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Císlo 2, brezen - duben 2010

výprachtice, koburk a valterice

Zprá vy z obce
Vážení přátelé,

zdravíme Vás v období velikonočních svátků. Již nás plně
ovládlo jaro, které se svými teplotami blíží spíše létu.
Naši zaměstnanci provedli údržbu strojového parku.
Nátěrům a důkladnému promazání se podrobila veškerá
technika, kterou budeme v letošním roce používat.
Naši zaměstnanci vyrobili dveře do budovy obecního
úřadu a pokračují ve výrobě oken a dveří do dalších budov,
ve kterých ještě nedošlo k výměně těchto částí. Zateplujeme také půdní prostory obecního úřadu. Po provedení
prací bude nutné zhotovit na půdě budovy pochůzné lávky. Bylo nutné také vyměnit systém odvětrání spodních
místností, který léty vzal rovněž za své.
Připravujeme se na
výměnu oken v budově
obecního úřadu, předpokládané náklady letošní
akce jsou 230.000,- Kč.
Za tyto prostředky nejsme
schopni vyměnit všechna
okna, ale půjde o jejich
větší část.
Zateplením stropní části
a výměnou oken bychom
měli výrazně ušetřit za
vytápění budovy obecního
úřadu.
Projekt „Revitalizace
centra obce Výprachtice“
směřuje do své další části, a tou je realizace akce.
Nyní je známa firma, která bude celou akci realizovat. V řádně vyhlášené veřejné
soutěži vyhrála firma SAPA-LPJ spol. s.r.o., Dráby 850,
566 01 Vysoké Mýto. Vítězná nabídka vzešla z nabídky
dalších firem jako nabídka s nejlepší cenou.
Práce na uvedené akci by měly být zahájeny nejpozději do 15. dubna 2010. Určité komplikace tak mohou
vzniknout při parkování kamionů a autobusů. Ve spolupráci s autobusovým dopravcem se budeme snažit hledat
náhradní řešení. Kamiony budou nuceny parkovat na parkovišti vedle zastávky „ U Kovárny“.

Obec Výprachtice zafinancuje opravu parket v budově
hasičské zbrojnice v Koburku, což představuje částku cca
15.000,- Kč. Naše dechovka potřebuje novou aparaturu,
která se nepořídí za méně než za 17.000,- Kč. Na různé akce bylo nutné aparaturu půjčovat, což se mnohdy
neobešlo bez problémů. Aparatura bude ve vlastnictví
obce Výprachtice, která tuto bude moci použíti při dalších
akcích.
V současné době bude obec žádat o dotaci na výměnu
oken na sále kulturního domu U Jana. Okna na sále jsou
ve velice špatném stavu a hrozí, že jakákoliv manipulace
s nimi může způsobit, že dojde k jejich vypadnutí z rámu.
Na opravu je potřeba 60.000,-Kč. Věříme, že se nám podaří dotaci na okna získat.
Jak jste mnozí zaregistrovali, došlo k odstoupení ředitele naší školy pana
Mgr. Petra Fiebigera. Obec
Výprachtice v současné
době vypsala konkurz
na obsazení uvolněného
místa ředitele školy. Přihlášky je možné podávat
nejpozději do 20. dubna
2010. Další podrobnosti
najdete uvnitř v listě.
S ohledem na možnost
získat prostředky z EU
z programu tzv. „Přeshraniční spolupráce“ a zlepšit
tak možnosti vzájemného
poznání Poláků a Čechů
zvažujeme podat žádost o podporu z tohoto programu. V
případě úspěchu by z tohoto programu byly financovány
aktivity našeho chrámového sboru, dále pak akce ve Valteřicích a další aktivity. Vaše připomínky a nápady vítáme.
Na závěr Vám přejeme hodně pohody a krásného jarního počasí, které jsme si již velice přáli, protože zima nás
tentokrát i trochu potrápila.

S pozdravem zastupitelstvo obce Výprachtice  
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Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice,
konaného dne 25. 1. 2010 v 18.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Přítomni: J. Beran, Ing. J. Falta, M. Hejlová, L. Chaloupek,
V. Jandejsková, L. Merta, M. Pfitznerová, JUDr. M. Stejskal
Omluveni: M. Ingrová, M. Hanyšová
Hosté: J. Lerch, M. Falta

4/ ZO schvaluje záměr prodeje pozemků stpč. 304
a ppč. 788 a dále pozemku ppč. 3235/7 v k.ú. a obci
Výprachtice. Prodej bude realizován za cenu stanovenou
znalcem.
Na pozemek 3235/7 bude zpracován Geometrický
plán, který uhradí zájemce o koupi pozemku.
				
Schváleno: 7 – 0 – 0
5/ ZO schvaluje prominutí části nájemného z bytu číslo
6 ve 3. NP domu čp. 175 ve Výprachticích. Důvodem prominutí části nájemného byly opravy v předmětném bytě,
konkrétně v jednom pokoji o výměře 22,72 m2, a to za
období od 28. 7. 2009 do 3. 9. 2009. Za uvedené období
se promíjí částka, která odpovídá měsíčnímu nájemnému
vypočtenému z výše uvedené výměry pokoje. K prominutí
dojde v měsíci únoru 2010.
				
Schváleno: 7 – 0 – 0
6/ ZO souhlasí s připojením nemovitosti čp. 82 na obecní vodovod. Stejně tak souhlasí s připojením nemovitostí
čp. 136 a čp. 199. Náklady připojení hradí žadatelé.
				
Schváleno: 7 – 0 – 0
Na zasedání se dostavil pan Luboš Merta
7/ ZO projednalo žádost některých absolventů Akademie múzických umění v Praze o uspořádání koncertu
v souvislosti s obnovením tradice české hudební kultury. Starosta obce odpoví, že koncert je možné realizovat
v patřičném rozsahu.
8/ ZO schvaluje bez výhrad zprávu hlavní inventarizační komise, předloženou předsedkyní hlavní inventarizační
komise paní Věrou Jandejskovou.
				
Schváleno: 8 – 0 – 0
9/ ZO schvaluje návrh na vyřazení majetku obce
Výprachtice, a to dle předloženého návrhu, který je přílohou tohoto usnesení.
				
Schváleno: 8 – 0 – 0
10/ ZO schvaluje poskytnutí finančního transferu (daru)
ve výši 10.000,- Kč obětem zemětřesení na ostrově Haity.
Převod prostředků zajistí paní Jandejsková.
				
Schváleno: 8 – 0 – 0
11/ ZO schvaluje plán činnosti kontrolního výboru
obce Výprachtice a zprávu o činnosti v roce 2009.
				
Schváleno: 8 – 0 – 0
Diskuse: Paní Jandejsková přednesla zprávu o výsledku
veřejné sbírky na opravu kostela ve Valteřicích konané
dne 23. 1. 2010. Celkem se vybralo 49.853,- Kč
Zpráva mandátové komise: Zasedání se zúčastnilo do
bodu č. 6 sedm členů zastupitelstva a od bodu č. 7 osm
členů zastupitelsta, zasedání je usnášeníschopné.
Zpráva návrhové komise: Všechny body jednání byly jednotlivě projednány a schváleny.

Program:
1) Zahájení
2) Volba členů mandátové a návrhové komise
3) Souhlas se zalesněním pozemků
4) Žádosti o dotace - schválení
5) Ostatní
6) Diskuse
7) Návrh usnesení
8) Závěr
				
Veřejné zasedání zahájil starosta obce pan Miroslav Stejskal, který přivítal zastupitele a seznámil je s programem
jednání.
Předložený program jednání byl schválen.
				
Schváleno: 7 – 0 – 0
Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: Ing. J. Falta, M. Pfitznerová
				
Schváleno: 7 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: L. Chaloupek, M. Hejlová
				
Schváleno: 7 – 0 – 0
1/ ZO souhlasí na žádost D. Cinkové se zalesněním
dále uvedených pozemků. Jedná se o ppč. 1024/3, ppč.
1025/2, ppč. 1068, 1069, 1072/1, 1072/2 v k.ú. Koburk
v obci Výprachtice. Zároveň souhlasí s použitím jedle
obrovské ve výši 30%.
				
Schváleno: 7 – 0 – 0
2/ ZO schvaluje podání žádostí o následující dotace:
– dotace z grantu Pardubického kraje na nákup hasičské techniky za cca 65.000,- Kč, obec se zavazuje dofinancovat uvedené částkou 30.000,- Kč
– dotaci na vybavení školního klubu a dále fotovoltaiku
ve výši 300.000,- Kč, obec se zavazuje dofinancovat uvedené částkou 150.000,- Kč
				
Schváleno: 7 – 0 – 0
3/ ZO schvaluje prominutí těchto pohledávek:
a) Pohledávku za vytápění nebytových prostor ordinace praktického lékaře, která se nachází v budově čp. 3 ve
Výprachticích, jež vznikla v souvislosti s vytápěním ordinace
za období od 1. 1. 2009 do 30. 4. 2009. Prominutí pohledávky je realizováno na základě žádosti MUDr. Karla Červinky.
b) Pohledávku za vytápění nebytových prostor ordinace zubního lékaře, která se nachází v budově čp. 3
ve Výprachticích, jež vznikla v souvislosti s vytápěním
ordinace za období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009. Prominutí pohledávky je realizováno na základě žádosti MUDr.
Zuzany Jedličkové.
				
Schváleno: 6 – 0 – 1

Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ukončil.

Zapsala:  M. Pfitznerová
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Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice,
konaného dne 16. 2. 2010 v 18.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Přítomni: J. Beran, Ing. J. Falta, M. Hanyšová, M. Hejlová,
L. Chaloupek, V. Jandejsková, L. Merta, M. Pfitznerová,
JUDr. M. Stejskal
Omluveni: M. Ingrová
Hosté: M. Bašková, J. Lerch, L. Skalický, J. Langerová,
P. Grossmann

18/ ZO schvaluje prodej pozemků KN ppč. 788 a stpč.
304 v k.ú. a obci Výprachtice za cenu stanovenou znalcem. Náklady spojené s prodejem zaplatí kupující.
				
Schváleno: 7 – 0 – 1
19/ ZO schvaluje prodej pozemku 3235/33 v k.ú.
Výprachtice, který vznikl dělením pozemku 3235/7. Prodej se schvaluje za cenu stanovenou znalcem. Náklady
spojené s prodejem uhradí kupující.
				
Schváleno: 8 – 0 – 0
Na zasedání se dostavil pan Luboš Merta
20/ ZO projednalo stížnost pana J. Š. a pana M. Z.,
s tím, že uvedené bere na vědomí. ZO ukládá starostovi
obce svolat radu školy a zastupitelstvo obce k projednání
situace ve škole. Termín svolání do 15. března 2010.
				
Schváleno: 9 – 0 – 0
21/ ZO projednalo žádost paní K. W. ohledně zaplacení dluhu ve výši 20 950,- Kč. ZO povoluje zaplacení
dluhu ve splátkách takto: do 31. 3. 2010 splatit částku
10 950,- Kč a do 30. 4. 2010 částku 10 000,- Kč s tím, že
současně nevzniknou další pohledávky za nájem a teplo.
				
Schváleno: 9 – 0 – 0
22/ ZO schvaluje uzavření smlouvy s Uměleckou agenturou Aleny Bastlové, Kasárenská 3, 746 01 Opava na
pořad Líbánky s operetou, který se uskuteční dne 29. 10.
2010. Cena představení činí 8.700,- Kč.
				
Schváleno: 9 – 0 – 0
23/ ZO mění své usnesení číslo 134 ze dne 16. 12.
2009 tak, že náhradníkem paní Marie Hanyšové se namísto Marie Ingrové (určená předmětným usnesením jako
náhradník) schvaluje jako náhradník paní Marie Hejlová.
Důvodem je nemoc paní Marie Ingrové.
V ostatním se předmětné usnesení ZO nemění.
				
Schváleno: 9 – 0 – 0
25/ ZO schvaluje výběr zhotovitele na akci „ Revitalizace centra obce Výprachtice“ s tím, že na prvním místě
se umístila firma SAPA-LPJ spol. s.r.o., Dráby 850, 566 01
Vysoké Mýto, a dále schvaluje pořadí na zbývajících místech (druhém až pátém) dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek. ZO současně schvaluje předloženou zprávu
o posouzení a hodnocení nabídek, která se zakládá k tomuto usnesení. ZO pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy
o dílo s vybraným uchazečem, a to dle předloženého návrhu smlouvy, která se zakládá k tomuto usnesení.
				
Schváleno: 9 – 0 – 0
Diskuse: p. Hanyšová - předání seznamu „Jubilea 2010“
s tím, aby se co možno dodržovaly termíny.
Zpráva mandátové komise: Zasedání se zúčastnilo
k bodu 20 osm zastupitelů a od bodu 20 devět zastupitelů,
zasedání je usnášeníschopné.
Zpráva návrhové komise: Všechny body jednání byly
projednány a jednotlivě schváleny.

Program:
1) Zahájení
2) Volba členů mandátové a návrhové komise
3) Schválení rozpočtu na rok 2010
4) Schválení výsledku hospodaření
5) Poskytnutí půjčky pro SDH Výprachtice
6) Diskuse
7) Návrh usnesení
8) Závěr
Veřejné zasedání zahájil starosta obce pan Miroslav 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: V. Jandejsková, M. Hejlová
				
Schváleno: 8 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: M. Hanyšová, J. Beran
				
Schváleno: 8 – 0 – 0
12/ ZO obce schvaluje rozpočet obce Výprachtice na
rok 2010 bez výhrad, a to dle předloženého návrhu, který
se zakládá k tomuto usnesení jako příloha.
				
Schváleno: 8 – 0 – 0
13/ ZO schvaluje celoroční hospodaření obce Výprachtice za rok 2009, a to bez výhrad, dle předloženého návrhu, který se zakládá k tomuto usnesení jako příloha.
				
Schváleno: 8 – 0 – 0
14/ ZO schvaluje výsledek hospodářské činnosti ve výši
1 098 255,52 Kč za rok 2009 a tento celý bude převeden
na účet 432 – nerozdělený zisk z minulých let.
				
Schváleno: 8 – 0 – 0
15/ ZO schvaluje převedení zlepšeného hospodářského výsledku hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Výprachtice, představující částku 37 939,52 Kč,
do rezervního fondu této příspěvkové organizace s tím, že
rezervní fond bude sloužit pro provozní účely MŠ Výprachtice v roce 2010. Do fondu odměn se přiděluje 0.
ZO současně schvaluje příděl příspěvkové organizace
ZŠ Jindřicha Pravečka Výprachtice, a to do rezervního
fondu 0 a do fondu odměn 0.
				
Schváleno: 8 – 0 – 0
16/ ZO schvaluje poskytnutí půjčky ve výši 10.000,- Kč
na realizaci akce „Pytliáda“ pro děti v roce 2010 ve prospěch SDH Výprachtice. Půjčka je poskytována jako bezúročná. Půjčka bude obci vrácena do 31. 8. 2010, poté co
na uvedenou akci poskytne prostředky Pardubický kraj.
				
Schváleno: 7 – 0 – 1
17/ ZO schvaluje záměr prodeje pozemků evidovaných
dle KN ppč. 2420 v k. ú a obci Výprachtice.
				
Schváleno: 8 – 0 – 0

Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast
a zasedání ukončil.
Zapsala:  Marcela Pfitznerová
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SPOZ oznamuje

Obec Výprachtice
v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném vzdělávání
(školský zákon) § 166 odst. 2,
vyhlašuje konkurz na funkci

V březnu a dubnu má své jubileum

ŘEDITELE/KY
Základní školy Jindřicha Pravečka Výprachtice,
okres Ústí nad Orlicí
s předpokladem nástupu ke dni 1. 8. 2010
Požadavky na uchazeče a jeho kvalifikační předpoklady:
- odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon funkce ředitele souladu s §5 zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- znalost problematiky řízení ve školství a znalost
školských předpisů
- občanská a morální bezúhonnost
- dobrý zdravotní stav
- organizační a řídící schopnosti
K přihlášce přiložte:
- ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém
vzdělání
- koncepci rozvoje školy/školského zařízení (2-3 strany A4, strojopis) v českém jazyce
- strukturovaný životopis v českém jazyce
- přehled předchozích zaměstnání
- výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad
o jeho vyžádání
- lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce
ředitele školy ne starší 2 měsíců

Luboš Beran		
Jiří Kuttich		

50 let
50 let

Josef Langer		
Josef Stejskal		
Jiřina Chládková

60 let
60 let
60 let

Eva Havelková
Sonja Kóbková

65 let
65 let

Miloš Chládek

70 let

Marie Kulhánková

75 let

Jarmila Marešová

80 let

Anna Skalická

95 let

Vítej mezi námi
Martin Dobeš
Nela Mačejovská

Rozloučili jsme se
Stanislav Skalický
Rudolf Jandejsek

Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh zašlete
nejpozději do 20. 4. 2010 na adresu:
		
Obec Výprachtice
		
561 34 Výprachtice 3

Jindøich Helekal, Horní Èermná

(obálku označte heslem“Konkurz ZŠ“)

nabízí za pøíznivé ceny:
sadbu zeleniny a kvìtin všeho druhu do skleníkù
a na záhony
kvìtiny do truhlíkù - petunie, pøevislé petunie,
surfinie, muškáty aj.
kvìtiny na hrob - voskovky, lobelky, macešky,
kapradí aj.

Výzva občanům obce Výprachtice
Vážení občané, v poslední době se objevil problém
se zvýšeným množstvím vlhčených jednorázových
ubrousků a jednorázových plen v kanalizaci, které
ucpávají nátokový koš na přítoku do čističky odpadních vod. Prosíme proto všechny občany, aby použité
ubrousky nesplachovali do WC, ale vyhazovali je (spolu s plenou) do popelnice. Tyto ubrousky jsou vyrobeny
ze syntetických materiálů, které jsou biologicky nerozložitelné, to znamená, že nejsou z papíru, a tudíž se ve
vodě nerozpustí, chovají se jako igelit. Věříme, že nám
v dané věci vyjdete vstříc a pomůžete tak předejít velkým problémům, které by z ucpané kanalizace mohly
vzejít. Děkujeme za pochopení.

Pracovní doba: PO - SO 8.00 - 19.00 hod.
tel.: 465 393 703

Odběry krve
V ordinaci praktického lékaře je tato možnost
každé úterý od 6.30 do 7.00 hodin.
Na odběr může přijít pacient se žádankou od kteréhokoliv lékaře. Výsledek bude vždy automaticky zasílán
příslušnému lékaři, který žádanku vystavil.

S pozdravem
JUDr. Miroslav Stejskal, starosta obce

Marcela Pecháčková, zdravotní sestra
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Zprávy z výprachtického oddílu juda při ZŠ Jindřicha Pravečka
a pozvánka na letní dětský tábor
Zima se s námi pomalu loučí, blíží se už všemi tak dlouho očekávané jaro, příroda se probouzí a i do nás, judistů,
se začíná vlévat nová energie a elán do nadcházejících
měsíců. Čeká nás spousta práce, „dřiny“, povinností, ale
i věcí příjemných, o tom však až za chvíli.
Nejprve si pojďme trochu zrekapitulovat situaci v oddíle.
Stálých členů, kteří pravidelně navštěvují tréninky,
je okolo 20. Jsou to převážně děti z naší, výprachtické
základní školy, další 3 děti dojíždějí ze ZŠ Horní Heřmanice. Děti jsou rozděleny do dvou skupin – první skupinu
tvoří žáci I. stupně, tedy do 10 let, druhá skupina jsou děti
starší, od 11 let výše.

Mimo juda se na trénincích pravidelně věnujeme
i technikám ju-jitsu – prvkům reálné sebeobrany – podle
hesla - vše se někdy může hodit – natož to, co nám někdy
může pomoci dostat se např. z nepříjemné či nebezpečné
situace, ne-li třeba rovnou zachránit i zdraví nebo dokonce život. Samozřejmě si ale zároveň přejeme a doufáme,
že se do takovéto situace nikdy nedostaneme.
Nedávno náš trénink navštívili naši „kolegové“ a kamarádi judisté z oddílu Judo Letovice, aby zhlédli, čemu všemu jsme se již, za ty bezmála 3 roky, co náš oddíl juda
funguje, naučili. Kromě toho nám také nabídli možnost
zúčastnit se letního výcvikového tábora, který jako oddíl
každoročně pořádají v Čenkovicích. Tábor bude trvat
11 dnů, což je dost dlouhá doba na to, abychom si stihli
vše zopakovat a zdokonalit se v tom, co jsme se v oddíle naučili, vyzkoušeli si pár věcí nových, zažili spoustu
dobrodružství, poznali nové kamarády a mnoho dalšího.
/Podrobné informace o táboře najdete v přiložených propozicích./.

Tábor je samozřejmě otevřen pro všechny zájemce,
tedy i děti, které oddíl juda nenavštěvují. Každý je vítán, na
všechny se moc těšíme a doufáme, že účast bude hojná.
Na závěr bych rád vzpomenul ještě jedno moudré rčení a sice: „Cvičení, nebo, chcete-li, opakování dělá mistra.“ Toto rčení je velice pravdivé a platí pro všechny
a všechno, školní vzdělávání nevyjímaje. Ve sportu to pak
platí doslova a dvojnásob a já, jako trenér oddílu, který
se bojovými uměními aktivně zabývám prakticky celý svůj
život, bych rád zdůraznil to, že cvičení a trénink v jakémkoli druhu sportu, tedy i v judu a ju-jitsu, je záležitost poměrně náročná jak na fyzickou, tak i na psychickou stránku
člověka a vyžaduje určitou vůli, sebekázeň a disciplínu.
Není to cesta pro každého, ale na druhou stranu ten,
kdo ve svém úsilí vytrvá, i když to není vždy zrovna procházka růžovým sadem, pak může být na sebe právem
hrdý, ovšem pozor, měl by být a zůstat zdravě hrdý. Ale
o tom zase až někdy příště.

Zdravotnictví

Jaromír Pokorný, trenér oddílu.

V ordinaci praktického lékaře dojde ke změně lékaře.
Ke dni 30. 4. 2010 končí MUDr. Karel Červinka.
Na jeho místo nastupuje od 1. 5. 2010
MUDr. Novotný Robert.

Koupím byt ve Výprachticích.
tel.: 733 285 215


výprachtické noviny

brezen - duben 2010

Ohlédnutí za ptačím rokem 2009
Loňský rok jsem se ptáky zabýval se stejnou intenzitou
jako jindy. Koužky na nožku dostalo 2200 ptáků v 63 různých druzích. Za dobu, kdy se věnuji kroužkování ptáků,
což je více než 58 let, dostalo kroužky přes 125 000 ptáků ve 192 druzích. Za tuto dobu přišlo ze zahraničí 425
zpráv o jejich cestách po světě z 39 různých států. Často
jsou to země pro nás exotické, např. Tanzanie, Egypt, Libye, Kypr a mnoho jiných. Zajímavé nejsou jenom údaje
o vzdálených letech opeřenců, ale i o tom, jakou dobu
nosili kroužek. Tak např. loni se chytila pěnkava obecná s kroužkem, který jsem jí nasadil před osmi lety.
I když se ptáci kroužkují již velmi dlouho, stále se pomocí
kroužku dovídáme spoustu nových věcí. Pro ornotology
jsou nejdůležitější údaje o našich domácích opeřencích,
a to se nejlépe dovíme, pokud kroužkujeme mláďata
v hnízdě, případně je odchytáváme v hnízdní době.

Žluna zelená

Po tři roky jsem se
věnoval
kroužkování
mláďat vlaštovek. Loni
to bylo 57 mláďat. Česká kroužkovací společnost za dobu svého
trvání od roku 1934
vykázala okroužkování
téměř 240 tisíc vlaštovek, za tuto dobu přišlo
ze zahraničí 109 zpráv
o jejich cestách do
zimoviště v afrických
státech, ale i ze severských zemí, ze kterých
přeletují vlaštovky přes
Křepelka polní
území naší republiky
a zde je kroužkovatelé chytili a dali jim značku na nohu.
Nejvíce času jsem loni věnoval odchytu samečků
křepelek polních. Celkem se jich do sítě chytilo 37 ex.
Po době velkochemizace v zemědělství nastal mírný útlum
v používání chemických prostředků, a to, jak se zdá, prospělo křepelkám a jejich stavy se mírně zvedají a jejich
„pět peněz, pět peněz”
se opět ozývá na mnoha
polích. Po dlouhé době
se mně podařilo nalézt
hnízdo holuba hřivnáče a v něm okroužkovat dvě mláďata.
Holubi se na jihu hojně střílejí, a tak čekám,
kdy
přijde
zpráva
o tom kde skončil jejich
život. Vzácně se v síti
objeví strakapoud prostřední, a tak mám vždy
radost, tak jako loni,
Strakapoud prostřední
když se jeden chytí. Ten-

to druh strakapouda u nás velmi zřídka hnízdí, a někdy se
v zimě objeví i u krmítka na ptáky. Podobně se chytila
i žluna zelená při průtahu na mé zahradě. Žlun v posledních letech rapidně ubylo.
Každoročně se na podzim věnuji odchytu ptáků v lesních houštinách. Bohužel moji oblíbení ptáčci králičci
(naši nejmenší ptáčci) se loni objevili ve velmi malé míře.
Jiná léta jsem na těchto místech chytal více než 300 kusů
a loni to bylo jen 19 kusů obou druhů králičků. Jiné to bylo
s chytáním červenek obecných, kterých se chytilo 120
kusů. Z dalších chytaných to bylo 20 střízlíků obecných,
10 pěvušek modrých, 64 kosů černých, 5 drozdů zpěvných, 95 pěnic černohlavých a 218 budníčků menších.
Zima letos ptákům moc nepřeje, napadlo sněhu a mrzne.
Hodně ptáků tyto kruté podmínky nepřežije. Proto držím
palce všem, kteří na podzim postaví před okno krmítko
a naše zpěváčky v zimě přikrmují. Ať je nás stále více.
Vždyť potěší pohled na sýkorky, zvonky, strakapouda, třeba i červenku, jak se snaží zimu přežít. Však se nám na jaře
odvděčí svým zpěvem a sběrem škůdců na zahradách.
Již se nejen já, ale všichni těšíme na zelené rozkvetlé
louky a vycházky do přírody.
Zdravím všechny známé Výprachťáky a těším se na případný pobyt na známých místech.
František Štancl

Spolek divadelních ochotníkù v Dolní Èermné
Vás srdeènì zve na divadelní hru

Strakonický dudák
aneb Hody divých en

sál hostince "U Jana", Výprachtice
28. kvìtna 2010
Zaèátek pøedstavení v 19:30 hodin
Vstupné dobrovolné
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Velikonoce a velikonoční zvyky

Pučálka
Celé velikonoční období provázel naklíčený hrách zvaný “pučálka”. Jeho příprava byla taková: v široké nádobě se
hrách zalil na dva prsty vlažnou vodou a nechal se stát dva
dny na teplém místě, až napučel. Potom se slila přebytečná
voda – jen tak, aby byly hrášky částečně ponořeny. Po třech
dnech mu začínaly rašit klíčky. Takto připravená pučálka se
pak nejčastěji zprudka opékala na rozehřátém másle v pánvi.
Jídala se hlavně solená a pepřená, ale také na sladko s rozinkami – to když byl v postním velikonočním období očekáván
k námluvám ženich.

Velikonočnímu pondělí předchází několik dnů, které mají
své tradiční názvy, jež pramení z historických zvyklostí.
Škaredá středa - na tento den se nesmíte mračit, protože
jinak byste se museli mračit každou další středu celý rok.
Zelený čtvrtek - ve čtvrtek musíte časně ráno vstát a omýt se
svěží rosou - pak nebudete nemocní. Každá hospodyně musí
vymést úplně celý dům ještě než vyjde slunce, odnést smetí
na křižovatku, pak se celému domu budou vyhýbat blechy.
Velký pátek - v pátek se chodili lidé mýt do potoka, což
je mělo uchránit před chorobami. V tento den se ne-smí prát
prádlo, nesmíte si nic vypůjčit a nesmíte pracovat v sadu, to
všechno přináší smůlu.
Bílá sobota - tento den se lidé starali o pole, aby bylo
úrodné, vyrobili křížek z ohořelých dřívek a ten dali na pole.
Také chránili dům před požárem tím, že za trámy schovali
několik uhlíků. Po pátku se doma uklízelo a pralo. Chlapci
si pletli pomlázky, malovala se vajíčka a peklo se (beránci,
mazance…).
Boží hod velikonoční - v tento den musela každá návštěva dostat alespoň kousek posvěceného jídla. Aby se zajistila
úroda, voda a dostatečný přísun ovoce, tak se kousek posvěceného jídla dal také na pole, do sadu a do studny.

Kočičky
Ježíše přijíždějícího do Jeruzaléma lidé vítali palmovými ratolestmi. Coby „posly jara“ je u nás nahradily svěcené kočičky, což jsou pučící pruty z jív. Světí se v kostelech
o Květné neděli a spalují následující rok o Popeleční středě.
Vysévání obilí
Vysévání obilí znamená počátek zemědělských prací.
Lidé si obilí vysévají i doma do misek a talířů, aby rostoucí
zelená travička přivedla přicházející jaro i do jejich domovů
a společně s dalšími jarními květinkami a ozdobami navodila
tu pravou jarní atmosféru. Zelená je barvou jara, a tak spolu s dalšími hřejivými
a jasavými odstíny žluté, oranžové, a jasně modré příjemně oživí po zimě ještě
prochladlé byty.

K Velikonocům se váže mnoho zvyků, některé starší, některé modernější,
některé aktuální, některé již zapomenuté. Tady jsou alespoň ty nejznámější.
Velikonoční dárečky
Lidé se obdarovávají i o Velikonocích
– to aby je prý „nepokakal beránek”. Toto
obdarovávání mělo být výrazem radosti nad Ježíšovým vzkříšením. Měly se
odpouštět dluhy a neměla se vyžadovat
otrocká práce. Posílala se také přání spolu s různými dárky (například pomlázky z proutí nebo jídla
– mazance, beránci, vajíčka, jidášky s medem…).

Velikonoční kaktus
Snad každý zná vánoční kaktus,
kvetoucí právě o svátcích vánočních.
Avšak slyšeli jste už i jeho „bratranci“? O kaktusu velikonočním? Ten má
narozdíl od vánočního červené nebo
oranžovočervené pravidelné květy a jeho zelené články listů jsou obroubené nápadným červeným lemem. Pochází
z Brazílie, ze státu Santa Catarina. Roste na stinnějších místech, v pralesích – často i v korunách stromů.

Velikonoční oheň a svíce
Světlo, tedy i světlo zapálené svíce, je všeobecně chápáno jako symbol života. Bílá barva svíce symbolizuje čistotu, naději a nový život. Velikonoční svíce pak znamená
vítězství nad zimou (jako jarní slunce), ale pro křesťany je
spíše symbolem světla spojeného s Ježíšovým zmrtvýchvstáním, kdy Ježíš Kristus zvítězil nad smrtí. Stalo se tak o Velké
noci (z Bílé soboty na Boží hod velikonoční), a proto se v tu
dobu v tmavém kostele za třikrát opakovaného zpěvu “Světlo Kristovo” zapalují svíce od posvěceného velikonočního
ohně, čímž se celý kostel prozáří světlem. Zapálí se také
křestní svíce a slaví se slavnost Vzkříšení. Svíce se zapalují
také při pohřbech a křesťané se za mrtvého modlí, aby také
on “vstal” k novému životu – s Bohem.

Řehtačky
Jelikož od Zeleného čtvrtku po Bílou sobotu zvony mlčely
(„odlétaly do Říma“), ke svolání k bohoslužbám lidem musely posloužit jiné nástroje: různé řehtačky, klapačky, mlýnky,
trakářky a všechno jiné, co vydávalo rámus.
čerpáno z internetu

Zveme Vás v neděli 9. května 2010
u příležitosti svátku sv. Floriána, patrona obce Koburk.
na

KOBURSKOU POUŤ
spojenou s posvěcením restaurovaného Kříže a sochy
Matky Boží a mší svatou v Koburku na rynku.

Jidáše
Název jidáše označuje pečivo z kynutého těsta stáčené
do různých motaných tvarů. Nejčastěji se s tímto pečivem
však setkáme ve tvaru válečku, který symbolizuje provaz,
na kterém se oběsil zrádce Jidáš. Toto pečivo se totiž peče
na Zelený čtvrtek jako připomínka na apoštola Jidáše, který
Krista před jeho popravou zradil.

začátek v 9:30 hodin
Na pouťové posezení v prostorách Hasičské zbrojnice
srdečně zvou KOBURÁCI.
Bližší informace na plakátech.
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Zprávy z MŠ
Návštěva u prvňáčků

Před zápisem jsme navštívili 1. třídu, aby děti viděly, co
je ve škole po prázdninách čeká. Školáci nám předvedli,
co už umí. Po vyluštění společné tajenky se prvňáci pustili

Divadlo ve školce

Muzikantská pohádka, kterou děti zhlédly, nám přiblížila
masopustní veselí a zvyky. Zpívalo se a hrálo na hudební

do počítání papírových peněz a děti ze školky to zaujalo
natolik, že se zapojily také. Na konci hodiny si děti vzájemně předaly vyrobené dárky. Paní učitelce Katzerové
děkujeme za milé přijetí.

nástroje. Toto období jsme zakončili karnevalovým bálem. Děti přišly v krásných kostýmech, zahrály si soutěže,
zatančily a průvodem navštívily kamarády ze školy. Velká
pochvala patří maminkám za přípravu na tento den.

Letošní zimní nadílka a tvořivé hry s ní
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Zápis do mateřské školy
Zápis dětí do MŠ Výprachtice na školní rok 2010 - 2011 proběhne
v pondělí 3. května 2010 v době od 10.00 - 15.00 hodin.
Děti budou přijímány dle daných kritérií.
Mateřská škola.

VĚTRNÁ ELEKTRÁRNA VÝPRACHTICE
V minulém čísle Výprachtických novin (číslo 1, leden únor 2010) byl pod titulkem Větrná elektrárna Výprachtice
zveřejněn Závěr zjišťovacího řízení. Myslím, že tato informace vyžaduje určité vysvětlení.
Co je to zjišťovací řízení? Znamená to, že se bude větrná
elektrárna (dále jen VE) ve Výprachticích už stavět?
Zjišťovací řízení je součástí procesu EIA (v angličtině
Environmental Impact Assessment). EIA je označení pro
proces (respektive studii), jehož cílem je získat představu
o výsledném vlivu stavby na životní prostředí, a vyhodnocení, zda je z tohoto ohledu vhodné ji realizovat, resp.
za jakých podmínek je realizace akceptovatelná. Proces
nepodléhá správnímu řádu (a nelze se proti němu odvolat)
a jeho výstup má pouze doporučující charakter (byť je většinou správními úřady akceptován). Studii EIA musí mít a přiložit ji k žádosti o realizaci všechny velké stavby a všechny
podniky s výrazným dopadem na přírodu (továrny, spalovny atd.). EIA byla v českém zákonodárství poprvé zavedena zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí v roce
1992, v současné době ji upravuje zákon č. 100/2001 Sb.
EIA je součástí zákonodárství i řady dalších států, mimo jiné
USA a všech států Evropské unie. Tolik o tomto termínu říká
encyklopedie.
Proces zahajuje oznámení, které je povinna každá firma mající v plánu uskutečnit projekt spadající do některé
z kategorií uvedených v příloze zákona doručit příslušnému úřadu, v našem případě Krajskému úřadu Pardubického
kraje (dále jen KÚ PaK). Oznámení by mělo splňovat všechny náležitosti stanovené přílohou daného zákona. Pokud je
splňuje, zajistí příslušný úřad do sedmi pracovních dnů zveřejnění informací na své úřední desce a na internetu a zašle
toto oznámení všem dotčeným úřadům. Pro zveřejňování na
internetu se využívá Informační systém EIA na adrese CENIA

(www.cenia.cz/eia - pro VE Výprachtice zadat do vyhledávače kód PAK459). Od tohoto okamžiku začíná plynout dvacetidenní lhůta, během které se může kdokoliv k záležitosti
vyjádřit. Připomínky, které by byly doručeny úřadu až po
uplynutí této lhůty, není úřad povinen brát v potaz.
Další krok procesu tvoří zjišťovací řízení. Probíhá na základě oznámení a obdržených vyjádření a má za cíl specifikovat
informace, které budou požadovány v dokumentaci k záměru, případně určit zda budou vůbec vlivy na životní prostředí posuzovány. Na základě zjišťovacího řízení je investorem
zpracována dokumentace. Úřad má opět povinnost ji po
obdržení zveřejnit a doručit příslušným úřadům, tentokrát do
deseti pracovních dnů. Lhůta na doručení vyjádření k dokumentaci je stanovena na třicet dní.
Na základě dokumentace se zpracovává posudek. Úřad
zajistí zpracovatele posudku, tím je autorizovaná osoba. Na
zpracování posudku nesmí pracovat žádná osoba, která se
podílela na oznámení nebo na dokumentaci.
Zpracování může trvat maximálně devadesát dní, načež
má opět úřad deset dní na zveřejnění, od jehož data běží
třicetidenní lhůta na připomínky. K vypracované dokumentaci a posudku se může opět kdokoliv vyjádřit v uvedené
třicetidenní lhůtě. Příslušný úřad, v našem případě opět KÚ
PaK, nařídí v uvažovaném místě předmětné stavby veřejné
projednání. Informace o jeho konání je opět dána veřejnou vyhláškou, stejně jako v případě všech informací, kdy
k záměru stavby může podat připomínky a vyjádření široká
veřejnost.
Dokumentace, posudek a vyjádření slouží jako podklad pro závěrečné stanovisko, které vydává příslušný úřad
a zasílá ho všem zúčastněným stranám. To může obsahovat soubor omezujících podmínek a slouží jako podklad
pro všechna následující řízení – územní, stavební. Bez něj
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nelze v navazujících řízeních vydat rozhodnutí, ale nejedná se o závazné stanovisko, příslušný úřad by pouze měl
jeho obsah zohlednit, případně zdůvodnit, proč tak neučinil. Platnost stanoviska je dva roky, ale tato doba může být
prodlužována, nedojde-li k výrazným změnám v záměru.
Abychom to shrnuli. V případě VE ve Výprachticích máme
za sebou zjišťovací řízení procesu EIA. Z občanů Výprachtic využilo možnosti podat své připomínky pouze občanské
sdružení Naše Výprachtice. Podmínky, které byly stanoveny KÚ PaK ve zjišťovacím řízení a které jsou uveřejněny
v minulém čísle Výprachtických novin, musí být zahrnuty
do dokumentace, která bude podrobena posudku. Občané
se budou moci k dokumentaci a posudku vyjádřit a budou
o tom informováni veřejnou vyhláškou. Veřejnou vyhláškou by
mělo následně být i stanoveno konání veřejného projednání.
Ani po vydání stanoviska (poslední akt v procesu EIA)
Krajským úřadem Pardubického kraje není o stavbě VE ve
Výprachticích rozhodnuto. Teprve potom nastupují správní řízení, na základě kterých budou vydána rozhodnutí
příslušných úřadů - závazné stanovisko odboru životního
prostředí, územní rozhodnutí a stavební povolení stavebním
úřadem. Do těchto správních aktů však již široká veřejnost
nemůže svými připomínkami vstupovat. Tady zastupují
zájmy veřejnosti občanská sdružení, která za určitých podmínek mohou v rámci jednotlivých správních řízení podávat své připomínky a námitky a mohou se proti vydaným
správním rozhodnutím odvolávat.
OS Naše Výprachtice se snažilo ve svých připomínkách
ke zjišťovacímu řízení upozornit na negativní vlivy VE ve
Výprachticích, které mohou mít vliv na krajinu, přírodu, obec
samotnou a v neposlední řadě na občany. Na následujících
řádcích uvádím podstatnou část vyjádření OS, aby čtenáři
Výprachtických novin mohli sami posoudit, nakolik naše připomínky byly ve zjišťovacím řízení respektovány. Tady je třeba upozornit na to, že část dokumentace předložená investorem ke zjišťovacímu řízení byla zpracována pro dvě VE.

a budou potlačeny kulturní a přirozené dominanty - kostel Proměnění Páně, budova školy, drobné sakrální stavby
v okolí. Stavba VE se stane výraznou, nepřirozenou technicistní dominantou venkovského osídlení, zřetelně viditelnou ze všech přístupových komunikací do obce.
V okruhu silné a zřetelné viditelnosti bude stavba VE
vnímána ze značné části obce. Silnou viditelností bude
výrazně ovlivněno sídliště v okolí budovy obecního úřadu
a školy, nově budované sídliště a stávající obytné objekty
v lokalitě Malá Strana, dále v sídlišti nazývaném „U Mertů“
v horní části obce. Ve jmenovaných lokalitách není vyloučen silný stroboskopický efekt, zejména v pozdních odpoledních hodinách v letních měsících.
Zřetelná až silná viditelnost se bude uplatňovat z výše
položených obytných částí obce západně od páteřní komunikace, z obytných lokalit osady Halda a z osady Koburk.
Stavba je situována v oblasti silných námraz, kdy hrozí
nebezpečí úrazu odletujícími kusy ledu z lopatek rotoru.
Je třeba brát v úvahu, že zahřívání lopatek tento problém
bezezbytku neřeší, spíše naopak. Ohřev je nutný k tomu,
aby led z lopatek odstředivou silou odpadl a nedocházelo
k nežádoucím vibracím nevyvážeností rotoru.
Pokud bude záměr posuzován v dalším stupni EIA,
požadujeme následující:
1. Vliv stavby posuzovat podle Studie potenciálního vlivu
výškových staveb a větrných elektráren na krajinný ráz
území Pardubického kraje, zpracovatel Studio B&M,
Žďár nad Sázavou (dále jen Studie PaK) - viz čl. 116,
odst. j) návrhu Zásad územního rozvoje PaK.
2. Posuzovat stavbu VE s ohledem na kumulaci staveb
větrných elektráren ve východní části PaK:
a) stavby již realizované - Anenská Studánka (6), Žipotín
(4), Sklené-Pohledy (3), Ostrý Kámen (3), Janov (2)
b) stavby v řízení - Kamenná Horka (6), Skuhrov (1),
Kozlov (1), Dětřichov (2), Lichkov (5), Mladkov (3)
c) stavby navrhované - hřeben českomoravského pomezí na katastru obcí Horní Heřmanice, Cotkytle, Strážná, Albrechtice u Lanškrouna (42) a nelze vyloučit
i další lokality (Koclířov, Vendolí, Horní Čermná).
d) Převážná část uvedených staveb je, případně bude
viditelná zejména z vrcholových partií PP Suchý vrch
- Buková hora, ale i z dalších míst dalekého výhledu
(např. Lázek). Touto nekoncepční výstavbou dojde
k silnému poškození krajinného rázu krajinářsky cenné oblasti PaK, fragmentaci krajiny, kde VE přebírají
dominantní postavení nad přirozenými dominantami
krajiny a kulturními dominantami obcí (kostelními
věžemi). V souvislosti s výše uvedeným jsou na str.
3 a násl. v dokumentu Oznámení záměru podle § 6
zákona č. 100/2001 Sb., příloha 3, uvedeny nesprávné a zavádějící údaje.
3. Zpracovat analýzu viditelnosti vhodnými prostředky a nástroji GIS v okruhu 25 km (zóny silné, zřetelné,
snížené a slabé viditelnosti). Kóta 646 m n. m. je viditelná
z blízkého i vzdáleného okolí v okruhu 3600. To vyplývá
i z předložené analýzy viditelnosti, která je zpracována
v okruhu pouze 10 km a přesto na této hranici je uváděna
viditelnost celého rotoru. V příloze č. 13 chybí vyznačení
zóny silné viditelnosti, tj. viditelnost celé VE.
4. Snímky v příloze č. 14 jsou neostré a výběr stanovišť lze
označit za účelový. I v okruhu snížené a slabé viditelnosti lze najít místa, odkud je vidět celá VE. Za nezbytné

OS Naše Výprachtice, na základě dostupných dokumentů,
podává k výše uvedenému záměru následující připomínky.
Záměr výstavby jedné nebo více větrných elektráren
v okolí obce Výprachtice je zcela nepřijatelný. Jedná se
o oblast zachovalého krajinného rázu a oblast významných
přírodních hodnot, obec vykazuje poměrně zachovalý
obraz venkovského osídlení. Hodnotu území dokládají stávající nebo připravovaná ochranná opatření:
a) rozsáhlý přírodní park Suchý vrch - Buková hora
b) ptačí oblast Kralický Sněžník (Natura 2000)
c) významný nadregionální biokoridor
d) stanovení částí Bukovohorské hornatiny, zasahujících až
k Výprachticím, jako oblasti nejzachovalejšího krajinného rázu PaK (viz Ochrana přírody PaK - GIS mapy)
e) připravovaný rozsáhlý přírodní park Údolí Moravské
Sázavy s centrální oblastí Natura 2000.
Záměr není sice situován v chráněných územích, avšak
v jejich těsné blízkosti (min. vzdálenost cca 300 m). Umístěním na kótě 646 m n. m. bude svým rozměrem a kinetikou devastovat uvedené krajinné a přírodní hodnoty
a popírat účel vydaných zákonných ochranných opatření.
Dalším důvodem nepřijatelnosti záměru je situování
stavby na úrovni centrální části obce. V případě realizace
převezme stavba VE dominantní postavení v obrazu obce

10

výprachtické noviny

brezen - duben 2010
považujeme zhotovit snímky z výše uvedených obytných
lokalit obce, se kterými je třeba seznámit občany.
5. Zpracovat analýzu vlivu stroboskopického efektu,
zejména na centrální část obce.
6. Stavbu VE posuzovat včetně napojení na el. síť jako jednu stavbu.
7. V dokumentaci uvést mocnost vrstvy a množství kameniva, které bude potřeba ke zpevnění příjezdových
komunikací a manipulačních ploch.
8. Určit místo k uložení odtěžené zeminy z celé stavby tak,
aby mohla být zpětně použita pro uvedení pozemků do
původního stavu po odstranění dočasné stavby.
9. Určit příjezdové trasy pro dovoz dílů VE (minimálně
v rámci katastru obce) s vyhodnocením zásahů nutných
k průjezdnosti (kácení stromů, provizorní rozšíření komunikací, zásahy do soukromých pozemků atd.).

Ostatní přílohy se nevztahují k posuzované lokalitě a jsou
v tomto případě zcela bezpředmětné. Četné údaje v Oznámení záměru jsou zavádějící a je dávno prokázáno, že jsou
jen mýty a legendami investorů, např. počet nových pracovních míst (v obci nedojde k žádnému), příliv turistů do obce
za zhlédnutím technického pokroku, počet domácností zásobovaných el. energií z VE (nehovoří se o tom, jak jsou zmíněné domácnosti zásobované v době bezvětří). Lze konstatovat,
že Oznámení záměru je subjektivním názorem autorů.
OS Naše Výprachtice nesouhlasí s výstavbou VE na katastru obce Výprachtice z důvodu potencionálních a prokazatelně převažujících negativních vlivů na krajinu, přírodu
a životní pohodu obyvatel.
Je na každém z vás, občané, jaké stanovisko zaujmete
ke stavbě, na kterou se nebudete dívat jenom vy, ale i vaše
děti a vnuci. Podaří-li se na katastru obce postavit jedinou
VE, budeme se těžko bránit případným snahám postavit
nad obcí další větrné mlýny, které pouze přemílají spoustu
peněz a lidské charaktery.
Na závěr dovolte pár moudrých vět, takříkajíc k věci:

PŘIPOMÍNKY K DOKUMENTU OZNÁMENÍ ZÁMĚRU
VČETNĚ PŘÍLOH.
Příloha 7 - Hluková studie
Hluková studie je teoretickým výpočtem. V praxi se tyto
výpočty značně liší od skutečnosti vlivem geomorfologie
terénu (efekt ozvěny), směru proudění větru, polohou místa, ovlivnění vzhledem ke zdroji (efekt amfiteátru), vlivem
počasí. V porovnání s dopravním zvukem se u VE jedná
o ovlivňování zvukem dlouhotrvajícím a monotónním.

Základním smyslem procedury vyhodnocování vlivů
činností na životní prostředí, obecně známé pod zkratkou
EIA, je prevence dalších škod na přírodě a životním prostředí člověka. EIA je velmi účinným nástrojem umožňujícím
zabránit realizaci projektů, které by nepřípustně poškodily
přírodu, nebo alespoň vybrat z různých alternativ určitého obecně prospěšného projektu alternativu s nejmenšími
negativními vlivy na životní prostředí.
Avšak EIA má ještě další, neméně významný smysl: je
to procedura podporující rozvoj demokraticky orientované
společnosti založené na humanismu, samosprávě a vědomí
odpovědnosti vůči člověku i všem jiným živým organismům
a přírodě jako celku. Dává všem občanům právo podílet
se na rozhodování o činnostech, které se bezprostředně
dotýkají jejich osudu i prostředí, v němž budou žít jejich
potomci. Umožňuje občanům rozumět problémům v jejich
složitosti, brát v úvahu bezprostřední i zprostředkované souvislosti připravovaných projektů a blízké i vzdálenější horizonty jejich důsledků.
Zároveň však EIA klade na občana morální závazek podílet se na rozhodování o věcech veřejných, o věcech dotýkajících se celé obce, nebo dokonce celé společnosti. Zbavuje občana výmluvy před sebou samým typu: „já stejně nic
nemůžu“, staví jej do role zodpovědného, dospělého člověka, který nese zodpovědnost za svá rozhodnutí i za promeškané příležitosti podílet se na rozhodování o budoucnosti
komunity, ve které žije. EIA je tedy také školou samosprávné
demokracie.

Příloha 12 - SZU Praha
Dokument není nikým podepsán, ani není uveden zdroj
(název publikace, časopisu) a nevztahuje se k posuzované lokalitě. Budeme-li vycházet v publikovaného textu, je
možné uvažovat o potenciálním ohrožení obyvatel hlukem
a nízkofrekvenčním zvukem s vlivem na životní pohodu
občanů, zejména v nočních hodinách. Vzhledem k umístění VE poblíž nejvíce obydleného centra obce (viz výše jmenovaná sídliště), budovy školy a mateřské školy, je realizace
záměru z tohoto pohledu nepřijatelná.
Příloha 15 - Biologické hodnocení
Vzhledem k uváděnému množství možného výskytu silně
ohrožených a ohrožených druhů ptáků a jejich prokázanému
a možnému hnízdění, požadujeme podrobný ornitologický
průzkum nejméně po dobu 3 let před vydáním závazného
stanoviska příslušného odboru životního prostředí. Zcela
nepřijatelný je doporučovaný průzkum za provozu VE.
Na základě místního pozorování lze uvést:
- hejna husí jsou pozorovatelná v době tahu každým
rokem
- v uplynulém období bylo v okolí obce lokalizováno 5
hnízd čápa černého, v době hnízdění a shánění potravy krouží nad obcí nebo loví v toku Moravské Sázavy
i v zastavěné části obce
- v době tahu, zejména jarního, byl často pozorován výskyt
čápů bílých na loukách jihozápadně od kóty 646 m n.
m., kteří tu až po dobu dvou dnů odpočívají; silný výskyt
čápů bílých byl pozorován bezprostředně před povodněmi v roce 1997
- letní hnízdiště netopýrů existuje přibližně od roku 1985
v čp. 56, lze předpokládat, že se netopýři s nově narozenými přírůstky stěhují odtud na zimoviště v objektech
pohraničního opevnění; druh netopýra nebyl dosud
zjištěn i přes žádost majitele objektu.

Josef Vavroušek, bývalý ministr životního prostředí
(Doc. Ing. Josef Vavroušek, CSc., nar. 15. září 1944 Praha, zahynul 18. března 1995 pod lavinou v dolině Parichvost, Západní Tatry, Slovensko - byl významný český ekolog, publicista a politik konce 20. století.)

Jan Kaňka, OS Naše Výprachtice

Obec Výprachtice nemůže v žádném případě ovlivnit rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje odboru životního prostředí, jakékoliv vyjádření ke zmiňovanému rozhodnutí, které bylo zveřejněno ve Výprachtických novinách na
žádost KÚ PK, je v dané souvislosti bez významu.
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Které vajíčko si Petr vykoledoval?

OMALOVÁNKY, doplňovačky
SUDOKU
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Zkuste nakreslit bledulku jedním tahem. Nejdřív si to vyzkoušejte jen prstíkem bez tužky, pak vezměte do ruky tužku
a bleduli několikrát obtáhněte. Zkusíte ji namalovat i sami?
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Omalovánka
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