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Vážení přátelé,
dovolte nám, abychom Vás opět poinformovali o dění
v naší obci v dubnu 2007.
Naplno se ohlásilo přicházející jaro.
Pracovníci obce, pracovali na oškrábání omítky v budově základní školy, štukování a malování tříd. Byl prováděn úklid okolo školy a kostela. Do úklidu obce se rovněž
aktivně zapojily děti naší základní školy. Škola odvedla
obrovský kus práce,
zejména při úklidu
a čištění okolních lesů
od odpadu. Poděkování za dobrou práci
patří nejen dětem, ale
i řediteli školy, pedagogickému sboru,
vedoucí školní jídelny
a zaměstnancům školní jídelny a dalším.
Za výprachtické hasiče se brigády zúčastnil pan Petr Pfeifer.
Určitě každý z Vás
ocení, že při jarní procházce nalezne okolní
lesy a přírodu čisté,
prosté komunálního
a dalšího odpadu.
V uplynulém měsíci jsme jednali s Pardubickým krajem o možnosti oprav
komunikací. V Koburku je při vyústění místní komunikace
od Sídliště v Koburku na silnici III. třídy velmi rozbitá část
vozovky.
Obec rovněž dojednala posunutí tabule začátek obce
Výprachtice na úroveň hájenky ve Výprachticích. Úsek
bude ještě doplněn značkami s tím, že zhruba od budovy
OEZ po hájenku na „Haldě“ bude povolena rychlost nejvýše 70 km za hodinu.
V dané souvislosti bychom chtěli požádat zejména
motorkáře, aby dodržovali rychlost jízdy v obci. Může
se stát, že Vám do cesty vběhne malé dítě, a není jisté,
jestli může motorka zastavit na vzdálenost např. 5 m
z rychlosti 100 km/hod.

Vedení obce jedná s Pardubickým krajem ohledně
požadavku SDH Výprachtice na opravu střechy garáže
na vozidlo AVIA. Střecha garáže je ve velmi špatném
stavu a z uvedeného důvodu je oprava této střechy
nezbytná.
Obec v současné době podala žádost o dotaci na vybavení obecního úřadu modernějšími počítači. Nové počítače jsou potřebné zejména proto, aby bylo možné přijímat
veškerá elektronická
podání. Na některé
soubory
informací
zasílané v elektronické podobě současné
obecní počítače již
nestačí.
Jednali jsme rovněž o opravě křížku
u garáží „ U Žalmanových“. Je možné,
že se nám na opravu
křížku podaří zajistit
dotaci. Anděl ze hřbitova bude odvezen
příští týden rovněž na
opravu. Oprava bude
provedena v zimních
měsících
panem
Drahomírem Čížkem
z Lukavice. Na opravu
bude upořádána sbírka. Každému, kdo přispěje na opravu touto cestou, předem děkujeme. Sbírku zajistí farnost
Výprachtice. Obec se na opravě bude podílet zhruba 2/3
nákladů.
Pro farnost Výprachtice se podařilo zajistit dotaci ve
výši 250.000,- Kč. Je to odměna všem, kteří na opravě
kostela pracovali, myslíme si, že si to všichni zaslouží.
Obec Výprachtice hodlá pomoci Vám všem, kteří se
snažíte zlegalizovat studně, které užíváte pro potřeby své
rodiny, pro zalévání zahrádek apod. Podrobnější informace naleznete uvnitř těchto Výprachtických novin.
Na závěr nám dovolte, abychom Vám popřáli teplé
a krásné jaro.
Zastupitelstvo obce Výprachtice

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne
28. 3. 2007 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomni: JUDr. M. Stejskal, Ing. J. Falta, L. Merta,
V. Jandejsková, M. Pfitznerová, J. Beran, L. Chaloupek,
M. Hejlová, M. Ingrová, M. Hanyšová
Hosté: Bc. P. Grossmann

se o 8 žáků. Celkem se jedná o částku 7.600,- Kč.
Schváleno: 10 – 0 – 0
78/ ZO schvaluje vybudování sjezdu z ppč. 3031/2
v k.ú. a obci Výprachtice ve vlastnictví manželů K. na
obecní komunikaci č. 3162 v k.ú. a obci Výprachtice.
Schváleno: 10 – 0 – 0
79/ ZO souhlasí s připojením budoucího rodinného
domu na ppč. 3031/2 v k.ú. a obci Výprachtice ve vlastnictví manželů K. na vodovodní řád ve vlastnictví obce
Výprachtice.
Schváleno: 10 – 0 – 0
80/ ZO souhlasí se stavbou rodinného domu manželů
K. na ppč. 3031/2 v k.ú. a obci Výprachtice.
Schváleno: 10 – 0 – 0
81/ ZO souhlasí, na žádost slečny G. F., s odložením
nájmu a zálohy na vytápění bytu ve Výprachticích za měsíc leden 2007. Nájemné bude splaceno do 25. 4. 2007.
Odložení nájmu a zálohy na vytápění se povoluje pouze
za předpokladu, že budou zaplaceny včas další platby
spojené s nájmem předmětného bytu (nájem za březen,
duben a další měsíce).
Schváleno: 8 – 0 – 2
82/ ZO souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku ve
vlastnictví obce z účetní evidence a jeho prodejem za navržené ceny, vše dle návrhu, který tvoří přílohu a nedílnou
součást tohoto usnesení. Nepotřebný majetek bude bezúplatně nabídnut neziskovým organizacím a dále k odkupu
občanům obce Výprachtice.
Schváleno: 10 – 0 – 0
83/ ZO opravuje své usnesení číslo 73 ze dne 8. 2.
2007 takto: Vypouští se první věta usnesení, která zní:
ZO souhlasí s bezúplatným převodem poškozené sošky
anděla, která se nachází na obecním hřbitově na obec
Mistrovice.
V ostatním se předmětné usnesení ZO nemění.
Schváleno: 10 – 0 – 0
84/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou
Vídenský Josef, Stavebníků 1310, 562 06 Ústí nad Orlicí
na vypracování projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce kotelny a ústředního vytápění v objektu ZŠ a MŠ“
v celkové výši 86.870,- Kč.
Schváleno: 9 – 0 – 1
85/ ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě „O spolupráci při výstavbě větrné elektrárny ve Výprachticích“
s firmou ELDACO s.r.o., se sídlem v Rousínově, Olšany
212, PSČ 683 01, IČ 63476860.
S těmito výhradami:
- obec může od smlouvy odstoupit v případě, že investor nezíská nejdéle do tří let od podpisu smlouvy stavební
povolení
- v případě nesplnění peněžních závazků vůči obci se

Program:
1. Zahájení
2. Volba členů mandátové a návrhové komise
3. Plán kontrol kontrolního a finančního výboru na rok
2007
4. Schválení kalkulace vodného a stočného na rok 2007
5. Přijetí daru
6. Ostatní
7. Diskuse
8. Návrh usnesení
9. Závěr
Veřejné zasedání zahájil starosta obce JUDr. M. Stejskal,
který přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání.
Předložený program jednání byl schválen.
Schváleno: 8 – 0 – 0
Na veřejné zasedání se dostavil pan Luboš Merta
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: M. Hejlová, M. Hanyšová
Schváleno: 9 – 0 - 0
Návrhová komise ve složení: Ing. J. Falta, L. Merta
Schváleno: 9 – 0 – 0
Na veřejné zasedání se dostavil pan Libor Chaloupek.
74/ ZO schvaluje obsahové zaměření a plán práce
kontrolní činnosti pro rok 2007 předložené finančním
a kontrolním výborem, a to v textu dle návrhu, bez dalších změn a připomínek.
Schváleno: 10 – 0 – 0
75/ ZO schvaluje cenu vodného pro rok 2007 ve výši
10,- Kč za 1m3 a cenu stočného pro rok 2007 ve výši 21,Kč za 1m3. Ceny jsou stanoveny s ohledem skutečných
nákladů roku 2006. ZO současně schvaluje výjimku pro
odběratele, kteří bydlí v úseku Halda, od vodojemu po
hájovnu, a to tak, že pro tyto odběratele stanoví vodné ve
výši 6,- Kč za 1m3.
Schváleno: 10 – 0 – 0
76/ ZO schvaluje přijetí daru od pana F. J. pozemek
ppč. 1494/1 v k.ú. Koburk a obci Výprachtice. Náklady
spojené s převodem pozemku hradí obec Výprachtice.
Schváleno: 10 – 0 – 0
77/ ZO schvaluje dotaci na sportovní kurzy organizované pro žáky sedmé až deváté třídy ZŠ Jindřicha
Pravečka Výprachtice. Cyklistický kurz se koná 21. 25. 5. 2007 na Pastvinách. Jedná se o 12 dětí. Vodácký
kurz se koná 20. – 22. 6. 2007 na řece Moravě a jedná
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zavazuje investor zaplatit obci smluvní pokutu ve výši
1.000,- Kč pokuty a to za každý, byť započatý kalendářní
den prodlení
Schváleno: 9 – 1 – 0
86/ ZO schvaluje dodatek číslo 1 ke smlouvě o výpůjčce, ze dne 10. 12. 2004, uzavřené se Základní školou
Jindřicha Pravečka Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí, IČ
70991715, kterým se rozšiřuje předmět výpůjčky o novou
přístavbu šaten a sociálního zařízení.
Schváleno: 10 – 0 – 0
87/ ZO schvaluje úhradu částky ve výši 283.348,Kč. Jedná se o náklady vynaložené firmou Luboš Merta
– OVAZ Výprachtice, IČ 25988859, místo podnikání:
Výprachtice čp. 283, 561 34 Výprachtice v souvislosti
s dokončením akce „Přístavba sociálního zařízení a šaten
k tělocvičně Základní školy Jindřicha Pravečka Výprachtice“. Uvedené navazuje na usnesení ZO číslo 99 ze dne
13. 10. 2006 s tím, že práci provedou místní firmy, a to
dle položkového rozpočtu, zpracovaného firmou BKN
Vysoké Mýto.
Schváleno: 9 – 0 – 1
88/ ZO souhlasí se stavebními úpravami a přístavbou
rodinného domu čp. 54, včetně kanalizace s odpadní jímkou na st.p.č.402 a ppč. 705 v k.ú. a obci Výprachtice ve
vlastnictví paní M. M.
Schváleno: 10 – 0 – 0
89/ ZO schvaluje záměr bezúplatného převodu části
pozemků ppč. 385/1, 3148/28 a 268/4 v k.ú. a obci Výprachtice, ve vlastnictví obce Výprachtice. Předmětné
části pozemků tvoří silnici III. třídy č. 31118, která je ve
vlastnictví Pardubického kraje. Předmětné části pozemků
byly zaměřeny následujícími Geometrickými plány pro
k.ú. Výprachtice:
- GP č. 553-783/2006 byl zaměřen pozemek ppč. 385/3
- GP č. 552-782/2006 byl zaměřen pozemek ppč. 3148/70
- GP č. 552-782/2006 byl zaměřen pozemek ppč. 268/10
Schváleno: 10 – 0 – 0
90/ ZO schvaluje přijetí daru následujících pozemků
v k.ú. a obci Výprachtice :
- pozemku ppč. 3235/29 zaměřeného GP č. 551-781/2006
- pozemku ppč. 3235/30 zaměřeného GP č. 553-783/2006
- pozemku ppč. 3235/31 zaměřeného GP č. 555-785/2006
- pozemku dle stavu KN evidovaného jako ppč. 3235/27

mu, na Obecním úřadě ve Výprachticích.
92/ ZO souhlasí s nákupem protipožárních dveří od firmy ADOR CZ s.r.o. Dolní Čermná, se sídlem: Žichlínské
předměstí, Dobrovského 981, Lanškroun, IČO: 25292331,
pro objekt hasičské zbrojnice v Koburku za nejvýše přípustnou částku 50.000,-Kč.
Schváleno: 10 – 0 – 0
93/ ZO vzalo na vědomí stanovisko advokáta JUDr. Jiřího Zippeho ke smlouvě uzavřené s firmou RENOSTAV,
spol s.r.o., se sídlem Komenského 295, 789 69 Postřelmov
s tím, že pověřilo starostu obce, aby o uvedeném informoval firmu RENOSTAV, s.r.o. Postřelmov.
94/ ZO stanoví následující postup pro kontrolní orgány
(kontrolní a finanční výbor a další orgány jmenované ZO
obce):
Vedoucí (předseda) požádá starostu obce, v případě
veřejnosprávní kontroly, o vydání písemného pověření ke
kontrole a dohodne se starostou obce rozsah, obsah a cíl
kontroly.
Vedoucí (předseda) kontrolního orgánu uvědomí nejméně 3 dny před provedením kontroly statutární orgán
kontrolovaného subjektu o termínu kontroly. Současně
vedoucí kontrolního orgánu určí vedoucímu organizace,
které podklady a další materiály má kontrolovaný subjekt
připravit ke kontrole.Vedoucí kontrolního orgánu dohodne s vedoucím kontrolovaného subjektu další podmínky
tak, aby mohla kontrola řádně proběhnout.
Schváleno: 10 – 0 – 0
95/ ZO schvaluje redakční radu ve složení:
Věra Jandejsková, Marcela Pfitznerová, Jitka Jirásková
Schváleno: 8 – 0 – 2
96/ ZO vzalo na vědomí uzávěrku Výprachtických
novin do 25. dne každého předcházejícího kalendářního
měsíce.
97/ ZO souhlasí s podílením se obce a podáním žádosti
grantu PK na projekt „Bezpečná stezka do školy“ a pověřuje pana Petra Grossmanna podáním žádosti o dotaci.
ZO souhlasí s podílením se na projektu za předpokladu,
že grant bude činit nejméně 50.000,- Kč a bude rozložen
do tří let.
Schváleno: 10 – 0 – 0
Diskuse: Zástupce školy p. Grossmann seznámil ZO
s Grantem PK „Bezpečná stezka do školy“.

Předmětné pozemky daruje Pardubický kraj, se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice,
IČ: 70892822. Jedná se o pozemky, které tvoří prostor
před čekárnou u Kovárny, u budovy hasičské zbrojnice
Výprachtice apod.
Schváleno: 10 – 0 – 0
91/ ZO vzalo na vědomí dopis občanského sdružení „Naše Výprachtice“. Dopis se týká připomínek
ohledně výstavby větrné elektrárny a návrhu ohledně
fotovoltaliky. Občané obce mají možnost se seznámit
s předmětným dopisem, jakož i s dalšími dopisy OS
„Naše Výprachtice“, včetně stanovisek ZO k uvedené-

Zpráva mandátové komise: přítomno bylo všech deset
zastupitelů obce, zasedání je usnášeníschopné.
Zpráva návrhové komise: jednotlivé body zasedání byly
projednány a schváleny.
Starosta poděkoval přítomným poslancům za účast
a veřejné zasedání ukončil.
Zapsala: M. Pfitznerová
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POKÁCET STROM NENÍ JEN TAK! VÍTE, CO POTŘEBUJETE?
Vztahují se na kácení stromů a keřů regule? Pokud ano,
tak jaké, jakým způsobem by mělo být kácení provedeno,
aby bylo bezpečné? A kdy je ta nejvhodnější doba?

změnit směr pádu, pomozte si kladkou nebo lany alespoň
na dvě strany. Očistěte základ kmene stromu a uvolněte
všechny vyčnívající kořeny, začněte s tím největším. Je-li
strom silnější jak 20 cm, proveďte klínový zářez do hloubky jedné pětiny až čtvrtiny průměru kmene; jinak stačí řez
vodorovný. Poté veďte proti klínovému řezu vodorovný
řez a udržujte jej otevřený měkčími klíny, aby se vám
nezakusovala pila.

Zasadíme-li strom nebo vysadíme-li keřový porost na
nevhodném místě, může se snadno stát, že za několik
let nám budou vadit, nebo nás ohrožovat. Stejně je to i v
případě, že je strom napaden škůdci tak silně, že umírá,
a může ohrozit zdraví okolních stromů. Pak nezbývá, než
jej porazit. Podle zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, a podle vyhlášky č. 395/92 je třeba mít na paměti několik faktů.

A pokud se kácení vzhledem k vašim silám, vybavení
a podmínkám zdá nebezpečné, zavolejte si odbornou
firmu. Disponuje horolezeckou technikou a vy se můžete
z bezpečí přiučit.

Kdy je třeba žádat o povolení?
Podle zákona povolení NENÍ potřeba v případě dřevin
„na pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických osob,
jestliže pozemky užívají a jde-li o stromy s obvodem kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí (pokud
se nejedná o chráněný druh nebo o významný krajinný
prvek) nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy
40 m2.“
Dále zákon spolu s vyhláškou stanoví, že „povolení
není třeba ke kácení dřevin na pozemcích, které jsou ve
vlastnictví fyzických osob, jestliže pozemky užívají a jde-li o stromy se stanovenou velikostí (viz výše). Dále není
povolení třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě
a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li
škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek
provede kácení, oznámí je obecnímu úřadu do 15 dnů od
provedení kácení.“
Na kácení při vodních tocích, podél elektrických vedení či pozemních komunikací se vztahují specifická
pravidla – kácení je zde v určitých případech možné i bez
povolení. Zcela odlišná pravidla platí pro kácení lesních
porostů (platí zde lesní zákon). I ve městech přitom mohou být některé pozemky evidované jako lesní a dřeviny
na nich lze kácet bez povolení.

Nejste si stále jisti?
Obraťte se na soukromou specializovanou firmu nebo
na státní Agenturu ochrany přírody a krajiny (Kališnická 46, 130 23 Praha 3, telefon 222 580 013, fax 222 580 012,
e-mail: aopkcr@nature.cz, www.nature.cz) a získejte nezávislý posudek.
Prevence je lepší než represe
Proto při výsadbě myslete na budoucnost. Na to, jak
daleko od sebe stromy vysázíte, jak daleko budou mít
od sebe koruny a větve, jak velký budou poskytovat stín,
nakolik budou zasahovat do zahrady, jak blízko domu porostou, nakolik jejich kořeny změní povrch zahrady.
zdroj: www.profipark.com

Jak o povolení požádat?
Nespadá-li váš případ do výše uvedených variant, pak
napište žádost, která bude obsahovat vaše jméno a adresu
jakožto údaje o žadateli; doložte vlastnický nebo nájemní
(v takovém případě budete potřebovat souhlas vlastníka)
vztah k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo les; specifikujte ty, které mají být pokáceny a zakreslete je do situačního plánku; udejte jejich obvod ve výšce 130 cm nad
zemí a v neposlední řadě žádost zdůvodněte. Pokud jste
však právnická osoba, o povolení musíte žádat pokaždé
a za každé situace bez výše uvedených výjimek. Připravte
se na to, že úřad vám může uložit náhradu – vysázení nových dřevin či zaplacení odvodu do rozpočtu, který bude
použit na zlepšení životního prostředí.
Jak bezpečně kácet?
Zvolit místo podle přirozeného sklonu stromu, s ohledem na stavby a jiné porosty. Pokud je třeba výrazně
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SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
sobotu 12. května 2007

ČESKÁ KNIHA REKORDŮ

provede v naší obci KOS s.r.o. Jablonné nad Orlicí,
svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů.
Sbírány budou tyto nebezpečné odpady:
- olej, tuk, filtry, znečištěné hadry, barvy, lepidla
- léky
- galvanický článek suchý nebo mokrý (akumulátor)
- zářivky, výbojky
- ledničky, televize, rádia
Sbírány budou tyto objemové odpady:
- díly nábytku, matrace, kotle, pneumatiky, bojlery apod.
Odpady v žádném případě nemíchejte. V patřičných
obalech od Vás odpad převezme zaměstnanec firmy KOS
s.r.o. Jablonné n. Orlicí. Na obecním úřadě si můžete
zdarma vyzvednout plastový pytel, do kterého můžete
některé druhy nebezpečných odpadů nashromáždit.
Ve svozový den bude technika stát na těchto stanovištích:
sídliště Mertov
od 7.00 hodin
vedle řad. garáží za OÚ
od 7.30 hodin
Valteřice - zastávka
od 8.00 hodin
na „Malé Straně“ u Skalických
od 8.30 hodin
točna U Kovárny
od 9.15 hodin
na Haldě u kravína
od 10.00 hodin
sídliště Koburk
od 10.30 hodin
u hasičárny v Koburku
od 11.00 hodin
na Chudobě u kravína
od 13.00 hodin

Obyvatelé zhruba třítisícového Bludova na Šumpersku
se probojovali díky kraslicím do české knihy rekordů. Překonali dosavadní nejlepší tuzemský výkon v navěšování
velikonočních vajec na strom. Vzrostlý kaštan nazvaný
Skořápkovník bludovský místní nazdobili 30.658 kraslicemi. Dosavadní rekord držela s počtem 11.133 vajíček
obec Nahořany na Náchodsku.
Rekord mohl mít ještě vyšší hodnotu. Více než 110
kraslic se rozbilo při navěšování na strom, při kterém
organizátoři museli použít žebříky a vysokozdvižnou plošinu. Bez ní by vajíčka do koruny asi 15 metrů vysokého
Skořápkovníku bludovského dostávali jen stěží.
redakce

SPOZ OZNAMUJE

V květnu oslaví svá jubilea

ZÁPIS DĚTÍ

Jiří Katzer

Výprachtice 275

50 let

Jana Jandejsková

Výprachtice 176

60 let

VE VÝPRACHTICÍCH

Anna Marková
Jindřich Macek

Výprachtice 388

65 let
65 let

NA ŠKOLNÍ ROK 2007 - 2008

Výprachtice 109

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

se koná 17. 5. a 18. 5. 2007
od 8:00 do 15:30 hodin

Vítej mezi námi
Štěpán Helbich

V MATEŘSKÉ ŠKOLE.
Koburk 19

ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGIE (SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK 8 – 11 HODIN)
pro oblast Letohrad, Žamberk, Lanškroun, Jablonné n. Orl.
5. 5. - 6. 5. 2007
MUDr. Strnadová Marie, Jablonné nad Orlicí, Na dílech 622, tel.: 465 642 765
8. 5. 2007
MUDr. Beranová Renata, Jablonné nad Orlicí, U koupaliště 149, tel.: 465 642 267
12. 5. - 13. 5. 2007
MUDr. Šrámek Petr, Letohrad U Dvora 815, tel.: 465 621 551
19. 5. - 20. 5. 2007
MUDr. Špičková Marie, Králíky 414, tel.: 465 631 274
26. 5. - 27. 5. 2007
MUDr. Ulman Jaroslav, Tatenice 268, tel.: 465 381 212
2. 6. - 3. 6. 2007
MUDr. Vacková Jana, Lanškroun, Hradební 227, tel.: 465 322 348
9. 6. - 10. 6. 2007
MUDr. Valentová Hana, Lanškroun, Strážní 151, tel.: 465 322 907
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Odpověď:
Pane Kaňka,
dovolte nám upřesnit některé informace z Vašeho článku, který se týká vydávání Výprachtických novin.
Pokud si čtenář Výprachtických novin dá tu práci, zjistí,
že jako redakce Výprachtických novin jste se naposledy
podepsal v roce 2006 na květnovém vydání Výprachtických novin. U dalších výtisků je uvedena obec Výprachtice. Pokud jste noviny přepisoval, vycházel jste pouze
z článků dodaných obcí, což jste nakonec sám uvedl
v červencovém výtisku novin, citujeme: „Toto číslo Výprachtických novin obsahuje články dodané redakční radou a články s redakční radou konzultované. Na vydávání
Výprachtických novin dále spolupracovala paní Jirásková
(červnové vydání, volební noviny apod.).
Pokud se máme vyjádřit k důvodům ukončení spolupráce s Vámi konstatujeme následující.
Spolupráce s Vámi byla ukončena proto, že se postupně tato stávala nefunkční. Sám jste vystoupil z redakční
rady a později jste odpovědnost za obsah novin nechal
zcela na obci. Z novin zmizela rubrika pro děti, citát na
čelní straně apod. Pokud by obec nezajistila články do
novin, nebylo by co vydávat.
Obsah Vašeho dopisu starostovi je natolik urážlivý,
že se mu nemůžete divit, že na tento dopis nereagoval.
Starosta je ochoten obsah dopisu zveřejnit, pokud si to
budete výslovně přát. Starosta Vám důvody ukončení
spolupráce s Vámi sdělil. Písemné oznámení ukončení
spolupráce tyto důvody neobsahovalo zejména proto, že
jsme hodlali spolupráci ukončit v klidu a bez emocí. Nakonec nebýt roku 2006, byly noviny pod Vašim vedením
na velmi dobré úrovni.
Nikdy a nikde jsme, pane Kaňka, neuvedli, že nemáte
schopnost vydávat dobré noviny, problém je, že musíte
chtít.
K námitkám ohledně období za které bylo hodnocení
Výprachtických novin provedeno. Samozdřejmě, že se
jednalo o období od dubna 2006 do listopadu 2006.
V našem článku jsme pouze konstatovali, že hodnocení Výprachtických novin bylo provedeno koncem roku
2006, kdy jste již noviny nevydával, což je pravda.
Jak je uvedeno výše, po větší část roku 2006 zůstala
odpovědnost za obsah Výprachtických novin na obci.
Je tedy s podivem, že se nyní hlásíte k Výprachtickým
novinám, kdy jste nejdříve vystoupil, a to již v roce 2005,
z redakční rady Výprachtických novin a od června roku
2006 na zadní straně novin nebylo uvedeno Vaše jméno
ani v rubrice redakce. Proč asi, protože jste to zapomněl
uvést, nebo proto, že jste nechtěl nést jakoukoliv odpovědnost za obsah novin ?
Vaše výpady ohledně cenzury Výprachtických novin
obcí vyvrátil právě výsledek hodnocení našich novin nezávislou komisí.
Opakovaně uvádíme, že žádná písemná smlouva ve
vztahu k vydávání novin s Vámi neexistuje. Existovala
pouze ústní dohoda (smlouva), s jejímž ukončením zastupitelstvo vyslovilo souhlas svým usnesením.

KAUZA VÝPRACHTICKÉ NOVINY
Mnozí jsme věřili, že podzim 1989 předznamenal dobu,
která naplní heslo Václav Havla - pravda a láska zvítězí nad
lží a nenávistí. Pojďme tedy hledat pravdu.
Ve Výprachtických novinách číslo 4, duben 2007 byl
zveřejněn jednak článek Neslouží radniční tisk jen vlastní
propagandě?, který byl převzatý z Orlických novin ze dne
22. 3. 2007 a odpověď kolektivu Zastupitelstva obce Výprachtice panu Ladislavu Chládkovi n a článek v rubrice
Názory občanů. Jak to tady skutečně je?
Otevřená společnost o.p.s. a její partnerské sdružení
Oživení o. s. realizovaly projekt nazvaný Radniční listy bez
cenzury. Projekt měl odpovědět na několik otázek. V jaké
míře jsou radniční periodika zneužívána jako hlásné trouby
momentálně vládnoucí politické sestavy? Jaké podoby má
cenzura? Kolik nás celkem stojí peněz? Dá se s tím něco
dělat? Odpovědi na tyto otázky a stručná doporučení
a možná řešení jsou obsažena v závěrečné zprávě tohoto
rozsáhlého průzkumu radničních periodik.
V závěrečné zprávě je mimo jiné zajímavé věci uvedeno:
Rozsah průzkumu:
V rámci projektu se analyzovalo 500 čísel na 7187 tiskových stranách, vždy po pěti číslech u každého ze 100
různých listů všech krajů a výběru měst i obcí v ČR. Čísla
zpravidla z období duben - říjen 2006 musela být zároveň
dostupná na webových stránkách.
Skutečnost je tedy taková, že Výprachtické noviny dosáhly tohoto vysokého hodnocení za období, kdy jsem je
ještě dělal já. Právě v té době byly zveřejňovány články
o větrných elektrárnách, kvůli kterým noviny dosáhly toto
hodnocení a kvůli kterým jsem byl z Výprachtických novin
vyhozen (je třeba nazývat věci pravými jmény). Bylo by
správné, aby starosta obce zveřejnil stejný důvod mého
odvolání, který sdělil telefonicky mně. Osobním dopisem
jsem jej k tomu vyzval, dosud však nenašel v sobě tolik
poctivosti, aby tak učinil. Je jistě něco podivného, když
zastupitelstvo obce v odpovědi na článek pana Chládka
uvádí, že „žádná písemná smlouva s panem Kaňkou nebyla uzavřena,“ a na veřejném zasedání ze dne 22. 11. 2006
pod bodem 28 zastupitelstvo „souhlasí se zrušením smlouvy s panem Janem Kaňkou na vydávání Výprachtických
novin“. Zdá se, že ve Výprachticích bude pravda a láska
jen velmi těžko vítězit nad lží a nenávistí.
Jen ještě dodatek - pod své články jsem se vždy podepisoval svým jménem a neschovával jsem se za jakýsi kolektiv. Bylo by dobře, aby tak činili všichni, kdo do Výprachtických novin píší a přijali plnou osobní zodpovědnost za své
názory a za to, co chtějí druhým sdělit. Chápu, že to pro
někoho může být velmi těžké.
Pokud se chceš, vážený čtenáři, dozvědět více pravdy
o projektu Radniční listy, otevři na internetu stránku http:
//www.otevrete.cz, klikněte na článek Radniční listy bez
cenzury (doporučuji přečíst) a tam kliknout na ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Doporučuji zejména kolektivu Zastupitelstva
obce Výprachtice.
Jan Kaňka, Výprachtice 56

Zastupitelstvo obce Výprachtice
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s volbami porušilo. Diskuse na téma, jak byste si představoval volby Vy, nemá smysl. Poděkování občanům
bylo zasláno prostřednictvím pošty. Pokud Vám nebylo
doručeno poděkování dovolte nám, abychom tak učinili
nyní: „Děkujeme Vám za účast ve volbách“ a současně se
omlouváme za nedoručení zásilky.
K Vašim dalším připomínkám konstatujeme následující.
Můžeme Vás ubezpečit, že si velmi dobře uvědomujeme,
že jediné, co má pro obec význam, je dělat vše pro to, aby
v obci fungovalo to, co je pro obec naprosto nezbytné. Věřte,
že to stojí velké úsilí. Spory a dopisování nic nevyřeší. Podáváme Vám tímto ruku na usmíření s nabídkou: „přestaňme
si vzájemně dopisovat“ a pojďme místo toho společně pro
obec udělat něco, co má smysl, co lidi potřebují“. Pokud
budete mít zájem, můžete obci pomoci jiným způsobem.
Co říci závěrem, snad pouze to, že nás doslova ve Vašem dopise zarazilo slovo „persekuce“. Nevíme, co jste
tím myslel, možná, že byste to měl nám všem vysvětlit.
S výrokem pana „Winstona Churchilla“ nelze než souhlasit, prosíme Vás v dané souvislosti, abyste vyslechl i
názor řádně zvoleného zastupitelstva, které disponuje
určitým mandátem občanů.

REAKCE NA PRŮBĚH VOLEB
Vážení členové Zastupitelstva obce Výprachtice,
dovoluji si ještě v krátkosti reagovat na vaši odpověď
k mému článku na průběh voleb do zastupitelstva obce
v říjnu minulého roku, který byl zveřejněn v dubnovém
vydání Výprachtických novin (VN) t.r.
V tomto svém příspěvku však uvádíte řadu nepravd
a zkreslujících informací. Na počátku článku si např. stěžujete, že vznikl problém vůbec přesvědčit nějaké občany,
aby kandidovali do zastupitelstva. O této situaci však většina občanů nemusela ani vědět, jelikož ZO žádné oficielní
kroky k zajištění vlastního průběhu voleb neučinilo, mimo
osobní iniciativy starosty pro kandidátku svojí polit. strany.
Hlavním důvodem k napsání mého článku byla však
kritika jednání členů ZO a starosty za to, že včas a pravdivě neinformovali občany, proč mají volit z 10 kandidátů
11-tičlenné zastupitelstvo. Jak těžké je říci jediné slovo
„omlouvám se”, je bohužel zjevné i z vašeho článku.
Konstatování, že se za tuto situaci starosta omluvil na veřejném zasedání zastupitelstva obce (VZZO) /na kterém?/,
mně, jako občanovi nestačí. Předpokládám, že tam určitě
nebyli přítomni všichni občané (voliči). Též o pravdivosti
tohoto tvrzení můžu právem pochybovat, jelikož v žádném zápise z VZZO není tento akt uveden. Dále jsem
nepochopil větu z tohoto vašeho článku, že: „Občanům,
kteří přišli volit, bylo poděkováno samostatným dopisem”.
Jen pro informaci uvádím, že jsem se voleb zúčastnil, ale
žádný děkovný dopis jsem neobdržel.
Další odstavec ve vašem dopise se týkal odpovědi na
současný stav při vydávání VN. Argumentace je to skutečně úsměvná. Ale to je téma min. na samostatný článek.
A na závěr: „Otázkou zůstává, proč jste, pane Chládek,
nekandidoval ve volbách spolu s Vašimi příznivci a nezvýšil tak počet kandidátů, aby se naše obec, jak píšete, nestala
terčem posměchu. Nebo Vám naopak vyhovuje situace,
kdy aniž byste měl jakoukoliv odpovědnost, můžete kritizovat kohokoliv a cokoliv”. Toto je doslovná citace ve vašem
článku. Když pominu, že se v tomto případě minimálně
jedná a netaktnost (slušně řečeno), tak je tento výrok a tím
postoj členů ZO nanejvýš zarážející, ale hlavně znepokojující. Občan v naší vesnici je za oprávněnou kritiku, upozornění na určitý nedostatek apod. kritizován a perzekuován.
Být členem ZO je skutečně náročné poslání. Přesto si však
musí každý uvědomit, že zastává veřejnou funkci, že volbou
se nestal neomylným, že spravuje společný majetek občanů
a při svém počínání by se minimálně měl řídit Zákonem
o obcích č. 128/2000, kde např. v § 16 jsou uvedena práva
občanů, včetně práva na kontrolu vlastní činnosti ZO.
A na úplný závěr. Traduje se, že Winston Churchill,
ministerský předseda Velké Británie v roce 1940 - 1945
a 1951 - 1955 odpověděl v parlamentu svému politickému
oponentovi: „S Vaším názorem v žádném případě nesouhlasím, ale vždy udělám všechno, abyste to mohl říci”.

Zastupitelstvo obce Výprachtice

OBECNÍ ÚŘAD OZNAMUJE
1) Na základě provedeného výběrového řízení na místo samostatného odborného referenta státní správy
– územní plánování stavební řád nebyl vybrán žádný z přihlášených uchazečů (s žádným uchazečem
nebyla uzavřena pracovní smlouva).
Z uvedeného důvodu bude v souladu s ust. § 6 a § 7
zák. číslo 312/2002 Sb., učiněna nová veřejná výzva
a vyhlášeno nové výběrové řízení. Bližší podmínky
budou zveřejněny na internetových stránkách obce
www.obec-výprachtice.cz a na úřední desce Obecního úřadu Výprachtice.
2) Dne 7. 5. 2007 proběhne v obci natáčení pořadu
Českého rozhlasu Pardubice o naší obci. Prosíme
Vás o případné podněty z historie i současnosti, které by mohly být použity při natáčení pořadu.
3) Dne 8. 5. 2007 v 18.00 hod. se koná pietní shromáždění u příležitosti 62. výročí osvobození naší vlasti
od fašismu. Vzpomínka bude patřit všem, kteří položili své životy ve válkách.
Občerstvení zajištěno v restauraci „U Jana“. Akce se
koná za účasti Výprachtické dechovky.
4) S ohledem na delší sucho, které se může projevit nedostatkem vody, žádáme občany, aby šetřili pitnou
vodou. V dané souvislosti platí zákaz zalévání zahrádek, napouštění bazénů apod. Platnost opatření
– do odvolání

Ladislav Chládek, Výprachtice 58

Odpověď:
Vážený pane Chládku,
dovolte nám, abychom reagovali na Váš dopis, který se
opět zabývá průběhem voleb ve Výprachticích.
Pane Chládek, řekněte nám přesně, které ustanovení
volebního zákona zastupitelstvo, či starosta v souvislosti

5) Žádáme občany, aby nevypalovali trávu a nezakládali žádné ohně. V důsledku sucha hrozí zvýšené
riziko požáru. Platnost opatření – do odvolání.
Obecní úřad Výprachtice
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POVOLENÍ K ODBĚRU A VYPOUŠTĚNÍ VOD
Vážení občané,
Obecní úřad Výprachtice Vám tímto nabízí pomoc
a součinnost při vyřízení povolení ohledně studní, kdy
vodu z těchto studní užíváte k zásobování domácnosti
pitnou vodou, zalévání zahrádek apod. Pomůžeme dle
možností i těm, kteří vodu ze studní užívají v souvislosti
s podnikáním.
Hodláme soustředit Vaše objednávky na našem úřadu.
Z uvedeného důvodu Vás žádáme, abyste neprodleně,
nejpozději do 5. června 2007, navštívili náš úřad. Předtím, než nás navštívíte, dohledejte veškeré doklady, které
máte v souvislosti s Vaší studní k dispozici. Potřebujeme
vědět, na jakém pozemku se Vaše studna nachází, jaký
má průměr, hloubku, výšku nad terénem a jaká je výška
sloupce vody ve studni.
Bude rovněž nutné doložit doklad o vlastnictví k pozemku, na kterém se studna nachází, stačí výpis z listu
vlastnictví. V případě, že je vlastníkem pozemku, kde
máte studnu, jiná osoba, je nutné doložit smlouvu o zřízení věcného břemene. Je možné předložit jakoukoliv jinou
smlouvu, ze které vyplývají Vaše oprávnění a jiné právní
vztahy k pozemku, na kterém stojí Vaše studna.
Vaše objednávky budou spolu s doklady hromadně zaslány zpracovateli „dokumentace pro povolení k odběru
podzemních vod a dodatečné stavební povolení k vodním
dílům“, kterým je na základě přiložené nabídky pan Jaroslav Trejtnar. Cena této dokumentace je podle nabídky
2.083,-Kč + podíl na dopravě. Cena zahrnuje hydrogeologický posudek a pasport stavby. Je potřebné, aby počet
objednávek byl alespoň na 10 studní. Jelikož jsme obeslali
více hydrogeologických firem, je možné, že výsledné náklady (ceny posudku a pasportu) se ještě sníží.
Následnou žádost Vám pomůžeme sepsat na obecním
úřadu a doručíme na MěÚ v Laškrouně.
Bylo by vhodné nahlásit každou studni, včetně těch
tzv. historických studní, pořízených před rokem 1955. To,

že se jedná o studni postavenou před rokem 1955, bude
možné doložit (prohlášením jiné osoby, listinou z katastru nemovitostí apod.). Jde o to, aby o každé studni byla
evidence.
Naším cílem je, abychom do 1. července 2007 odevzdali na vodoprávní úřad MěÚ Lanškroun žádosti Vás
všech s tím, že tyto žádosti, pokud to bude nutné, budou
později doplněny o chybějící doklady.
V případě užívání vody pro podnikání bude žádost složitější, myslíme si, že i tam jsme schopni Vám pomoci.
Obecní úřad Výprachtice

PRODÁM BYT 3+1 S GARÁŽÍ
ve Výprachticích č. p. 302 (18-ti bytovka)
Cena dohodou.
Tel.: 732 402 454, 736 790 932
v odpoledních hodinách.

NAMĚŘENÉ TEPLOTY VE VÝPRACHTICÍCH V MĚSÍCI DUBNU
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ÚSPĚŠNÝ VELIKONOČNÍ VÍKEND NAŠICH SPORTOVCŮ
Volejbalový turnaj CHLAPI SOBĚ v Lanškrouně

vlastníma botama (neúspěšně). Jak jistě uznáte, volejbal
bez bot se hraje dosti obtížně, a tak usedl na lavičku. Toto
vzrušení v celé hale paradoxně pomohlo soupeři, jelikož
jsme se přestali soustředit na vlastní hru, a dotáhl nás na
rozdíl tří bodů. Poté jsme opět vzali otěže zápasu do svých
rukou a dotáhli do zdárného konce, zvítězili jsme 2:0.
Tento stav a vývoj dalších utkání ve skupině nám dával
před závěrečným kláním s lanškrounskými juniory vyhlídky na vítězství v turnaji. A když nám Danda tuto informaci
přes své výpočty potvrdil, neváhali jsme a doplňovali jsem
ztracenou energii více než energicky. I přes tento handicap jsme nastoupili plni elánu, rozhodnuti poslední zápas
vyhrát. Při hře již bylo vidět, že doplňování energie bylo
velmi hektické a naše smečařské opory ne a ne se dostat
do optimální pohody. K našemu zklamání se do té pohody nedostali až do konce zápasu. Tudíž nám nezbylo než
mladým volejbalistům vzdát holt, zápas jsme prohráli.
Ovšem na tom, že jsme první v turnaji, nemohla tato porážka nic změnit.
K našemu velkému překvapení nám ve sprše Danda
sdělil, že jeho výpočty, i když je Ing., nebyly tak přesné
a jsme druzí. Toto nám náladu nezvedlo a hledali jsme
viníka. Nalezen byl okamžitě, Danda „blbec“ neumí
počítat. „To kdybychom věděli, tak nedoplňujeme ztracenou energii tak energicky“, tvrdili Otík s Inkem. Nu což,
opět jsme zavítali do místní občerstvovačky a chmurnou
náladu z druhého místa se snažili vylepšit. Pořád nám
to nedalo a donutili jsme našeho matikáře Jirku, aby šel
výsledky přepočítat. Jakmile odešel, Danda nám ohlásil,
že si z nás dělal srandu a počítat umí, když se vrátil Jirka
a potvrdil naše vítězství, opět se nám vrátila dobrá nálada.
V případě vítězství je zvykem to pořádně oslavit, což mi
umíme, a tak jsme také činili.
Závěrem bych chtěl poděkovat pořadatelům za vzornou přípravu a bohaté ceny, a zvláště Ritchimu, který byl
patronem celého turnaje a věnoval přípravě mnoho času.
Bujaré oslavy samozřejmě pokračovaly do pozdních
hodin a někteří z nás se vrátili domů až druhý den, což
při takovémhle turnaji bývá zvykem a zvláště, když se
ZVÍTĚZÍ.
Sestava: Beran Jindřich, Formánek Jiří, Hřebíček Ota,
Šulc Martin, Vávra Dan
Za Třešňovec Kulhánek Jiří

Výprachtickým volejbalistům se v Lanškrouně daří, po
prvním místě na novoročním turnaji opět zvítězili.
Druhou sobotu v dubnu bylo naše A mužstvo pozvané
na již tradiční volejbalový turnaj do Lanškrouna v hale
Střelnice. Turnaj byl rozdělen na dvě kategorie, na kategorii okresů, kde se sešlo šest družstev, i tady jsme měli
zastoupení, za tým Třešňovce nastoupil Jiří Kulhánek,
který jim byl velkou oporou, jak na hřišti tak i mimo něj,
a kategorii Krajů, v této kategorii „zápasilo“ pět družstev.
V krajích se sešly tyto týmy: Lanškroun A, Lanškroun
junioři, Rybník A, Dobruška a Výprachtice A. Bohužel
vinou zranění a nedostatku času některých hráčů „BYLO
NÁS PĚT“. K našemu milému překvapení se zúčastnil
i Otík, který nám dlouhodobě stávkuje a na mistrovská
utkání nejezdil.
K prvnímu zápasu jsme nastoupili proti místním favoritům turnaje Lanškrouna A. I přes malý handicap 5 hráčů
(někdy to je i výhoda) jsme byli domácím volejbalistům
více než zdatným soupeřem a přes jejich odpor v první
sadě, kterou jsme v koncovce hladce vyhráli 25:20, byla
druhá sada jasnou záležitostí našeho družstva a zvítězili
jsme 2:0. Takhle vydařený vstup do turnaje nebyl očekáván, a tak jsme nelenili a náležitě to ohodnotili v místní
občerstvovačce.
Po rozstříhání mezi sebou, kdo půjde další zápas rozhodcovat, vyvolení pokračovali v hodnocení zápasu. Los
nám jako druhého soupeře přisoudil Dobrušku, tento tým
se jevil jako velmi silný a vážný kandidát na vítězství.
V žádném případě jsme ho nemohli podcenit. Do zápasu
oba týmy vešly s respektem a vzájemně se oťukávaly až set
došel do koncovky, kterou jsme nakonec prohráli 23:25.
V druhém dějství jsme se herně zlepšili, nedovolili soupeři takřka žádný odpor a sadu vyhráli 25:16, následoval
teibreik, který byl do půlky vyrovnaný, ale pak se projevila
naše „zkušenost“ a zápas jsme vcelku v poklidu dotáhli
do vítězného konce. Tento zdar nám opět vzal plno sil,
a tak jsme byli opět nuceni doplnit chybějící kalorie.
Do třetího zápasu jsme nastoupili proti týmu Rybníka A,
se kterým soupeříme i v mistrovských utkáních. Tohoto
soupeře rozhodně nemůžeme podcenit, a to i přesto, že
jsme ho v letošní sezóně dvakrát porazili. Nastoupili jsme
opět zdravě nabuzení do bojů o titul v turnaji. Jak jsme
předpokládali, soupeř nám nic nenechal zadarmo a rval
se o každý míč houževnatě skoro jako my. Koncovku
prvního setu se našemu družstvu podařilo zvládnout lépe
a zvítězili jsme. Do druhého setu nastoupil jiný rozhodčí,
opět z týmu Dobrušky, jelikož ten první jevil známky únavy a jeho některé výroky byly sporné. V druhé sadě jsme
již nechtěli připustit dramatickou koncovku a tak jsme
tlačili soupeře tvrdými útoky hned od začátku a vynutili
si tím slibný náskok. Soupeř se snažil vývoj utkání zvrátit
a tlačil opět na rozhodčího a na jeho pískání. Ten si však
nenechal nic líbit a náležitě soupeře ocenil a „ořezal“ je
v dalším míči. To ovšem nezvládl jejich kapitán a vytáhl
do boje s novou taktikou. Snažil se rozhodčího sestřelit

Martin Šulc

Fotbalový Dynamit Výprachtice
zahájil sezónu úspěšně

Oddíl fotbalu místní TJ Sokol, hrající pod názvem Dynamit Výprachtice, vyrazil před obědem 15. 4. na první
tradiční zahajovací turnaj série zápasů mezi okolními
obcemi.
Sezona začíná Memoriálem Ondřeje Filipa, hraném na
Velikonoční neděli v tělocvičně v Jamném nad Orlicí.
Po dlouhé zimní přestávce jsme se opět potkali se
známými borci z Bystřece, Čenkovic a domácího Sokola.
Výprachtice tentokrát vypravily dokonce dvě mužstva.
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Los v první tříčlenné skupině svedl dohromady oba
výprachtické týmy a favorizované mužstvo Bystřece. Dynamit oba zápasy vyhrál a postupoval společně s druhou
Bystřecí do semifinále, kde se střetl o postup do finále
s hráči Jamného B. Po vítězství 5:2 jsme již čekali na
druhého finalistu, který vzešel z dramatického souboje
velmi silných domácích (Jamné A) a zkušeného mužstva
Bystřece. Nakonec, po asi 6. sérii penalt, vyhrála rozdílem
jediného gólu Bystřec.
Opakovalo se tedy finále z roku 2004. Tentokrát však
plně v režii Dynamitu. Byť jsme prohrávali 0:1, v poločase byl stav již 2:1 a nakonec skončilo finále dosti jednoznačně pro Dynamit 7:1. Druhé výprachtické mužstvo
(Výprachtice - Junioři) po velmi dobrých výkonech, kdy
sehráli vyrovnané partie se všemi soupeři, v klíčovém zápase o 5. místo nezaváhali a porazili Čenkovice.
Zbýval nám však ještě jeden důležitý úkol, a to „ukočírovat“ vítěznou euforii a žíznivou náladu všech výprachťáků v jamenské hospůdce, kde tradičně probíhají pozápasové „tiskovky“ a kde se samozřejmě oslavovalo společně
s ostatními mužstvy. Večer totiž část mužstva pomáhala
s obsluhou na velikonoční zábavě, takže bylo třeba dopravit veselé borce v práceschopném stavu. Samozřejmě
nakonec vše dobře dopadlo a z Jamného jsme odjeli včas.
Učinili jsme ještě tradiční krátkou „sousedskou“ zastávku
v Bystřeci u Špičáků (kde padla další láhev šampaňského)
a disciplinovaná obsluha dorazila za pípu na sál ve stavu
zcela způsobilém.

ZDRAVÉ BYDLENÍ
MAPOVÁNÍ GEOPATOGENNÍCH ZÓN
Odborní poradci provádějí v rámci projektu „Zdravé
bydlení” mapování geopatogenních a ostatních škodlivých zón v různých částech České republiky.
V současné době provádíme toto mapování i ve Vaší
obci. Mapování probíhá formou bezplatného proměření
geopatogenních zón v domácnostech, které se nám přihlásí, a kde naši odborní poradci provedou proměření
a vyplnění protokolu o stavu geopatogenních zón a zároveň poskytnou bezplatnou poradenskou službu a návrh
řešení. Všichni odborní poradci jsou vybaveni plnou mocí
a na požádání jsou povinni ji předložit.
Projekt „Zdravé bydlení” je zaměřen na zmapování
a zjištění vlivu patogenních zón na lidský organismus.
Navazujeme tak na výzkumy, které prováděli již v dřívější
době jiní odborníci (lékaři, geologové apod.).
Z geologického pohledu se jedná o záření energie,
která vychází ze země, kosmu, nebo se jedná o tzv.
technické zóny – elektrosmog. Záření vycházející ze
země je známo pod názvem geopatogenní zóny a na
povrch se dostává v důsledku různých anomálií, vyskytujících se v zemské kůře. Může se jednat např. o prasklinu v zemi, styk dvou a více hornin nebo žil rudy či
nerostů. Dále jsou to podzemní vody – toky, jezera,
prameny, různé jeskyně, prohlubně, šachty apod. Ne
vždy jsou tyto anomálie přírodního původu, ale může
se jednat i o výsledek lidské činnosti – důlní díla, různé
podzemní šachty, kanály, kabelové štoly, vodovodní,
plynová a jiná potrubí. Občas jsou tyto vlivy označovány některými odborníky jako „dráždivé zóny”. Je
to označení pro přírodní i lidskou činností vznikající
škodlivé záření.
Dráždivé zóny mohou v našem organismu vyvolávat
následující jevy:
– mění se buněčný tlak a elektrické poměry v buňce,
– na GPZ (geopatogenních zónách) způsobených vodou
vzniká pocit chladu a průvanu s možností vzniku revmatických potíží,
– vznikají pocity malátnosti, únavy, studených nohou,
smutku, návalů krve do hlavy, dráždění nervového systému (hlavně sympatika) a oběhového systému, zpomalují se hojivé procesy,
– změny bioelektrické činnosti mozku a činnosti štítné
žlázy,
– dochází ke změnám krve – mění se složení, srážlivost,
krevní obraz, ke změnám množství histaminu, bílkovin,
globulinu, k patologickým změnám cév, ke kolísání
krevního tlaku i tepu,
– může docházet ke zvýšenému pocení, bolestem hlavy,
k oslabení paměti, křečím, vlivy na vodu zasahují srdeční sval a ruší jeho normální rytmus.

Výprachtičtí fotbalisté s vítězným pohárem:
Horní řada zleva: Michal Chládek, Lukáš Smejkal, David Pfeifer, Petr Macháček, Jirka Heger, David Hanyš.
Dolní řada zleva: Kamil Heger, Filip Hála, Ondra Tomiška, Lukáš Kaňka, Pavel Hanyš.
Další turnaje Dynamitu v sezóně 2007
23. 6. turnaj v Jamném nad Orlicí
30. 6. turnaj v Čenkovicích
14. 7. turnaj v Bystřeci
21. 7. Memoriál Zdeňka Fajta ve Výprachticích
28. 7. turnaj v Horních Heřmanicích

Více informací o naší celkové činnosti a také projektu
„Zdravé bydlení” je možno získat na www.adam-pr.cz.

Renáta Šimová – ADAM Přerov

David Hanyš

10

AKCE SDH KOBURK PLÁNOVANÉ DO KONCE LÉTA ROKU 2007
7. 7. (sobota) – Letní kino v Koburku
Tentokrát jsme pro Vás připravili třemi Českými lvy
oceněný film KRÁSKA V NESNÁZÍCH, kde vynikajícími
výkony excelují známí herci jako Josef Abrahám, Aňa
Gaislerová, Jiří Šmicer, Jan Hrušínský a další. Vstupné
symbolické. Plátno 7x4 m. Občerstvení již od 18 hod.
připraveno za hasičárnou.

Hasiči srdečně zvou občany Výprachtic, jakož i přespolní návštěvníky.
5. 5. (sobota) – Koburská pouť, svatý Florián.
Posezení v hasičárně s bohatým občerstvením, včetně
pouťových domácích koláčů.
2. 6. (sobota) – Lampionový průvod
spojený s kácením Máje.
Po 3 letech se vracíme k úspěšné akci - lampiónovému průvodu pro děti, ale samozřejmě nejen pro ně.
V 18 hodin vyjde průvod od Výprachtické hasičárny
v čele s dechovou kapelou a půjde na koburský rynek,
kde skácíme Máj a přesuneme se za hasičárnu. Zde
bude připraveno bohaté občerstvení. Koburští hasiči
slibují, že budou opět po čas celého průvodu čepovat
pivo zdarma, aby i tatínkové měli možnost dostatečně
ocenit krásy, které nabízí procházka v průvodu po Výprachticích, společně se svými malými ratolestmi.

11. - 12. 8. (sobota a neděle) – Výprachtická pouť + pouťová zábava/karneval
Koburští hasiči uspořádají v sobotu pouťovou zábavu
a zajistí na hřišti občerstvení pro žíznivé a hladové návštěvníky výprachtické pouti.
Ü Detaily všech akcí budou v předstihu uvedeny na plakátech.
Ü Držitelé nápojové kartičky, kterou zdarma obdržel
každý návštěvník hasičského plesu, mají samozřejmě
možnost na každé akci čerpat své výhody. Pár karet ještě
k dispozici na nejbližší akci v Koburku.

Připravil: SDH Koburk – kulturní komise

ŠEŘÍK KVETE V KVĚTNU
Bledule, sněženky i petrklíče již odkvetly, okolí domů,
meze i mezičky zdobí jasný žlutý keř zlatého deště, správně zlatice prostřední. Na zahrádce nás potěší květy narcisů a tulipánů, v sadech rozkvetlé třešně a je tu již květen a
my očekáváme, až rozkvete voňavý bílý, modrý či fialový
keř šeříku. A když šeřík rozkvete, i když v našich podmínkách to bývá později než 8. května, nastává čas vzpomenout výročí, které se k počátku měsíce května vztahuje konec druhé světové války. Pamětníků, kteří válku prožili,
a s nimi i vzpomínek a vyprávění z té doby, ubývá. Přesto
bychom na tuto dobu a na nelehký život obyčejných, prostých lidí ve válečné době zapomenout neměli a pokud
máme tu možnost, tak se zeptat a vyslechnout, jak si na
toto období života naši rodiče, sousedé či známí pamatují,
a to nejlépe společně třeba i s dětmi.
Sama mám možnost si některé osudy z této doby připomenout i z naší rodiny, znám je z vyprávění a dovolte mi
se s Vámi o ně podělit:
První květnové dny se staly tragickými pro bratra mé
babičky Anny - majora dělostřelectva Vincence Matějku
(rodáka z Bystrce), který 5. května 1945 ve Dvoře Králové
jel vyjednávat s Němci, a i když byl označen jako parlamentář, byl zákeřně i se svým řidičem zastřelen. Když
jsme v roce 2000 měli sraz rodiny Matějků a jejich potomků, přinesla nám jeho nejmladší sestra Marie (tehdy 88
letá) ukázat stříbrnou tabatěrku s prostřeleným otvorem po
smrtící kulce, měl ji toho dne v kapse své košile. Nejcennější památku jsme si prohlíželi bez rozdílu věku s úctou
a pokorou a tetě Mařce, jak jsme jí všichni říkali, se leskly
oči dojetím, když na bratra po 55 letech vzpomínala. Jeho
život skončil několik dní před koncem války, rodina prožívala vedle radosti z osvobození také tragedii nad ztrátou
syna, bratra, manžela, a takových rodin bylo mnoho.

Těžký život, kruté vzpomínky a doživotní následky si
domů přinesli vězni z koncentračních táborů, pokud se
vrátili. Nelidské zacházení fašistického režimu zanechalo
šrámy nejen na těle, ale i na duši. Můj dědeček František
Dušek byl zatčen gestapem na jaře roku 1944. Zatýkání,
které bylo provázeno křikem, hrubými urážkami a prohledáváním, byly přítomny vedle jeho ženy i dvě mladší
dcery ve věku 12 a 9 let. Nikdy na ty chvíle plné strachu
a bezmocnosti asi nezapomenou. Děda byl vězněn v koncentračním táboře ve Zwikau a Terezíně, domů se vrátil
koncem května 1945 s podlomeným zdravím, o 10 let
později zemřel. Jedním ze spoluvězňů byl také spisovatel
Karel Dvořáček, byl vážně nemocný a zemřel ještě v roce
1945. Máme doma knihu „Živ buď a neumírej“, kde na
něho a tuto dobu vzpomínají ti, kdo s ním sdíleli společný
osud. Ani se nechce věřit, co vše lidé v této kruté době
prožili, s čím se museli smířit či vypořádat. O obou osudech by se dalo psát i povídat dlouho, znáte určitě podobné, nebo jste je i sami zažili, záleží však na tom, abychom
je měli v paměti.
Druhá světová válka byla největším válečným a krvavým konfliktem v dějinách lidstva. Miliony lidí padly při
bojích o vlastní existenci. Není možné zapomenout na
každodenní utrpení vojáků na frontě a civilního obyvatelstva v zázemí, koncentrační tábory s plynovými komorami, rozbombardovaná města a nekonečné proudy
zoufalých běženců. Pravdou je, že válka se nesleduje
jen na mapách generálních štábů, ale je též ukryta ve
strachu útočícího vojáka, ve sténání raněných či v pláči
pozůstalých.
Vždy, když rozkvete šeřík, vzpomeňme alespoň chvilku na ty, kteří již k němu nemohou přivonět.
Hanyšová Marie
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omalovánka

OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY
SUDOKU

Spoj čísla od 1 do 60.
Pomozte dětem najít cestu domů.

http://me-to-you1.blog.cz; http://janoch.borec.cz;
http://detsky.blog.cz
Aneta K.
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