ZPRÁVY Z OBCE
ADVENT
„Hvězdičky třpytí se nad tichým mrazivým ránem. S věže zazněl zvon, probouzí dřímající osadu. V oknech probleskují světýlka a je vidět, jak jizbou klání se rozdřímané postavy, rychle berou na sebe teplý šat a oblečeny staví se k oknu,
aby pomodlily ranní své Zdrávas. Hned po klekání velký zvon znovu se rozburácel a za ním v prospěšném chvatu zajásal
druhý i třetí a všechny zvony teď tvrdým akordem hlaholí do tichého rána, svolávajíce lid do chrámu Páně“. Je advent.
Vážení přátelé,
dovolte nám, abychom Vás v tomto adventním čase
pozdravili a před koncem roku trochu, alespoň v krátkosti, zavzpomínali, co nám vlastně rok 2007 přinesl.
Rok 2007 se zapíše určitě do historie naší obce jako
rok problematický a náročný. Obec byla nucena řešit řadu
potíží spojených se zajištěním dodávek vody. Bylo nutné
vyměnit, případně opravit, čerpadla, jistící a kontrolní zařízení, ventily, přívodní potrubí apod.
Obec současně realizovala řadu
investičních a neinvestičních akcí,
jako např. výstavbu bytových jednotek, opravu střechy a výměnu
topení v naší škole, rekonstrukci
kulturního domu apod. Rovněž byly
prováděny práce na čistírně odpadních vod, probíhala údržba zeleně,
lesních pozemků, komunikací.
Garáže u budovy výprachtické
hasičské zbrojnice získaly novou
měděnou střechu.
V souvislosti s možností získat
dotace z fondů EU byly zajišťovány, prostřednictvím odborných firem, podklady k žádostem o dotace.
Pracovalo se na nové přístupové komunikaci k bytovkám, na přípojce vody, přípojce elektro, na dešťové
kanalizaci apod.
Byla prováděna údržba budov, osvětlení a byly prováděny práce, které jsou pro chod naší obce nezbytné.
Zaměstnanci obce se snažili splnit všechny úkoly svědomitě, odpovědně a v termínu. Možná se ne vše podařilo. Některé souhry méně šťastných náhod měly dopad na
plnění běžných pracovních úkolů. Jakmile napadl první
sníh, došlo např. k poruše obecního traktoru. Při nedostatku vody současně selhalo čerpadlo a další technika.
Možná se některým věcem dalo předejít, některé potíže
prostě přináší život a mnohdy i opakovaně. Věříme, že

řada z Vás měla možnost si „složité životní situace“ vyzkoušet mnohokrát tzv. „na vlastní kůži“ a nalezneme
proto mezi Vámi většinu, která má pro tyto nedobré příhody pochopení.
Abychom nehovořili pouze o obci, zmíníme se rovněž
o činnosti našich sdružení a spolků.
Hasiči ze Sdružení dobrovolných hasičů Koburk pokračovali ve svém úsilí o dokončení rekonstrukce objektu
hasičské zbrojnice v Koburku. SDH Výprachtice pracovala
na své připravenosti pro zásah při
požáru. Aktivní členové TJ Sokol
Výprachtice pilně pracovali na budování svého nového zázemí. Naši
důchodci se pravidelně scházeli
a jejich program byl velmi nabitý
a rozmanitý. Nesmíme zapomínat
rovněž na základní a mateřskou
školu, na naše myslivce a na
všechny z Vás, kteří jste přispívali
k tomu, aby život na naší vesnici
byl rozmanitější a přitažlivější.
Řada dobrovolníků pracovala
na opravách našeho kostela „Proměnění Páně“. Máme všichni radost, jak náš kostel září
novými barvami. Všem Vám aktivním patří upřímné poděkování. Bez Vás by vesnice nebyla tím, čím je, nebylo by
v ní tolik rozmanitého dění, které vesnici vytváří.
Do nadcházejícího období Vánoc nám dovolte, abychom Vám popřáli příjemně prožité Vánoce ve společenství Vašich blízkých, které Vám přinesou nejeden okamžik
tiché radosti, klidu, štěstí a spokojenosti.
Přejeme Vám, aby období Vánoc bylo obdobím, které
bude u Vás i Vašich blízkých probouzet fantazii a rozeznívat ve Vašich myslích touhu po lásce a zázraku, který
je spojován s narozením Ježíše Krista.
Do nového roku Vám upřímně přejeme hodně štěstí
a pevné zdraví Vám i Vašim blízkým.
S pozdravem zastupitelstvo obce Výprachtice

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice, konaného dne
14. 11. 2007 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomni: Ing. Jiří Falta, Marie Hanyšová, Marie Hejlová,
Libor Chaloupek, Marie Ingrová, Věra Jandejsková, Luboš
Merta, Marcela Pfitznerová, JUDr. Miroslav Stejskal,
Omluveni: Jindřich Beran
Hosté: Marie Bašková, Josef Lerch

členové: Marcela Pfitznerová
Místní komunikace:
předseda: Libor Chaloupek
členové: Luboš Merta,
JUDr. Miroslav Stejskal
Obecní údržba:
předseda: Jindřich Beran
členové: Věra Jandejsková, Josef Bašek
Vodovod a ČOV:
předseda: Luboš Merta
členové: Ing. Jiří Falta, Marie Hejlová
Obecní úřad:
předseda: Marie Ingrová
členové: Marie Bašková, Hana Havelková
Hostinec U Jana:
předseda: Marcela Pfitznerová
členové: Libor Chaloupek, Marie Hanyšová
V souvislosti s provedením inventarizace zastupitelstvo
obce nařizuje:
Předsedové dílčích inventarizačních komisí předloží
zprávu o výsledku inventarizace, včetně výkazu schodků
a přebytků předsedovi hlavní inventarizační komise do
10. 12. 2007
Předseda hlavní inventarizační komise předloží zprávu
o výsledku inventarizace, včetně výkazu schodků a přebytků s návrhem na opatření, jakož i návrh na řešení
vzniklých škod, případně návrh na jiná opatření v dané
souvislosti starostovi obce do 17. 12. 2007
Starosta obce předloží ZO zprávu o způsobu řešení nedostatků zjištěných při inventarizaci, jakož i návrh na řešení škod a návrh na provedení inventarizačních a jiných
opatření ke zlepšení stavu na úseku správy majetku obce
nejpozději do 31. 12. 2007.
Schváleno: 8 – 0 – 0
195/ a) ZO schvaluje záměr prodeje těchto pozemků
v k. ú. Valteřice u Výprachtic:
KN: ppč. 14/1, 19/1, 20/2, 23/3, 36/4, 41/1, 41/2, 447,
460, 462
PK: ppč. 20/1, 21, 338, 437/5, 462, stpč. 103, 108/2, 112
Schváleno: 8 – 0 – 0
b) ZO souhlasí se zalesněním parcel KN č. 1113,
1116/5, a pozemků PK č. 1027/2, 1114, 1122, v k.ú. Koburk a zároveň souhlasí s použitím těchto nepůvodních
rostlin: modřín 30%, jedle obrovská 70%.
Schváleno: 8 – 0 – 0
196/ ZO souhlasí s prodejem těchto pozemků, s tím, že
kupující si nechá na své náklady vytvořit znalecký posudek a zaplatí poplatek za vložení vlastnického práva na
katastrálním úřadě:
a) část parcely č. 322/3 manželům J. a L. H., za cenu
stanovenou znalcem
b) ppč. 3235/4 slečně L. K. DiS., za cenu 1,8 násobek
ceny stanovené znalcem

Program:
1. Zahájení
2. Volba členů mandátové a návrhové komise
3. Stanovení inventarizačních komisí
4. Převody pozemků
5. Ostatní
6. Diskuse
7. Návrh usnesení
8. 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
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: Ing. Jiří Falta, Marie
Hejlová
Schváleno: 8 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: Marie Hanyšová, Libor
Chaloupek
Schváleno: 8– 0 – 0
193/ ZO schvaluje rozpočtové změny, a to v rozsahu
předloženého návrhu rozpočtových změn, který tvoří přílohu a nedílnou součást zápisu ZO.
Schváleno: 8 – 0 – 0
194/ ZO schvaluje provedení inventarizace ke dni 30. 11.
2007, přičemž stanoví následující inventarizační komise:
a) hlavní inventarizační komisi ve složení:
předseda: Marie Hanyšová
členové: Libor Chaloupek, Marie Bašková
b) dílčí inventarizační komise:
SDH Výprachtice:
předseda: Ing. Jiří Falta
členové: Luděk Skalický, Marie Ingrová
SDH Koburk:
předseda: Marie Hanyšová
členové: Jindřich Beran, Jiří Katzer
Knihovna Výprachtice:
předseda: Hana Havelková
členové: Luděk Skalický, Jitka Šopíková
Knihovna Koburk:
předseda: Věra Jandejsková
členové: Václav Lerch, Marie Bašková
Pohledávky:
předseda: Marie Hejlová
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c) KN stpč. 15, ppč. 85 a PK pč. 84 v k.ú. Valteřice
u Výprachtic panu R. K., za cenu 1,8 násobku ceny stanovené znalcem
d) ppč. 361 v k. ú. Valteřice u Výprachtic paní A. Ž., za
1,8 násobek ceny stanovené znalcem.
Schváleno: 8 – 0 – 0
Na zasedání se dostavil pan Luboš Merta.
197/ ZO schvaluje přidělení bytu č. 1 panu R. J. v bytovém domě Pod Vaníčkem.
Schváleno: 9 – 0 – 0
198/ ZO schvaluje přidělení bytu č. 3 panu V. B. v bytovém domě Pod Vaníčkem.
Schváleno: 8 – 1 – 0
199/ ZO bere na vědomí prodloužení nájmu panu Z. H.
v čp. 175 do 13. 9. 2008, slečně J. P. v čp 287 do 31. 12.
2008 a paní I. V. v čp. 287 do 31. 1. 2009.

v Brně, Olomoucká 7/9, PSČ 656 66, IČ: 63476860, tak,
že text po změně bude znít takto „Obec může od smlouvy
odstoupit v případě, že investor nezíská nejdéle do pěti
let od podpisu smlouvy stavební povolení“. V ostatním se
usnesení č. 85 ze dne 28. 3. 2007 nemění.
Schváleno: 9 – 0 – 0
205/ ZO bere na vědomí dílčí zprávu o přezkoumání
hospodaření obce Výprachtice za rok 2007.
206/ ZO schvaluje stanovení výše nájemného v bytovém domě Pod Vaníčkem a to 35,- Kč za m2 podlahové
plochy.
Schváleno: 9 – 0 – 0
207/ ZO ukládá starostovi obce, aby požádal příslušné
instituce o poskytnutí dotace na hydrogeologický průzkum nového vrtu k získání posílení zdrojů pitné vody ve
Výprachticích.
Schváleno: 9 – 0 – 0
208/ ZO ukládá starostovi obce, aby požádal příslušné
instituce o poskytnutí dotace na opravy, rozšíření, nebo vybudování nové kanalizace ve vlastnictví obce Výprachtice.
Schváleno: 9 – 0 – 0

200/ ZO schvaluje prominutí pohledávky na nájemném
Kulturního domu „U Jana“ čp. 216, za měsíc říjen 2007,
která představuje částku 3.000,- Kč, a to nájemkyni paní E.
U. Důvodem je rekonstrukce Kulturního domu „U Jana“.
Schváleno: 9 – 0 – 0
201/ ZO schvaluje prodej nepotřebného majetku dle
přílohy, která je nedílnou součástí zápisu ZO.
Schváleno: 9 – 0 – 0
202/ ZO schvaluje prominutí pohledávky ve výši
4.307,- Kč MUDr. Z. J., pohledávka vznikla jako nedoplatek nákladů za vytápění zubní ordinace v budově čp.
3 za rok 2006.
Schváleno: 9 – 0 – 0
203/ ZO uděluje v souladu s ustanovením § 23 odst.
3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, výjimku ze
stanoveného počtu žáků na třídu, a to o 4 žáky méně,
než je stanoveno zákonem č. 561/2004 Sb., v platném
znění. ZO se současně zavazuje hradit zvýšené výdaje
na vzdělávací činnost Základní školy Jindřicha Pravečka,
Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí.
Schváleno: 9 – 0 – 0
204/ ZO neschvaluje opravu usnesení č. 85 ze dne 28.
3. 2007, a to v části odstoupení od smlouvy, ve znění dodatku č. 1, vše uzavřené s firmou ELDACO s.r.o., se sídlem

Diskuse:
p. Hanyšová: 25. 11. 2007 – setkání důchodců obce Výprachtice a požádala starostu obce o zajištění dopravy
16. 12. 2007 – vánoční koncert v kostele Proměnění
Páně ve Výprachticích
8. 12. 2007 – vítání občánků Výprachtic, poskytnutí
odměny zúčastněným
p. Ingrová: navrhla poskytnutí odměny p. Marii Baškové
za hospodaření obce Výprachtice
Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 9 členů
zastupitelstva, zasedání je usnášeníschopné.
Zpráva návrhové komise: všechny body jednání byly projednány a jednotlivě schváleny.
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast
a zasedání ukončil.
Zapsala: Marcela Pfitznerová

ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGIE (SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK 8 – 11 HODIN)
pro oblast Letohrad, Žamberk, Lanškroun, Jablonné n. Orl.
8. 12. - 9. 12. 2007

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

15. 12. - 16. 12. 2007

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

22. 12. - 23. 12. 2007

MUDr. Beranová Renata, Jablonné nad Orlicí, U koupaliště 149, tel.: 465 642 267

24. 12. 2007

MUDr. Bílý Aleš, Lanškroun, Opletalova 17, tel.: 465 324 829

25. 12. 2007

MUDr. Filipová Jitka, Lanškroun, Strážní 151, tel.: 465 325 212

26. 12. 2007

MUDr. Dunglová Stanislava, Letohrad, budova žel. stanice ul. Tyršova, tel.: 972 324 447

29. 12. - 30. 12. 2007
31. 12. 2007
1. 1. 2008
5. 1. - 6. 1. 2008
12. 1. - 13. 1. 2008

MUDr. Jáňová Radmila, Mladkov 133, tel.: 465 635 441
MUDr. Jaslovská Marie, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, tel.: 465 676 818
MUDr. Ježáková Daniela, Letohrad, U Dvora 815, tel.: 465 620 528
MUDr. Johnová Marie, Letohrad, Šedivská 498, tel.: 465 622 216
MUDr. Jedličková Zuzana, Bystřec 182, tel.: 465 642 990
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JUDO – JEMNÁ CESTA

LINKA DŮVĚRY

Vše má svůj čas. I aktivita člověka prochází mnoha
obměnami a já jsem se ocitl jako penzista zde, v kopcích
Podorlicka. Krajina je to nádherná, lidé klidní a příjemní,
smíření s drsnými podmínkami života, uvědomují si, že
když je zima, je sníh a klouže to, zatímco ve městech při
5-ti cm sněhu je „kalamita”. A tak jako důchodce nacházím i zde možnost uplatnit to, čím jsem se na své pouti
pozemské zabýval nejvíce – stavařinou, sportem a poznáváním smyslu všeho.
Opravuji své současné bydliště, sbírám byliny, sázím
stromy, a jako stále aktivní trenér a učitel východních
sportů a filozofie jsem začal po dohodě s panem Mgr.
Fiebigrem, ředitelem ZŠ J. Pravečka ve Výprachticích, učit
děti JUDO. Máme za sebou první měsíc cvičení. Děti byly
zprvu zvídavé, o co vlastně půjde. Hned první hodiny
však ukázaly, že JUDO je sport náročný nejen na fyzickou
kondici, ale také na myšlení, rychlost a obratnost. Naučit
se různé techniky chvatů, japonské názvy, a k tomu se
naučit ovládat, být klidný, pozorný ... to zvládnou jen ti,
kteří mají vůli a vytrvalost. Kdo toto dokáže, ten vítězí i
sám nad sebou.
Podmínky pro tento náročný sport jsou na ZŠ výborné.
Tělocvična je dostatečně velká i pro větší množství žáků,
sociální zázemí by mohla závidět leckterá jiná škola. Všude je čisto, je vidět, že se dbá na čistotu a pořádek. Do
toho nepočítám zapomenuté věci roztržitých žáků, které
zůstávají v šatnách. Na člověka zde dýchne zřejmá dobrá
spolupráce školy s vedením obce. A z toho vyplývá i můj
dobrý pocit z toho, že má další cesta se bude jemně ubírat
dál v intencích toho, co zde zasévám svojí prací a bude
také prospěšná všem, komu budu mít co říci, nebo i kdo
bude mít co říci mně.

Blíží se závěr roku 2007, proto si Vás tímto dovolujeme oslovit a zároveň informovat o činnosti Linky důvěry
Pardubického kraje, kterou provozuje Občanské sdružení
KONTAKT Ústí nad Orlicí.
Linka důvěry poskytuje službu telefonické krizové intervence v nepřetržitém provozu. Podstata poskytované
služby spočívá v anonymním telefonickém kontaktu, který
volající využívá za účelem rozhovoru o své aktuální neodkladné a naléhavé životní situaci či problému. Pracovníci
Linky důvěry poskytují okamžitou poradenskou, psychologickou a informační službu všem volajícím v krizi. Aby
mohla Linka důvěry poskytovat co nejkvalitnější službu,
jsou její pracovníci speciálně vyškoleni. Tým pracovníků
tvoří psychologové, sociální pracovníci, kurátoři, speciální pedagogové atd.
Poskytovaná služba je určena široké veřejnosti bez rozdílu věku, pohlaví a náročnosti životní situace. Objevuje
se široké spektrum důvodů k volání. Jedná se o problematiku domácího násilí, sebevražedného jednání, šikany,
užívání drog, ale i poradenství, potřeby podání informace,
atd. Telefonická krizová intervence je provozována 24
hodin denně a zajišťuje tak dostupnost v kterékoliv denní
době.
V první polovině roku 2008 dojde k realizaci plánovaného rozšíření našich služeb o „internetové poradenství“,
dále je plánovaná přednášková činnost pro žáky základních, středních a vyšších odborných škol, případně pro
další skupiny osob v případě jejich zájmu. V současnosti
je v naší nabídce přednášková činnost pro pedagogy
škol.
Olina Hrušková
statutární zástupce
OS KONTAKT, Ústí nad Orlicí

Pokorný Jaromír
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SPOZ OZNAMUJE

V prosinci oslaví své jubileum
Jaroslav Smejkal
Výprachtice 395

85 let

Berta Bašková
Výprachtice 132

85 let

Vítejte mezi námi
Ondřej Chaloupek
Výprachtice 126

Rozloučili jsme se
Rudolf Skalický

Výprachtice 40
zemřel ve věku 78 let
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SVOZ POPELNIC
Vážení občané,
firma KUKA si dovoluje Vás tímto požádat o pomoc v souvislosti se svozem popelnic v zimním období. Jedná se nám
výhradně o situace, kdy jsou komunikace nesjízdné z důvodů náledí nebo velkého množství sněhu a dlouhotrvajícího
sněžení. Obec Výprachtice zajišťuje údržbu místních komunikací. Ve výše popisovaných případech není zajištění okamžitého ošetření komunikací v silách pracovníků obce. Jinak odpovídá za zajištění průjezdnosti komunikace pro svoz
obec.
Pokud nastane situace spojená s námrazou nebo větším množstvím sněhu, dovolujeme si Vás požádat o pomoc s přistavením popelnic do následujících míst v těchto lokalitách:
Na dole

k mostu naproti hostinci „U Mostu“

pod KD „U Jana“

nahoru k silnici k hospodě „U Jana“.

sídliště Mertov

kamkoliv k hlavní silnici na Čenkovice

cesta od OEZ k p. Pfeiferovi st.

k OEZ, k mlékárně, k silnici u p. Pfeifera

Koburk

k hlavní silnici na Heřmanice, nebo k cestě na pilu, ale jen do Brány

pila Výprachtice

do Brány nebo na křižovatku u Frankových

bytovky a sídliště za OÚ

k hlavní cestě za OÚ (od domu p. Jindřicha Stejskala k Vaníčkovým,
okolo garáží k silnici na Bystřec)
Nebudeme zajíždět k bytovkám!!!

Prosíme Vás, abyste neparkovali svá vozidla v místech svozu tak, že neumožní projetí našemu popelářskému vozu.
Rovněž Vás prosíme, abyste popelnice umístili tak, aby nebránily provozu na pozemních komunikací, nebo dokonce
tento provoz neohrožovaly. Prosíme Vás, abyste popelnice označili číslem popisným Vašeho domu z důvodů identifikace majitele popelnice.
Ve výjimečných případech zajistíme svoz popelnic, které nebyly vyprázdněny, v následujících dnech, a to po domluvě s Obecním úřadem Výprachtice.

S pozdravem a přáním všeho nejlepšího v novém roce firma KUKA
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K ZAMYŠLENÍ
obecně pro obce nevýhodné. Na nedostatky v původní,
již v srpnu roku 2006 podepsané smlouvě mezi obcí
Výprachtice a firmou ELDACO s.r.o., upozornilo OS Naše
Výprachtice. Na základě toho vypracovaly obě smluvní
strany ke smlouvě dodatky, na kterých se nyní nemohou
dohodnout.
Pochybnosti vzbuzují i investorské firmy, které nabízejí
zainvestování celé stavby a zaručují se za to svým majetkem. Nebo si myslíte, vážení občané a zastupitelé obce,
že vhodnou a důvěryhodnou firmou pro mnohamilionové
investice je firma s přívlastkem s.r.o., založená v roce
2004, jejímž předmětem činnosti je maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny a internetový obchod,
jejíž základní jmění činí 210 tisíc korun českých, která
v prvním roce své činnosti měla zisk 22 tisíc, v roce 2005
ztrátu 133 tisíc korun
a v roce 2006 činila
ztráta 168 tisíc korun
a která k 31. prosinci
2006 neměla žádného
zaměstnance? Právě
tato firma nabízí „své
služby” ve zdejším
regionu, ale jak jsme
zjistili, také za jeho
hranicemi.
Takové a podobné
firmy lehce zmizí ve
vhodnou dobu z obchodního
rejstříku
a z povrchu zemského
a je opravdu záhadou,
co si obce potom
s jejich „dědictvím”
počnou. V těchto případech se jakékoliv smlouvy stávají bezcenným cárem
papíru. Informace, že cena šrotu za likvidované VE pokryje náklady na likvidaci, jsou zcela scestné.
Měli bychom se zamyslet, co chceme zanechat svým
dětem a vnukům. Zda přívětivou a zachovalou českou krajinu, obdivovanou příchozími návštěvníky a turisty, nebo
krajinu poničenou na dobu 20 let občas se točícími monstry, převážně zahraničních výrobců. Takové krajině se turista velkým obloukem vyhne – pokud ještě bude mít kam.
Jak nás asi naši potomci za takové dědictví pochválí?
Měli bychom se ve Výprachticích vrátit k selskému rozumu a nepodléhat nesmyslným a nesplnitelným slibům
obchodníků s větrem, kterým neleží na srdci ekologie, ale
jen a jen vlastní zisky. Bylo by zločinem prodat okolní
chráněnou krajinu nevyčíslitelné hodnoty, domov našich
dětí a vnuků za mizerných sto tisíc ročně.
Zamysli se čtenáři …

Po celé České republice se doslova šíří šílenství, které spočívá v nekoncepční a živelné výstavbě větrných
elektráren (VE). Příkladem může být Toužimsko, kde se
na území jediné obce uvažuje o výstavbě 33 stožárů VE.
Obdobně je postižena Vysočina. Bohužel, toto šílenství
se nevyhnulo ani našemu regionu. Pod vidinou různých
finančních částek do obecní pokladny jednají obce s „investory” staveb VE o možnosti výstavby nikoliv již jednotlivých objektů, ale dnes už o výstavbě větrných parků.
Každá obec tak sleduje pouze svůj prospěch – příliv peněz
do vlastní obecní kasy. Jaký je však výsledek?
Ve Výprachticích se v současnosti jedná o výstavbě
až 12 VE v prostoru od Hoblovny přes Jiráskovy vrchy
až na Haldu. V Horních Heřmanicích byla projednávána
výstavba 8 – 9 VE na hřebenu českomoravského pomezí od silnice na Štíty
směrem k Cotkytli
(nad Tůmovým pomníkem). V Bystřeci je
projednávána nabídka
na výstavbu až 10 VE
na holých hřebenech
v okolí obce. Jednání
o výstavbě VE probíhala i v Čenkovicích.
Pokud se uvedenou
výstavbu promítneme
do mapy, zjistíme, že
ve čtverci 8 x 8 km by
mělo stát cca 30 větrných elektráren, možná i více. Další parky
VE (většinou min. 3
až 5 ks stožárů) jsou
v jednání v Mladkově,
Lichkově, v Písařově a Jedlí, stavět by se mělo také v okolí
Lubníku, v jednání jsou stavby VE v Letohradu, v Cotkytli
a ve Strážné. V přípravě realizace všech navrhovaných
a projednávaných staveb dojde k naprosté devastaci krajinného rázu a k hrubému zásahu v pohledově jedinečné
oblasti rozsáhlého území východní části Orlických hor
(Bukovohorská hornatina, Mladkovská vrchovina), na
hřebenu českomoravského pomezí Zábřežské vrchoviny
a v západní části Hanušovické vrchoviny.
Soudný člověk si jistě dovede představit budoucí „vyhlídku” ze Suchého vrchu, Bukové hory nebo Lázku, či
panoráma obcí obestavěných stožáry VE o výšce až 150
metrů. Tady si dovoluji upozornit zastupitelstvo obce
a zejména občany Výprachtic, že anketa o souhlasu či
nesouhlasu s výstavbou VE se týkala výstavby pouze jedné
větrné elektrárny. Vedení obce tak jedná ve věci, ke které
nedostala od občanů souhlas.
Dalším závažným problémem jsou smlouvy sjednávané mezi investorem a obcemi. Tyto smlouvy jsou vše-

Jan Kaňka
OS Naše Výprachtice
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PŘEČETLI JSME ZA VÁS
Reaguji na článek Jana Kaňky, uveřejněný v Orlickém
deníku dne 26. 11. 2007.
Autor článek velmi silně emocionálně zabarvil a vsadil na lokální patriotismus. Dokonce se snaží čtenáře
vyděsit!
Není to nic nového, s tím se setkáváme stále častěji.
Jak jistě víte, v poslední době jsou zaznamenány organizované akce odpůrců větrných elektráren (VE).
V zahraničí, kde jsou dnes o 15 až 20 let dále v oboru
větrné energetiky, si tímto vývojem prošli rovněž.
Nám nezbývá, než respektovat to, proč tento mladý
obor vzniká. Jaký je světový vývoj a trend v tomto oboru
a jaké jsou naše místní podmínky a možnosti.
Pro naši populaci je v součastné době nejdůležitější získat maximum nových a kvalitních informací. To znamená
čerpat data ze součastného provozu nejmodernějších
strojů. Takový stroj je mimo jiné navrhován také v projektu na katastru obce Výprachtice. Tyto stroje se mohou
pochlubit nesrovnatelně vyšší účinností, než jakou mají
stroje zastaralé.
Píše- li autor o šílenství, nekoncepční a živelné výstavbě, je to pro neznalého čtenáře jistě alarmující a bude mít
obavu, v jakém prostředí to vlastně bude za pár let žít?
Odpůrci tímto způsobem získávají podporu z řad
vystrašených občanů. Je to nefér hra, ale je to tak.
Všichni si musí uvědomit, že obor větrné energetiky
zaznamenává v roce 2007 v naší zemi velmi dynamický
rozvoj. V součastné době nejde o žádnou nekoncepční
a živelnou výstavbu, ale jde pouze o návrhy investorů,
které jsou projednávány s obcemi. Investoři jsou se svými
návrhy projektů pochopitelně v těch lokalitách, kde je
větrný potenciál.
Málokterý s těchto projektů je v nějaké pokročilejší fázi,
ještě méně jich vznikne.
Jsou různá a velmi významná technická omezení, která
jsou, obrazně řečeno, velmi hustým sítem. Ne každý projekt tímto sítem propadne. To znamená, že podle našeho
odhadu asi 90% projektů končí, nesplní technické parametry. Další významné procento projektů nesplní kritéria
sledovaná odborem životního prostředí. O tomto faktu se
ostatně autor také zmiňuje. Projekt navrhován v národním
či přírodním parku nebo CHKO velké šance na realizaci
nemá. Jsou zmiňovány oblasti Natura 2000 jako lokality
chráněné EU.
Víte, co je velmi zajímavé? Obnovitelné zdroje a VE
jsou také podporovány EU! A je tady hodně odborníků
a odborných pracovišť, která projekt individuálně posuzují a hledají řešení, jak vyhovět oběma potřebám součastné
společnosti. To je chránit přírodu a živočichy, ale rovněž
podporovat rozvoj moderní civilizace trvale udržitelným
způsobem, který nebude nevratně poškozovat životní
prostředí. A to je právě ten důvod, proč jsou všude ve
světě VE v posledních 30 letech instalovány a využívány.
Autor se rovněž zmiňuje o problematice smluv investorů s obcemi, o jejich důvěryhodnosti a schopnosti
dostát svým závazkům vůči obcím. Ano, je to věc velmi

důležitá.
Nemůžeme však přece házet všechny do jednoho pytle!
V posledních letech jsme se museli zorientovat v mnoha
nových věcech a oborech. Museli jsme se naučit poznávat
a odlišovat firmy, firmičky a živnostníky kvalitní a poctivé
od těch druhých. Zvládli jsme to. Chvíli nám to trvalo, ale
zvládli jsme to. Myslím si, že to obce a lidé v obcích zvládnou i v případě nového oboru větrné energetiky.
I zde se jistě potkáváte s investory, jejichž odbornost
a záměry jsou různé. Neznamená to ale, že vyděsím lidi
natolik, aby v lokalitě panoval strach a odpor k VE.
Věřte mi, jsou v ČR investoři kvalitní a zkušení. Čas
ukáže, kdo k nim patří. Pro zajímavost jsou stožáry pro
tyto moderní VE vyráběny v Chrudimi, převodovky v Plzni. V Chrudimi se dokonce montují pro některé světové
výrobce celé VE.
Uvedu další příklad: větrný park v Ostružné u Ramzovského sedla, kde je 6 VE, byl zařazen do Turistické
encyklopedie zajímavostí Olomouckého kraje.
Je to lokalita v letní sezoně navštěvovaná turisty
a cyklisty, v zimě lyžaři. Nikdo z nich se této lokalitě
obloukem nevyhýbá, naopak. Lokalita se úspěšně rozvíjí,
zařízení se modernizují.
Máme vyjádření starostů z lokalit, kde VE již stojí.
V těchto vyjádřeních se jasně píše, že VE nijak negativně
neovlivňují život místních lidí ani nevyhnali zvěř myslivcům z revíru. Ceny nemovitostí a pozemků se nesnižují,
prostě se žije normálně dále i s fungujícími VE, pane
Kaňko. Neděste, prosím, lidi ve svém okolí!
S pozdravem
MICHAL JANEČEK, Eldaco, s. r. o.
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ČAS ADVENTNÍ
Ať už nám dárky nosí Ježíšek, nebo bereme kostely jen
jako historické budovy, měl by být advent ve znamení setkávání s blízkými, s rodinou, užívání si příprav na svátky
a ne jen maratonem úklidu, shánění dárků a pečení cukroví, po kterém se pod stromeček zřítíme naprosto vyčerpáni a bez nálady.
A při tom stačí docela málo. Místo shonu a spěchu zapojíme do vánočních příprav a krášlení bytu celou rodinu,
místo pouštění televize si uděláme společný večer, kdy
při zdobení cukroví a výrobě drobných dárečků pomáhají
i malé děti a babička vzpomíná na zvyky a tradice, které
se dodržovaly v dobách jejího mládí. Možná vás překvapí,
jak se děti místo předvádění nejnovějších barbín a robotů
na cokoliv budou trumfovat tím, komu nejdál doplavala
ořechová lodička a komu se nejlépe podařil octový ježek.
Pohodu a smích při společných přípravách a vyprávění
s rodiči si totiž v žádném obchodě nekoupí.

Kalendář si také mohou děti nachystat samy, třeba
z krabiček od sirek, které polepí barevnými papíry, navlečou na barevnou stužku a zavěsí v pokojíčku. Ke krabičkám od sirek nebo léků vystřihnou a přilepí z barevných
papírů stříšky, okénka a dveře, na každý domeček nalepí
číslici od 1 do 24 a domečky postaví na stolek nebo poličku v dětském pokoji. Rodiče pak jen nachystají minipřekvapení – malý perníček, bonbón, hezkou samolepku
do sbírky.

Advent
Doba přípravy na Vánoce se nazývá „ADVENT“. Toto
označení pochází z latinského slova „adventus“, což
znamená příchod. Podle církevních pramenů je myšlen
příchod Ježíše Krista.
První začátky slavení adventu se objevují v jižní Galii
a ve Španělsku koncem 4. století. Od 12. do 13. století se
stal advent začátkem nového liturgického roku, který do té
doby začínal Vánocemi.
Adventní doba trvá čtyři neděle.
Datum první adventní neděle je pohyblivé. Je to proto,
že poslední adventní neděle, čtvrtá, připadá vždy na neděli před 25. prosincem (který je hlavním vánoční svátkem).
A protože 25. prosinec je každý rok v jiném dni v týdnu,
tak i 1. adventní neděle má každý rok jiné datum.
Advent vždy trvá do půlnoci dne 24. 12. („Štědrý večer“
je vigilie - předvečer hlavního vánočního svátku). Někdy
se proto stává, že poslední adventní neděle může připadnout i na Štědrý den. V takovém roce trvá advent vlastně
jen tři týdny, i když má čtyři adventní neděle.
Letos je první adventní neděle 2. prosince.

Barborky
Na svátek svaté Barbory, 4. prosince, si přineseme
z vycházky domů větvičky třešní, jabloní, kaštanů nebo
vrby. Řez větvičky lehce rozklepneme kladívkem, dáme je
do vázy a čekáme, jestli do Vánoc vykvetou nebo obrazí
lístky. Do vázy denně přiléváme čerstvou vlažnou vodu.
Dříve se říkalo, že komu větvička na Štědrý den vykvete,
bude mít v příštím roce štěstí a děvčata na vdávání se vdají. I když na pověry příliš nevěříme, rozkvetlé barborky na
štědrovečerním stole nás určitě potěší.
Mikuláš
Večer 5. prosince chodil za dětmi Mikuláš s čertem
a andělem. Zjišťovali, jestli děti nezlobily, zkoušeli je
z básniček a písniček a podle toho nadělovali buď ořechy,
perníčky a jablíčka nebo těm zlobivějším brambory a uhlí. Dnes si většinou na Mikuláše zahrají děti nebo tatínkové ze sousedství, ale pokud ne, mohou si děti nachystat
za okno punčochu a čekat, jestli do ní přes noc něco
přibude. Punčocha, třeba ze staré tatínkovy podkolenky,
vlastnoručně ozdobená barevnými mašličkami, papírovými hvězdičkami nebo postavičkami Mikuláše a čerta, si
určitě odměnu zaslouží.

Adventní věnec a kalendář
Adventní věnec, ať už koupený nebo vlastnoručně
vyrobený, pověšený ke stropu, k oknu nebo položený na
stole či zavěšený na vstupních dveřích, najdeme v mnoha
domácnostech.
V rodinách s dětmi by jistě neměl chybět také adventní
kalendář. Kalendář je třeba nachystat již před prvním prosincovým dnem, není to totiž kalendář ledajaký. Na každý
den skrývá malinký dáreček, překvapení, které má dětem
zpříjemnit čekání na Ježíška. Takovým adventním kalendářem se může stát kapsář s dvacetičtyřmi kapsičkami,
který bude po Vánocích sloužit jako úschovna ponožek
v dětském šatníku nebo pojme malé hračky, pastelky,
korálky či plastelínu a kostky stavebnice, podle toho, jak
velké kapsičky ušijeme.

Vizovické pečivo
Vánoční cukroví se rozplyne na jazyku a zůstane na
ně jen sladká vzpomínka. Vizovické pečivo, tedy pečivo
z octového těsta sice není k jídlu, ale potěšit nás může
několikrát. Při jeho výrobě si pěkně popovídáme, ozdobí-
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me jím vánoční stůl, okna nebo stromeček a příští rok jej
jako ozdůbky můžeme použít znova. Povedenou figurka
nebo hvězdičku s červenou mašličkou můžeme přidat
k vánočnímu přání nebo použít jako jmenovku ke stolu či
dárečku. Stačí jen na mašličku napsat jméno.

VÁNOČNÍ STROMEK
Tradice vánočního stromku patří v historii těchto svátků k nejmladším. Nicméně je tak půvabná, že se rychle
rozšířila a vžila natolik, že si bez ní už Vánoce vůbec
nedovedeme představit.
Umělé vánoční stromečky mají nesporně mnoho výhod
– vydrží řadu let, takže ve výsledku přijdou velmi lacino,
dají se osprchovat od prachu, neopadává z nich jehličí na
koberec atd. Nevýhodu mají sice jen jednu, ale zato také
nespornou a pro mnohé skoro nepřekonatelnou – nevoní.
Pokud patříte k těm, pro něž tato okolnost kouzlu Vánoc neubírá, rozhodněte se pro ně. Stejně tak v případě,
že chcete mít ustrojený stromek doma jen na Štědrý večer,
protože pak třeba odjíždíte na hory. Vybírejte však vždy
s vkusem. Rozhodně je nejvhodnější zelená, neozdobená
forma, kterou si můžete dotvořit podle vlastních představ
a každý rok jinak. Živé vánoční jehličnany jsou v porovnání s umělými popravdě řečeno trochu problémovými
spolubydlícími. Navíc se prodávají čím dál tím dráž,
a přiznejme si, že to je dobře. Všem je nám přece jasné,
že pokácet strom, který rostl několik let, jen kvůli tomu,
aby nám pár dní zdobil byt, je poněkud barbarské. Nicméně vůně jehličí a živá zeleň jako symbol života a naděje
mají svůj nenahraditelný půvab, to je marné. Samozřejmě, že překrásné, perfektně rostlé
vánoční jedličky jsou pěstovány
jen pro tento účel, ale i tak je
jich škoda. Množství kyslíku,
jež mohly nám všem poskytnout, kdybychom je
nechali žít, je nezanedbatelné. Jejich cena
z nich naštěstí činí
jakýsi
poměrně
výlučný
luxus,
k němuž bychom
se neměli uchylovat jen proto,
že nevíme, co
s penězi. Mnohem
vhodnější
je nehledět tolik
na dokonalost tvaru
a vzít zavděk levnějším
jehličnanem z lesních průřezů, který by musel padnout
tak jako tak, aby mohly růst ostatní stromky. I ten si však
pořiďte pouze v případě, že u vás pobyde alespoň do Tří
králů. Živé stromky vyhozené k popelnicím hned den
po Štědrém večeru jsou opravdu plýtváním. Výborným
kompromisem, jenž se dostává stále víc do módy, je živý
stromeček v květináči. Na Vánoce si ho doma ustrojíte
a potěšíte se jím a na jaře ho prostě zasadíte na zahradě
či v lese. V některých zemích Evropy jsou dokonce v parcích vymezena místa, kam lze zjara jehličnany přesadit.
Tak se na Vánoce potěšíte vůní jehličí a zároveň přírodě
a ovzduší nejen neuškodíte, ale ještě prospějete.

Jmelí a větvičky
Nad štědrovečerní tabuli nebo pod lustr v obývací
ústnosti věšíme větvičku jmelí. Líbání pod jmelím je stará
tradice. Polibek má přinést štěstí, zdraví a lásku do dalšího
roku a zajistit, že se lidé zase za rok setkají se všemi svými
blízkými.Tento zvyk prý přišel z Anglie. Dnes si můžeme
jako dekoraci koupit jmelí buď zelené nebo barvené nastříbrno nebo nazlato.
Kromě jmelí můžeme ještě do vázy nebo širší mísy
naaranžovat smrkovou nebo jedlovou větvičku a ozdobit
ji mašličkami, ořechy nebo třeba slaměnými ozdůbkami.
Hezky se menší větvičky vyjímají také za rámy obrázků.
Štědrovečerní hrátky našich babiček
Na Štědrý den před večeří si každý rozkrojí pěkné
jablíčko napříč (správně by se prý mělo krájet se zavřenýma očima nebo za zády, ovšem pak pozor na úraz).
Říkalo se, že ten, kdo má na řezu čistou hvězdu, bude mít
v životě štěstí bez mráčku.

Na to, abychom jako babičky lili olovo do vody a hádali budoucnost, asi nebudeme mít ten správný materiál,
ale postačí roztavit vosk a nalévat jej po malém množství
do vody. Vychladlé tvary opatrně vyndáme na ubrousek
a můžeme hádat, jestli se nám povedl drak, ospalé káčátko nebo rozkvetlá kytička.
Půlky skořápek z ořechů, malé kousky svíček a mísa
s vodou – a máme moře s lodičkami. Každý si zapálí svíčičku ve skořápce a opatrným fouknutím ji pošle na cestu.
Ten, komu dopluje nejdál, bude v příštím roce nejdál cestovat a nejvíc toho pozná, komu lodička zůstane u břehu,
bude užívat lenošení.
Děvčata na vdávání zkoušela uhodnout, jestli svatba
bude již příští rok a kam se vdají, tak, že zády ke dveřím
házela přes hlavu botkou. Které botka ukazovala špičkou
ven ze dveří, ta se vdá někam dodaleka, pokud bota spadla podrážkou nahoru, svatba nebude. Můžeme vyzkoušet
totéž, komu botka ukazuje ven, ten se podívá do ciziny,
komu ukazuje dovnitř, ten zůstane příští rok doma.

Čerpáno: www.vanocni.tradice.sblog.cz

Čerpáno: www.ceskykutil.cz
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18. 12. 2007 v 19.30 hodin, lanškrounský zámek
Q VOX – mužské vokální kvarteto a Zuzana Lapčíková
vstupné: 140,- Kč

KULTURA V LANŠKROUNĚ
5. 12. 2007 v 16.00 hodin, Pivovarské náměstí
MIKULÁŠ ZTRATIL PLÁŠŤ, MIKULÁŠKA SUKNI …
atrakce, soutěže, hry, čertovské foto (rodiče fotoaparát s
sebou), rozsvícení vánočního stromku, nadílka pod stromkem

středa 19. 12. 2007, 17:00 hod., kostel sv. Václava
VÁNOČNÍ POHODA
mladší a starší oddělení Pěveckého sboru Gymnázia Lanškroun pod vedením Dany Moravcové

neděle 9. 12. 2007, 15:00 hod., kostel sv. Václava
BONIFANTES, PUERÁČEK - přípravná oddělení Českého
chlapeckého sboru Boni Pueri
klavír: Martin Fišl
pod vedením Jeniffer Beynon-Martinec a Simony Hlavaté

19. 12. 2007 v 19.00 hodin, lanškrounský zámek
VE STŘEDU SE NEPEČE, VE STŘEDU SE HRAJE
účinkují kapely: Hlasy ve tmě, Fofr, Trap
vstupné dobrovolné

10. 12. 2007 v 8.15 a 10.00 hodin, lanškrounský zámek
divadelní přestavení pro děti
PUTOVÁNÍ ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU
Pohádkové vypodobnění příběhu narození Ježíška a další
biblické příběhy.
vstupné: 40,- Kč

neděle 23. 12. 2007, 15:00 hod., kostel sv. Václava
CHRÁMOVÝ SBOR KOSTELA SV. VÁCLAVA
Dr. J. Mácha: II. vánoční mše na motivy národní
a lidové s doprovodem orchestru
Ženský pěvecký sbor KC Lanškroun písničky od skupiny
„Nezmaři“ s hudebním doprovodem pod vedením Jarmily Uhlířové

11. 12. 2007 v 19.00 hodin, lanškrounský zámek
Cestopisná reportáž Daniela Hály
PATAGONIE NA KONÍCH
vstupné: 40,- Kč

pondělí 24. 12. 2007 Štědrý den, kostel sv. Václava
15:00 HOD. – VÁNOČNÍ MŠE SVATÁ PRO DĚTI
24:00 HOD. – PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ
Tradiční koledy netradičně - mladí muzikanti pod vedením Tomáse Kráčmara

15. 12. v 15.00 hodin, lanškrounský zámek
nedělní pohádka pro děti
TŘI POHÁDKY NA VÁNOCE
vstupné: 40,- Kč

25. 12. 2007, 15:00 hod., kostel sv. Václava
VÁNOČNÍ KONCERT VOKÁLNÍHO OKTETU
SOMEBODY‘S SINGING

neděle 16. 12. 2007, 15:00 hod., kostel sv. Václava
LANŠKROUNSKÝ SMÍŠENÝ SBOR - KOMOKRÁK
komorní pěvecký sbor ZUŠ J. Pravečka
pod vedením Vladimíry Jetmarové

26. 12. 2007 v 17.00 hodin, lanškrounský zámek
Vánoční koncert BIG BANDU LANŠKROUN
vstupné dobrovolné
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Spoj písmenka od A do P.

OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY
SUDOKU

Redakce VN se omlouvá všem, kdo nemohl v minulém čísle vyřešit sudoku, jedna šestka byla navíc (v devátém okně).
Doveďte žáka do školy.
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