Vážení přátelé,

v měsících červnu a červenci se realizovala ve Výprachticích rekonstrukce ČOV – čistírny odpadních vod. Na ČOV
bylo instalováno rotační bubnové síto italského výrobce
SE.F.T. s.r.l. Nová technologie umožňuje řešit problémy
filtrace a mikrofiltrace pevných částic z kapalin. Síto veškeré pevné částice zachytí a ty jsou uloženy do nádoby na
odpad s tím, že jsou vyloučeny z dalšího procesu čištění.
Celkové náklady na tuto technologii činily 912.240,- Kč.
Součástí nové technologie byla dodávka zařízení na předzahuštění kalů. Dodávka technologie řízeného čerpání
přitékajících odpadních vod na ČOV zabrání vyplavování
nádrží ČOV při prudších a déletrvajících deštích. Na ČOV
došlo rovněž k dalším drobným úpravám technologie
čištění. Výsledkem je nejen zefektivnění procesu čištění
odpadních vod, ale i snížení celkového objemu kalů.
Přesto prosíme, abyste do záchodů, jímek apod. nevyhazovali hadry a další tkaniny, včetně těch papírů se zvýšenou odolností. Jejich přítok na čistírnu znamená vždy
komplikace.
Dále byla dokončena druhá strana zateplené fasády
hospody U Jana. Nová fasáda určitě přispěla ke zlepšení
celkového exteriéru budovy. Zateplením dojde k menším
úsporám tepla v době konání různých akcí na sále. Zbývající část budovy hospody zatím zateplovat nebudeme.
Tuto část hospody totiž čeká rekonstrukce, která bude
možná až na základě získání potřebné dotace.
Byly vyasfaltovány a opraveny některé problematické
úseky komunikace směrem na pilu a na Malou Stranu.
Z kulturních akcí je třeba zmínit “Setkání na pomezí
Čech a Moravy ve Valteřicích”, konané dne 26. 6. 2011,
kde vystoupila zpěvačka Ilona Csáková. O program se
postarala i řada dalších souborů. Škoda jen, že nám zprvu nepřálo počasí a řadu lidí to od účasti ve Valteřicích
odradilo. Tentýž den pak myslivci pořádali tradiční “Myslivecké hody”, kde byla Vaše účast velice dobrá a někteří
zůstali na akci až do časných ranních hodin.
V kostele ve Valteřicích se uskutečnilo vystoupení pěveckých souborů, i na přípravě této akce se podílela obec.
Koburští hasiči oslavili dne 9. 7. 2011 odpoledne 120.
výročí založení SDH Koburk. U příležitosti těchto oslav
byl vydán velice pěkný almanach, který popisuje a ve
fotografiích zobrazuje hasičské hnutí v Koburku. Koburští hasiči připravili velice pěkný program spojený s výstavou historických listin, fotografií apod. Oslav se zúčastnil

i senátor Petr Šilar, který věnoval na akci finanční příspěvek. Částkou 18 tis. Kč přispěl Pardubický kraj a významný příspěvek poskytla rovněž obec Výprachtice. Každý
z přítomných se mohl přesvědčit, jak dobrovolníci, mnohdy i nehasiči, zasahovali při požáru v počátcích sdružení.
Pro fajšmekry byl připraven provoz hasičské parní stříkačky a pro děti byla k dispozici řada her a atrakcí.
Na druhé straně je nutné sdělit i zprávy nemilé. Došlo
k vyloupení naší pošty ve Výprachticích, a to se zbraní a za
bílého dne. Nějaký vtipálek opakovaně ucpal svod dešťové vody ze střechy budovy kuchyně naší Základní školy
J. P. Výprachtice, čímž opakovaně zničil sádrokarton
v prostorách kuchyně a malovat se muselo i o poschodí
níž, tj. v prostorách skladů. Určitě nám nedělá radost opakované ničení zastávek, které byly nedávno vymalovány,
ničení tabule na dětském hřišti apod.
Víte, udržet v provozu vesnici dá opravdu fušku. Jakékoliv další ničení majetku je vytahováním peněz z kapes nás
všech. Tyto prostředky pak logicky chybějí na opravy komunikací, na opravy budov a na údržbu obecního majetku.
Možná, že si to málokdo z nás uvědomuje, ale šetřit, a to
výrazně, budeme nuceni postupně stále více všichni. Pokud
budeme chtít udržet naši školu, bude nutné na ni z obecní
pokladny vynakládat stále více prostředků. Ministerstvo školství již nakonec avizovalo snížení rozpočtu, které nejvíce
pocítí školy na vesnicích, které nemají žáky, a proto nedostanou ani dostatek financí, jejichž přidělení prostřednictvím
kraje (finanční transfer) je odvislé právě od počtu žáků.
Prosím Vás proto, ve vlastním zájmu neničte majetek,
nechť je kohokoliv. Vše se nám vrátí opět jako problém,
který nemusíme nakonec zvládnout.
Již hrozící uzavření provozu OEZ nám dělá veliké vrásky. Tento smutný fakt se netýká jednotlivců, uvedené bude
mít neblahý dopad na celou vesnici. Snažíme se dělat vše
pro to, aby byla zajištěna práce v jiné lokalitě, která by
byla přednostně nabídnuta propuštěným zaměstnancům.
Věříme, že se odbory dokáží za práva zaměstnanců
postavit a tato práva smluvně zajistit.
Předáváme Vám pozdravy našeho čestného občana,
hejtmana Pk Mgr. Radko Martínka, který slíbil, že vesnici
pomůže, a to i za situace, kdy nedávno absolvoval další
náročnou operaci.
Děkujeme všem, kteří vesnici pomáhají a pro její zachování jsou ochotni něco udělat.
S pozdravem Zastupitelstvo obce Výprachtice

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice,
konaného dne 16. 5. 2011 v 17.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Přítomni: Ing. J. Falta, Ing. V. Indrová, V. Jandejsková,
Mgr. H. Katzerová, J. Koubek, J. Kulhánek, L. Merta, J. Pfeifer, JUDr. M. Stejskal
Hosté: MVDr. J. Chaloupek, V. Vaníček, J. Lerch, M. Hanyšová, M. Bašková

Schváleno: 8 – 0 – 0
Dostavila se paní V. Jandejsková
51/ ZO schvaluje uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor restaurace „U Jana“, Výprachtice čp. 216,
na stpč. 113 v k.ú. a obci Výprachtice s vítězkou výběrového řízení, slečnou Alicí Uhrovou, Výprachtice 180, IČO
87770881, a to dle předloženého návrhu smlouvy, který
je přílohou tohoto usnesení.
ZO současně schvaluje komisi na předání obecního
majetku, který se nachází v budově čp. 216, na stpč. 113
v k.ú. a obci Výprachtice:
ve složení: Jan Koubek – předseda
Jiří Pfeifer, Ing. Vendula Indrová členové.
Komise zpracuje předávací protokol o předání majetku případný chybějící majetek uvede zvlášť v příslušném
výkazu.
Schváleno: 9 – 0 – 0
52/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou
ADOS Sekerka-Antošovský, Biskupice 3, 569 43, provozovna: Pod Zahradami 720, 569 43 Jevíčko, IČO:
62676059, DIČ: CZ6501060720 na doplnění technologie
ČOV za cenu 760.200,- Kč bez DPH, cena včetně DPH
činí 912.240,- Kč. Smlouva o dílo se schvaluje dle návrhu
smlouvy o dílo, která tvoří přílohu tohoto usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
53/ ZO schvaluje rozpočtové změny dle předloženého
návrhu, který tvoří nedílnou součást tohoto usnesení ZO.
Schváleno: 9 – 0 – 0
54/ ZO schvaluje na základě žádosti slečny I. Hejlové
připojení domu ve výstavbě na stpč. 1860/29 v k.ú. a obci
Výprachtice na vodovod ve vlastnictví obce Výprachtice.
Schváleno: 9 – 0 – 0
55/ ZO schvaluje nájemní smlouvu na nájem a pronájem
nebytových prostor v domě čp. 175, které se nachází v přízemí (bývalá prodejna IVY) s firmou MUDr. Václav Kment,
lékárna Urban, se sídlem: Strážní 42, IČ 72785977, roční
nájem činí: 26.856,- Kč, a to od září 2011. Náklady na vytápění, vodné, stočné apod. budou účtovány samostatně.
Schváleno: 9 – 0 – 0
56/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce osobního
automobilu Ford tranzit bus, r.v.: 2003, VIN: WFOPXXGBFP2PO1180, SDH Koburk, se sídlem: Koburk čp. 2, 563
01 Lanškroun, to vše dle předloženého návrhu smlouvy,
který je nedílnou součástí tohoto usnesení ZO.
Schváleno: 9 – 0 – 0
57/ ZO schvaluje na základě žádosti Ing. Michala
Mikysky připojení domů čp. 249, 250 a drobné stavby na
stpč.687, vše v k.ú. a obci Výprachtice na obecní kanalizaci a připojení drobné stavby na stpč.687 v k.ú. a obci
Výprachtice obecní vodovod .
Schváleno: 9 – 0 – 0
58/ Z0 schvaluje poskytnutí částky 25.000,- Kč na
nákup následujícího zařízení do kuchyně restaurace
„U Jana“: 2 ks dřezu s odkapávačem, 3 ks lednic, 1 ks

Program:
1/ Investiční transfery našim sdružením
2/ Schválení smluv o dílo
3/ Schválení nájemní smlouvy na pronájem restaurace
„U Jana“
4/ Ostatní
5/ Diskuse
6/ 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: J. Pfeifer, H. Katzerová 			
Schváleno: 8 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: L. Merta, Ing. J. Falta
Schváleno: 8 – 0 – 0
45/ ZO schvaluje neinvestiční transfer ve výši 10 000,Kč Mysliveckému sdružení Výprachtice, IČO: 44473419,
zastoupenému panem Jaroslavem Vodehnalem, na činnost v roce 2011.
Schváleno: 8 – 0 – 0
46/ ZO schvaluje neinvestiční transfer - dar ve výši
10 000,- Kč panu Janu Mertovi, bytem Výprachtice 155,
na činnost Výprachtické dechovky v roce 2011.
Schváleno: 8 – 0 – 0
47/ ZO schvaluje neinvestiční transfer ve výši 10 000,Kč TJ Sokolu Výprachtice, IČO: 15030229, se sídlem
Výprachtice 94, zastoupenému panem Jiřím Kulhánkem,
na činnost v roce 2011.
Schváleno: 8 – 0 – 0
48/ ZO schvaluje neinvestiční transfer ve výši 10 000,Kč občanskému sdružení Kukátko, IČO: 26572915, se sídlem Výprachtice 199, zastoupené panem Janem Medkem,
na činnost v roce 2011.
Schváleno: 8 – 0 – 0
49/ ZO schvaluje poskytnutí neinvestičního transferu
Římskokatolické církvi Výprachtice, se sídlem: Bystřec čp.
244, IČ: 61234222, a to ve výši 8 000,- Kč. Transfer je určen
na osvětlení kostela Proměnění Páně ve Výprachticích.
Schváleno: 8 – 0 – 0
50/ ZO schvaluje poskytnutí finančního transferu Římskokatolické církvi Valteřice, se sídlem: Bystřec čp. 244,
IČ: 61234231, a to ve výši 22.000,- Kč. Transfer je určen
na restaurování 4 kusů památkových praporů, zhotovení
elektrické přípojky a osazení mříží v hlavním vchodu.



myčka nádobí, 1 ks mrazák, 1 ks pizza pec.
Schváleno: 9 – 0 – 0
59/ ZO projednalo žádost firmy Heroltická s.r.o. Roubalova 16, 602 00 Brno o umístění informačních tabulí ohledně ubytování v Herolticích s tím, že s umístěním
těchto tabulí nevyslovilo souhlas.
Schváleno: 8 – 0 – 1
60/ ZO projednalo žádost paní Macanové o snížení
úřední ceny pozemku 3235/5 v k.ú. Výprachtice o jednu polovinu ceny stanovené znalcem. Důvodem je stav
pozemku, který bylo nutné vyčistit, uklidit a zrekultivovat.
Uvedené se vztahuje k usnesení číslo 50, ze dne 23. 6.
2011, kterým byla schválena směna pozemků.
Schváleno: 8 – 1 – 0
61/ ZO schválilo zakoupení automobilu pro potřeby
zaměstnanců obecního úřadu, a to do 40.000,- Kč.
Schváleno: 9 – 0 – 0
62/ ZO projednalo podmínky vykoupení pozemků
od pana J. Fajta. Podmínky výkupu jsou součástí tohoto
usnesení ZO. ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí kupní smlouvě za podmínek dle předloženého návrhu
a pověřuje starostu, aby v dané souvislosti jednal o změně
ÚP, rozvodu vody a vodojemu v dané lokalitě apod.
Schváleno: 9 – 0 – 0
63/ ZO bere na vědomí nabytí finančních prostředků
ve výši 7 000,- Kč do vlastnictví Základní školy Jindřicha
Pravečka Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí, Výprachtice
čp. 390, a to darem od firmy Lesy České republiky, s.p., se
sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, krajské
ředitelství Choceň, IČO: 42196451, které budou použity
na projekt „Moderní školní knihovna“.
Schváleno: 9 – 0 – 0
64/ ZO schvaluje dokončení vystrojení vodního vrtu
v lokalitě Zaječín s tím, že práce provede firma Viléma Šedy,
místo podnikání Žamberk, Masarykovo náměstí 925, IČ
73608629, DIČ CZ 7407163687, vše dle návrhu smlouvy
o dílo, za nejvýše přípustnou cenu 40.000,- Kč bez DPH.
Schváleno: 9 – 0 – 0
65/ ZO schvaluje převod části výsledku HČ 2008 ve
výši 279 198,89 Kč do rozpočtu obce.
Schváleno: 9 – 0 – 0

66/ V souvislosti s ukončením dodávek el. energie
firmou Bohemia Energy souhlasí ZO obce Výprachtice
s uzavřením smlouvy na dodávky el. energie s firmou
RWE, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem.
Schváleno: 9 – 0 – 0
67/ ZO schvaluje navýšení příspěvku ZŠ Jindřicha Pravečka Výprachtice, čp. 390 o částku 5 000,- Kč, která bude
určena na zaplacení dopravného autobusem do Vysokého
Mýta na dopravní hřiště.
Schváleno: 8 – 0 – 1
Starosta pozval všechny zastupitele a přítomné na akci
„Poznejme se sousedé“ konanou dne 21. 5. 2011.
Diskuse:
Pan Lerch Josef – zda by se nedalo zajistit vyvěšení na
internetovou stránku obce veškerých vyhlášek a předpisů,
které jsou vyvěšeny na úřední desce.
Pan Vaníček a pan Chaloupek – připomínky k ÚP
V diskusi vystoupil pan MVDr. Josef Chaloupek a pan
Vladislav Vaníček s tím, že jejich pozemky, na kterých
hospodaří, byly změnou územního plánu č. 2 vyčleněny
jako pozemky pro výstavbu bytových domů. V dané souvislosti byla přečtena starostou obce jejich vyjádření, ze
kterých vyplývá, že požadují, aby předmětné pozemky, tj.
ppč. 226/4, 304/1 a 304/3 vše v k.ú. a obci Výprachtice,
byly vráceny na základě nového územního plánu, který
se připravuje, do původního stavu z hlediska využití tj.
k zemědělskému využití.
Bylo jim odpovězeno, že jejich připomínky budou
začleněny do návrhové části nového územního plánu
a jejich požadavky budou v rámci tohoto nového územního plánu vypořádány. Bylo však upozorněno na to, že
zpracování nového územního plánu bude proces, jehož
délku není možné přesně určit.
Zpráva návrhové komise: všechny body jednání byly projednány a jednotlivě schváleny.
Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 9 zastupitelů, zasedání je usnášeníschopné.
Závěr: Starosta obce poděkoval přítomným zastupitelům
a hostům za účast a veřejné zasedání ukončil.
Zapsala: Věra Jandejsková

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice,
konaného dne 8. 7. 2011 v 17.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu.
Přítomni: Ing. J. Falta, Ing. V. Indrová, V. Jandejsková,
Mgr. H. Katzerová, J. Koubek, J. Kulhánek, L. Merta, J. Pfeifer, JUDr. M. Stejskal
Hosté: Josef Hejl, Milan Chládek, Jarmila Schlegelová,
Ladislav Kaplan, Miroslav Junek, Jiří Kollert, Josef Lerch,
Marie Bašková, Milan Brejša, Ladislav Chládek, Marie
Kaňková, Jan Kaňka, Luboš Dušek

4/ Schválení přispěvku pro SDH Koburk
5/ Projednání dopisu občanského sdružení
Naše Výprachtice – větrné elektrárny
6/ Ostatní
7/ Diskuse
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

Program:
1/ Smlouvy o zřízení věcných břemen – vodovod
2/ Schválení smluv o dílo – rekonstrukce přízemí ZŠ,
vzduchotechnika ZŠ
3/ Projednání žádostí o odkup obecních pozemků



Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: Ing. Jiří Falta, Ing. Vendula
Indrová
Schváleno: 8 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: Jiří Kulhánek, Jan Koubek
Schváleno: 8 – 0 – 0
Na zasedání se dostavil pan Luboš Merta

zastoupenému panem Liborem Helbichem, starostou
SDH, na oslavu 120. výročí založení SDH Koburk.
Schváleno: 9 – 0 – 0
73/ ZO projednalo dopis sdružení Naše Výprachtice,
ve kterém jsou jednak vyjádřeny pochybnosti ohledně
nedostatků smlouvy s firmou Eldaco a.s., Brno a o.s. Naše
Výprachtice dále navrhuje vyhlášení referenda k větrné elektrárně. Ke smlouvě vypracoval odborný posudek
nezávislý advokát JUDr. Jiří Zippe z Letohradu. Posudek
je k dispozici na webových stránkách obce Výprachtice.
V tomto posudku rozhodně nejsou takové výhrady ke
smlouvě o spolupráci, které jsou uvedeny v dopise občanského sdružení Naše Výprachtice.
Na žádost o.s. Naše Výprachtice bude na tento dopis
zasláno písemné vyjádření.
74/ ZO nesouhlasí s vyhlášením referenda z vlastního
podnětu.
Schváleno: 6 –3 – 0
75/ ZO souhlasí s tím, aby referendum ohledně stavby větrné elektrárny bylo vyhlášeno na základě podnětu
občanů obce Výprachtice s tím, že se pro konání referenda
vysloví potřebný počet občanů, ve smyslu zákona o referendu, s tím, že požadujeme, aby o.s. Naše Výprachtice
doložilo požadavek potřebného počtu občanů na konání
příslušného referenda
Schváleno: 9 – 0 – 0
76/ ZO uděluje výjimku ze stanoveného počtu žáků dle
ust. § 23 odst. 4 a 5, zák. číslo 561/2004 Sb., školského
zákona o základním vzdělávání v Základní škole Jindřicha
Pravečka Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí. Výjimka se
uděluje na školní rok 2011/2012. ZO se zavazuje dofinancovat chybějící mzdové náklady této příspěvkové organizace potřebné pro provoz školy.
Schváleno: 9 – 0 – 0
77/ ZO schvaluje přijetí dotace z Pardubického kraje na
akci „Výstavba podkroví nad restaurací kulturního domu“
ve výši 100 000,-. Zároveň se zavazuje dofinancovat akci
ve výši 50% celkových nákladů - to je 100 000,- Kč.
Schváleno: 9 – 0 – 0
78/ ZO schvaluje uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou ASEKOL s.r.o., se
sídlem Československého exilu 2 062/8, 143 00 Praha 4,
IČO: 27373231, DIČ: CZ 27373231.
Schváleno: 9 – 0 – 0
79/ ZO schvaluje dodatek č. 1 ke zřizovací listině
příspěvkové organizace Mateřská škola Výprachtice,
Výprachtice 390, dle návrhu, který je přílohou a nedílnou
součástí tohoto usnesení.
Schváleno: 9 – 0 – 0
80/ ZO schvaluje výši úhrady za 1 m3 kalů z domácích
žump a septiků vyvážených na ČOV Výprachtice, a to pro
domy v obci Výprachtice ve výši odpovídající ceně stočného pro občany obce Výprachtice. Pro ostatní občany
okolních obcí 300,- Kč bez DPH za 1m3 kalů.
Schváleno: 9 – 0 – 0
81/ ZO vyhlašuje v souladu s ust. § 6 a násl. ust. zákona číslo 137/2006 Sb., v platném znění, výběrové řízení

68/ ZO souhlasí se zřízením věcných břemen s vlastníky pozemků dotčených stavbou nových vrtů VH-2 a VH3 a jejich napojení na vodovod a s vlastníky pozemků,
dotčených opravou vodovodu, vše v k.ú a obci Výprachtice, a to za úhradu 500,- Kč jednorázově.
č. parcely
Stavba
Vlastník
KN 300/1
Oprava vodovodu Falta Miroslav, Falta Zdeněk,
KN 308/2
Oprava vodovodu MVDr. Josef Chaloupek
KN 309
Oprava vodovodu Jiří Krobot
KN 321
Oprava vodovodu Erich Polách,
		
Veronika Poláchová
KN 322/1
322/2
3558
Oprava vodovodu Luboš Fait, Marta Faitová
PK 2856
Oprava vodovodu Petr Skalický
PK 2858
Oprava vodovodu Agrospol Výprachtice, s.r.o.
KN3303/1
Oprava vodovodu ČR- Povodí Moravy, s.p.
KN 2430
Vrt VH-2
Josef Skalický
KN 2437/1
Napojení VH-2
ČR- Lesy ČR, s.p.
KN 2437/2
Napojení VH-2
Josef Skalický,
		
Jaroslava Skalická
KN 2457/1
Napojení VH-2
Anna Fišerová
KN 2681/2
2681/3
2679
Vrt VH-3
Marta Kuttichová
KN 2680
Napojení VH-3
Marie Reslerová
Schváleno: 9 – 0 – 0
69/ ZO schvaluje smlouvu o dílo s firmou Luboše Merty
– OVAZ, Výprachtice č.p. 283, IČO: 41243277 na vybudování sociálního zázemí v suterénu ZŠ za nabídnutou
cenu 150 000,- Kč, vše za podmínek dle návrhu smlouvy.
Schváleno: 8 – 0 – 1
70/ ZO schvaluje smlouvu o dílo na úpravu vzduchotechniky v kuchyni ZŠ – dobudování rekuperace za cenu
do 15 000,- Kč. Úpravu provede firma Šlapal, vzduchotechnika.
Schváleno: 9 – 0 – 0
71/ ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku ppč.
3553 v k.ú. a obci Výprachtice na žádost paní Zdeňky
Klímové. Na dělení daného pozemku bude vypracován
geometrický plán na náklady žadatele. Na oddělených
pozemcích určených k prodeji bude sjednáno věcné břebeno - umístění vodovodu.
Žádost paní Pelclové o prodeji části ppč. 3553 v k.ú.
a obci Výprachtice bude řešena až po doložení vlastnictví
k domu čp. 223.
Schváleno: 9 – 0 – 0
72/ ZO schvaluje neinvestiční transfer ve výši 10 000,Kč SDH Koburk, se sídlem Koburk 2, IČO: 61237833,



na pořízení územního plánu obce Výprachtice. Schvaluje
podmínky výběrového řízení, které tvoří přílohu tohoto
usnesení. ZO současně schvaluje členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek k provedení výběrového řízení na zhotovitele nového územního plánu obce
Výprachtice ve složení:
Věra Jandejsková, Jiří Kulhánek a Ing. Jiří Falta
Komise zpracuje zprávu a předloží ji ZO do 30. 7.
2011. Vypracování nového ÚP bylo schváleno na základě
usnesení ZO číslo 19, ze dne 23. 2. 2011.
Schváleno: 9 – 0 – 0
82/ ZO schvaluje rozpočtové změny dle předloženého
návrhu, který tvoří nedílnou součást tohoto usnesení ZO
Schváleno: 9 – 0 – 0
Zpráva návrhové komise: všechny body jednání byly projednány a jednotlivě schváleny.
Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo 9 zastupitelů, zasedání je usnášeníschopné.
Závěr: Starosta obce poděkoval přítomným zastupitelům
a hostům za účast a veřejné zasedání ukončil.

Dnes se usmívají, ale za pět let
budou brečet
V obci Výprachtice má na jaře příštího roku skončit
výroba v provozu jednoho nadnárodního koncernu. Výroba se přesune do Řecka. Pokud by situace byla opačná,
tak vám garantuji, že dělníci v Řecku by už stávkovali.
Trochu se divím, že naši lidé této situaci jenom trpce přihlížejí. Přitom se musí také naučit bojovat za svá práva,
jinak ničeho nedosáhnou. Ta představa, že ještě pojedou
do Řecka učit místní dělníky zvládnout výrobu, je dost
absurdní.
Kouzlo dotací je mocná čarodějka. Z pohledu globálního světa věc poměrně nezajímavá. Ovšem z pohledu obyčejných lidí se jedná téměř o tragédii. Většina zaměstnanců totiž bydlí přímo v obci nebo blízkém okolí. Situace na
trhu práce rozhodně těmto lidem nedává dobré vyhlídky
na novou práci a dojíždět není téměř kam.
V této souvislosti je rovněž zajímavá informace o tom,
že tento zaměstnavatel chce v Králíkách rozjet do dvou
let nový provoz. Místní občané a radnice mají z tohoto
kroku určitě radost. Nezaměstnanost je dnes velký problém téměř všude a každé nové pracovní místo je vítáno
s otevřenou náručí.
Bohužel nic není tak jednoduché, jak se na první pohled
zdá. První problém bude sehnat na Králicku dostatečný
počet vhodných pracovníků. Tento problém je ovšem
řešitelný „dovozem“ pracovníků ze zahraničí. Náš úřad
práce přispěje na vznik nových pracovních míst a ten stejný úřad bude vyplácet podporu lidem ve Výprachticích.
Ve své podstatě podporu zahraniční firmě zaplatí daňoví
poplatníci. Reálně lze ovšem předpokládat, že až skončí
podpora na pracovní místo a možnost dosáhnout na další dotace, tak to firma zabalí i v Králíkách a výrobu opět
někam přesune. Ve své podstatě se problém pouze odloží.
A my můžeme jen odhadovat, zda to bude za dva, tři nebo
za více let.
Výsledkem těchto aktivit budou na konci nezaměstnaní
ve Výprachticích i v Králíkách. Firma zbohatne, ale dělníci a stát zapláčou!

Zapsala: Věra Jandejsková

SPOZ oznamuje

V červenci a srpnu má své jubileum
Jiří Katzer		
Jaroslav Mariel
Lenka Kubínová

50 let
50 let
50 let

Václav Macan
Miloš Frank		
Bohumil Frank

60 let
60 let
60 let

Jana Hejlová		
Josef Krátký		

65 let
65 let

jk

Václav Janků		

70 let

Marie Hanzlíčková
Stanislav Lerch

75 let
75 let

Alžběta Krátká

80 let

Vítej mezi námi
Tereza Skalická
Lukáš Dresler



Stanovisko k problematice výstavby větrné elektrárny
ve Výprachticích
A nyní k často diskutovaným otázkám.
1)Vliv větrné elektrárny na životní prostředí - při vhodném umístění - je skutečně minimální, zejména z hlediska
hluku. Hladina hluku při vzdálenosti cca 400 m od větrné
elektrárny je okolo 40 dBA. Podle hygienických předpisů
v ČR je minimum pro den 50 dBA a pro noc 40dBA. Při
vzdálenosti cca 500 m je hluk již neslyšitelný a dosahuje
úrovně cca 25 dBA.

Vážení spoluobčané,
již delší dobu sleduji názory jedné a druhé strany týkající se výstavby větrné elektrárny v blízkosti Výprachtic.
Vzhledem k tomu, že v oboru elektro pracuji celý život,
dovoluji si Vám předat několik poznámek a postřehů
z Vašich diskuzí ohledně zamýšlené větrné elektrárny.
V první části se zaměřím na několik základních informací. Česká republika se v rámci EU zavázala, že do roku
2010 bude vyrábět 8 % elektrické energie z obnovitelných
zdrojů. Tento poměr zatím není splněn a ze strany EU hrozí
sankce. Navíc po zkušenostech s bezpečností atomových
elektráren zejména z Japonska se jeví využití jádra jako
problematické, a proto sousední Německo v dohledné
době odstaví většinu atomových elektráren. Z tohoto důvodu bude otázka výroby elektrické energie z obnovitelných
zdrojů stále aktuálnější. Obnovitelnými zdroji se v našem
případě rozumí voda, vítr, slunce, bioplyn a biomasa.
Elektrárny na biomasu a bioplyn jsou svým stavebním rozsahem a technologiemi značně náročné a jejich
výstavba je často vázaná na větší aglomerace, kde se
v řadě případů využívá odpadního tepla k vytápění domácností, což v naší oblasti nepřichází v úvahu.
V případě naší obce a okolí je proto možné vyrábět
elektrickou energii za použití větru nebo slunce. Otázku
slunečních elektráren vzhledem k nesmyslné podpoře státu a devastaci zemědělské půdy a krajinného rázu podhorské vesnice ponechám stranou a zaměřím se na možnost výstavby větrné elektrárny.
Využití větrné energie je známé z dávné minulosti,
a to v podobě větrných mlýnů nebo vodních čerpadel.
Řada těchto děl již v současnosti neslouží svému účelu
a obdivujeme je jako historické a kulturní památky, které
dokreslují v dané lokalitě krajinný charakter. Je pravda, že
nová větrná elektrárna může subjektivně měnit krajinný
ráz. Krajina v ČR i jinde v Evropě se díky lidské činnosti
neustále mění tak, že prakticky nelze hovořit o původní
krajině. Dokladem toho je v minulosti vybudované vrchní vysokonapěťové vedení, které je necitlivě vedené přes
Jiráskův vrch a Hoblouň, anebo řada telekomunikačních
stožárů v našem okolí. Na důkaz neustálé změny krajinného rázu si stačí porovnat fotografie Výprachtic a jejich
okolí před 50 lety, 25 lety a současnosti.
Při srovnání s okolními státy Evropy je výroba elektrické
energie v ČR pomocí větrných elektráren prakticky zanedbatelná oproti Německu, kde výroba el. energie pomocí
větrných elektráren činí cca 15 %, v Dánsku a Norsku cca
30 % a ve Španělsku cca 55 %.
Vzhledem k tomu, že je v současnosti výstavba nových
fotovoltaických elektráren v ČR zastavena a otázka použití jádra je značně diskutabilní, další požadavky nárůstu
spotřeby elektrické energie bude nutno krýt výstavbou
nových větrných elektráren. Pro srovnání větrná elektrárna
o výkonu cca 2 MW vyrobí ročně průměrně 2900 MWh
elektřiny, což pro představu znamená roční spotřebu cca
850 domácností.

2)Větrná elektrárna je zdroj infrazvuku, který může způsobovat bolesti hlavy, stres nebo poruchy spánku apod.
– zvýšenými hladinami infrazvuku není pouze samotná
větrná elektrárna, ale v přírodě to může být šumící les,
proudění větru anebo hučící voda. Četnými měřeními
bylo dokázáno, že infrazvuk a nf hluk ve vzdálenosti cca
600m od větrné elektrárny není prakticky detekován.
3) Větrná elektrárna způsobuje úhyn ptáků – ano, při
přímém střetu s rotorem, což je zanedbatelné procento
úhynu ve srovnání se střetem s jedoucím autem, vedením
vysokého napětí anebo zemědělskou činností. Dokonce
jsou známy případy, že některé druhy ptáků staví hnízda
ve skříních generátorů. Z dlouhodobých sledování chování zvěře v blízkosti větrných elektráren bylo zjištěno,
že zvěř si na novou elektrárnu poměrně rychle zvykne
a nespatřuje v ní zdroj rušení.
4)Větrná elektrárna ovlivňuje a ruší televizní signál –
pokud je elektrárna umístěna mimo spojnici nejbližších
TV vysílačů a je vzdálená od vesnice cca 400 m, pak
v žádném případě neruší TV signál.
5) Větrné elektrárny ruší ráz krajiny – jak jsem již uvedl
v předchozích odstavcích, je větrná elektrárna skutečně
výrazným krajinným prvkem, který subjektivně mění krajinný ráz pro někoho negativně a pro druhého zase pozi-



tivně. Vhodná poloha větrné elektrárny může přispět ke
zvýšení turistického zájmu o danou oblast a k jejímu zviditelnění. To je to samé, jako kdybychom tvrdili, že staré
větrné mlýny škodí rázu krajiny. Naopak tyto stavby návštěvníci hodnotí jako součást charakteru krajiny. Větrné
parky zejména na hranicích Slovenska a Maďarska anebo
větrné elektrárny v Německu, Dánsku anebo i na Sardinii, kterou jsem několikrát navštívil, nikoho neuráží a jsou
dominantou dané oblasti.
6)Větrná elektrárna jako zdroj stroboskopického efektu,
který je způsoben slunečními paprsky, které jsou periodicky zastiňovány rotujícími listy rotoru. Tento efekt skutečně
nastává, výzkumy však bylo zjištěno, že jev působí na
jednom místě maximálně několik minut za předpokladu
slunečního svitu a nedává předpoklady vzniku psychických poruch. Součástí projektové dokumentace je výpočet maximální doby stroboskopického efektu pomocí
výpočetního programu STIN. Nově budované VE jsou
vybaveny řídícím počítačem, který pomocí senzorů, za
podmínek vzniku stroboskopického jevu danou VE, na
příslušnou dobu, řádově minuty, vypne.
7)Větrná elektrárna může být zdrojem poruchy (blackout) v přenosové síti. Samotná VE black-out nezpůsobí,
ale v poslední době masivního nárůstu zejména fotovoltaických elektráren může black-out vzhledem k přebytku elektrické energie v síti nastat. K provozu a instalaci
VE dává stanovisko a povolení ČEPS, který má možnost
v případě black-outu VE v dané lokalitě na nezbytnou
dobu vypnout.
Na základě výše uvedených bodů jsem se pokusil reálně vysvětlit a zodpovědět otázky a nejasnosti, které trápí některé naše občany v souvislosti s předpokládanou
výstavbou VE. Je zřejmé, že skalní odpůrce VE výše uvedené připomínky a postřehy pravděpodobně nepřesvědčí a budou argumentovat řadou publikací a výzkumných
zpráv, které jsou proti výstavbě VE.
Vzhledem k tomu, že se poptávka po elektrické energii
neustále zvyšuje, je zřejmé, že porostou tlaky na výstavbu nových elektráren při použití obnovitelných zdrojů.
Při dnešní ekonomické situaci obcí se nedivím, že vedení
obce podporuje výstavbu nové větrné elektrárny, neboť
její provoz přináší do obecní pokladny roční poplatek ve
výši 100.000,-Kč, které lze účelně použít k dalšímu zvelebování obce.

Vítání občánků
SPOZ Výprachtice uspořádal dne 11. června 2011 vítání občánků, kterého se zúčastnilo 5 dětí. Do života jsme
přivítali Jiřího Moravce, Radima Chládka, Amálii Adamovou a Nikolu a Lukáše Haukovi.
Všem přejeme vše nejlepší, krásný a spokojený život.

Za SPOZ Věra Jandejsková

Bystřecké kilometry

Ing. Jiří Oliva
Čestný občan Výprachtic

V sobotu 13. 8. 2011 se uskuteční
11. ročník „Bystřeckých kilometrů“.
Start a cíl pochodu: hostinec „U Špičáků“
od 6:00 hodin do 14:00 hodin s návratem do cíle
do 18:00 hodin. Pěší trasy jsou dlouhé od 6
do 50 kilometrů okolím obce Bystřec. Cyklotrasy
pro rodiny s dětmi měří 20 km, ostatní od 40
do 100 km. Účast dětí do 12-ti let je možná pouze
v doprovodu dospělé osoby. Je možno si zakoupit
turistické známky a vizitky.
Jako novinku pro Vás pořadatelé připravili vycházku
k „Čertovým schodům“ (drážní cestou směr Tisce).
Těšíme se na Vaši účast.

V pátek 16. 9. 2011 bude
očkování psů
proti vzteklině
14:30 – 15:00 hod. u OÚ ve Výprachticích
15:00 – 15:15 hod. na Haldě u kravína
15:15 – 15:30 hod. v Koburku u hasičárny

Jaroslav Vaníček čp. 378



Zprávy ze školičky
Výlet na dopravní hřiště: V polovině června jsme se
vydali na výlet do Mohelnice, zaměřený na dopravu.
Děti měly možnost stát se účastníky silničního provozu
a poznávat různé dopravní situace. Naučily se jezdit vpravo, dávat přednost, rozlišovat barvy na semaforu, chovat
se podle dopravních značek a vzájemně být k sobě ohleduplní. Jízda na elektrických čtyřkolkách, motorkách, různých šlapacích kolech, tříkolkách a odrážedlech může být
i vhodným tipem na rodinný výlet.

Rozloučení s předškoláky: Konec školního roku s sebou přináší
loučení s nejstaršími
dětmi, které dorostly do
školních lavic. Jeden
z posledních dnů ve
školce si děti prožily se
svými rodiči. Vydali se
na cestu za pokladem,
kde plnili různé úkoly. Cesta krásnou letní
přírodou nás dovedla
až na školní zahradu,
kde nás čekal poslední
úkol - hledání pokladu. Na závěr jsme
dětem popřáli úspěchy ve škole a předali drobné dárky
s knihou a kytičkou.
kolektiv MŠ

Schůzka s rodiči na nový školní rok se uskuteční
v úterý 30. 8. 2011 v 15.30 hodin

ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGIE (sobota, neděle, svátek 8 – 11 hodin)
pro oblast Letohrad, Žamberk, Lanškroun, Jablonné n. Orl.
6. – 7. 8. 2011 		
13. – 14. 8. 2011
20. – 21. 8. 2011
27. – 28. 8. 2011
3. – 4. 9. 2011
10. – 11. 9. 2011
17. – 18. 9. 2011
24. – 25. 9. 2011
28. 9. 2011 		

MUDr. Špička Jan, Králíky 414, tel. 465 613 154
MUDr. Špičková Marie, Králíky 414, tel. 456 631 274
MUDr. Šrámek Petr, Letohrad, U Dvora 815, tel. 465 621 551
MUDr. Ulman Jaroslav, Tatenice 268, tel. 465 381 212
MUDr. Vacková Jana, Lanškroun, Hradební 227, tel. 465 322 348
MUDr. Valentová Hana, Lanškroun, Strážní 151, tel. 465 322 907
MUDr. Vebrová Zdeňka, Žamberk, Raisova 814, tel. 465 613 441
MUDr. Vojtková Eliška, Žamberk, nám. Gen. Knopa 837, tel. 465 676 821
MUDr. Vlasatá Lenka, Jablonné n. O., Na Dílech 622, tel. 465 642 765



ZŠ Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE
PRÁZDNINOVÉ OHLÉDNUTÍ

slušné, pracovité a úspěšné mladé lidi.
Starosti a problémy? - také jsou. Nechci jimi ale teď
rušit příjemnou prázdninovou atmosféru…
Užívejte sluníčka, vody, čerstvého vzduchu, krásné přírody, ať už jste žáky naší školy, nebo jste jimi byli, nebo
po prázdninách budete. Na všechny se budu těšit.

Dveře školní budovy se již dávno za školáky zavřely,
vysvědčení leží uložena a málem pozapomenuta, prázdniny jsou v plném proudu a léta si užíváme plnými doušky
zcela jistě všichni – malí i velcí, mladí i ti dříve narození.
Bezstarostné období, chtělo by se říci.
Chci se v pár řádcích vrátit ještě uplynulému školnímu
roku.
O čem psát? Mohla bych znovu připomenout všechny
akce, na kterých žáci naší školy vystupovali s programem.
Mohla bych připomenout úspěšnou účast v testování
Scio. Ráda vzpomenu na úspěch ve výtvarné soutěži, v
dějepisné olympiádě. Nelze opomenout letošní premiéru,
účast v matematické korespondenční soutěži Taktik, kdy
dvě družstva dosáhla maximálního ohodnocení. Díky patří i SRPDŠ, které uvolnilo na startovné v Taktiku finance.
Vzpomenu i exkurzí ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou, díky níž mají naši žáci možnost zorientovat se v technických profesích. Vrcholem spolupráce v
letošním školním roce byla červnová exkurze do IQ parku
v Liberci, kdy dopravu hradila právě KHK. Dále ráda zmíním množství kroužků, které žákům nabízely smysluplné
využití volného času a rozvíjení jejich zálib.

Krásné léto Vám všem přeje
Mgr. Hana Chládková, ředitelka školy

HERMAS a.s.
revize elektrických zařízení a hromosvodů
BERAN ZDENĚK ev. č.: 0972/3/10/R-EZ-E2A
561 33 Horní Heřmanice č. p. 24
DIČ: CZ25290380
mob.: +420 604 674 476
Realizujeme výchozí a periodické revize elektrického zařízení s napětím do 1kV střídavého nebo
1,5kV stejnosměrného (bez nebezpečí výbuchu)
Revize hromosvodů (bez nebezpečí výbuchu)
Periodické revize:
• ručního elektrického nářadí
• elektrických spotřebičů včetně výpočetní techniky
• prodlužovacích přívodů
• revize jsou prováděny profesionálními měřicími
přístroji pravidelně kontrolovanými

Předávání štafety prvňáčkům 23. 6. 2011
Vánoční jarmark, Den Země, besídka ke Dni matek,
Dětský den, výlety, návštěvy divadla, sportovní soutěže
….je to pestrá kytice toho, co se žáky a pro žáky, ale také
pro obec děláme.
Je mou milou povinností poděkovat všem, kteří školu
podporují a pomáhají jí.
Chci především poděkovat za podporu panu starostovi.
Cítíme velmi dobře jeho péči o to, aby škola byla dobrou
vizitkou celé obce. Velmi si toho vážíme.
Dále bych chtěla poděkovat všem, kteří škole pomáhali
sponzorsky: společnosti Line Art a.s., firmě Kovo Beran,
Lesům České republiky, firmě Fortell, panu Karlu Mačátovi, panu Davidu Petrovi, manželům Duškovým. Někteří
pomohli finančně, někteří materiálně.
Rozhodně nikoli na posledním místě děkuji rodičům
našich žáků. Za spolupráci, za zájem o školu, za to, že si
uvědomují náš společný cíl – vychovat z dětí vzdělané,

Proč dělat revize?
Provádění revizí ukládají provozovateli elektrických
zařízení zákony a vyhlášky České republiky.
Pravidelná revize elektrických zařízení Vám umožní
tato zařízení udržovat v provozně bezpečném stavu.
Omezíte vznik poruchových stavů, které mohou znamenat přerušení provozu a výroby.
Minimalizujete možnost vzniku rozsáhlých škod způsobených požárem.
Zamezíte možnosti omezení výše plnění ze strany
pojišťovny v případě škodní události.
Ceny dle rozsahu prováděných prací po telefonické
domluvě.
Těšíme se na případnou spolupráci.



Spoj čísla od 1 do 51 a obrázek pak vymaluj.

OMALOVÁNKY, doplňovačky
SUDOKU

Umíte násobilku dvou? Spočítejte příklady a vybarvěte
chobotničku podle výsledků.

Omalovánka
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