v druhé ruce. Naráz dají
hráĆi sevďenou pravou pĈst pďed sebe a
postupnĈ v daném poďadí ďeknou svĐj odhad celkového poĆtu sirek v pravých rukách hráĆĐ. Kdo uhodne pďesný poĆet, odloží jednu svou sirku zpĈt do krabiĆky
a postup se opakuje. Pro zajištĈní spravedlivosti zaĆíná v každém kole postupnĈ po
smĈru hodinových ruĆiĆek vždy jiný hráĆ.
Je dĐležité stále sledovat poĆet již ode-

vzdaných zápalek i dokázat odhalit taktiku
protihráĆĐ, podle výše jejich odhadĐ. VítĈzí
ten, do se první zbaví všech sirek. Ostatní
mohou hrát dál, až zĐstane poslední hráĆ
se sirkami.
Krásné prázdninové radovánky plné
sluníþka, koupání, dobrodružství,
nových zážitkĤ a výletĤ pĜeje
Markéta a Terka.
úešení z min. Ćísla:
A - vrba,
C
B - ústa,
jazyk,
zuby
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