ZPRÁVY Z OBCE
Vážení přátelé,
dne 25. června 2008 postihl naši obec přívalový déšť
doprovázený velkým větrem. Během cca 20 min spadlo
na území naší obce asi 61 mm srážek na 1 m2. Přitom
došlo k poškození mnoha místních komunikací. Voda
vyplavila dům paní Reslerové (pod hospodou „U Mostu“), poškodila střechu Skalickým na Haldě, Smejkalovým
nad mlékárnou, Indrovým, Chládkovým na Haldě apod.
Velice nepříjemnou skutečností bylo přerušení dodávek
elektrické energie. Některé části obce (Hoblovna a Halda)
byly bez dodávek elektrické energie až do odpoledních
hodin v neděli dne 29.
6. 2008.
Pracovníci
obce
přitom řádně veškeré poruchy ohlásili.
Vzhledem k reorganizaci firmy ČEZ, středisko
ohlašovny poruch bylo
přesunuto do Plzně,
neprobíhá ohlašování
poruch bezproblémově.
Přestože byly poruchy
paní Havelkovou nahlášeny, nic se nedělo,
a to i přesto, že přes
obec projížděly různé
montážní skupiny, které
však bez přímého pokynu střediska nemohly zasáhnout. V Koburku a na Hoblovně přitom stačilo zapnout jističe transformátoru.
Vzhledem k prodlevám při odstraňování poruch spojených s obnovením dodávek proudu jsme podali podnět
poslanecké sněmovně, aby se touto situací zabývala.
Ve firmě ČEZ a.s. je většinovým vlastníkem stát. V dozorčí radě společnosti sedí opět zástupci státu. Nemělo
by jim být tedy lhostejné, jak se tato firma chová ke svým
zákazníkům. Na jedné straně je obhajováno zdražování
el. energie, čemuž na druhé straně neodpovídá snaha
této firmy zajistit svým zákazníkům odpovídající servis.
Mimochodem v naší obci jsou ještě místa, kde nadzemní

kabely mají takový průvěs, že mohou být poškozeny projíždějícími vozidly.
Středisko poruch je přitom opakovaně z naší strany
atakováno, aby byla provedena oprava. Jejich odpověď je
vždy stejná, víme o tom a závady postupně odstraníme.
V dané souvislosti bychom chtěli poděkovat výprachtickým hasičům a dalším dobrovolníkům, kteří přispěchali
na pomoc a pomáhali s čištěním mostů, odklízením spadlých stromů, úklidem vozovek plných naplavenin a nánosů bahna apod.
Dosud pomáhají s opravami cest i zaměstnanci naší
obce. Snažíme se pomoci každému z našich
občanů, kdo o pomoc
požádá. Do současné
doby bylo na území
obce navezeno cca
15 nákladních vozidel
štěrku, kamenů a dalšího materiálu, který
je používán na opravy
komunikací a k opravě
dalších míst poškozených touto „povodní“.
Ve spolupráci s Povodím Moravy s.p. se
snažíme zajistit průchodnost koryta místního potoka.
Chtěli bychom Vás v dané souvislosti poprosit o to,
abyste, pokud bydlíte v blízkosti potoka, na jeho břehu
nenechávali nic, co by mohlo vytvořit překážku a zavinit
rozvodnění potoka v místě, kde takto vznikne překážka
odtékající vodě.
Z poslední „povodně“ máme několik špatných zkušeností. Most na místní komunikaci u paní Reslerové byl
např. ucpán dřevěnými schody, větvemi, keři, senem
a dalším materiálem. Z potrubí pod mostem pak naši hasiči vytáhli různé věci, včetně předního skla od automobilu. V některých dalších úsecích naší obce byla situace
obdobná.

Domníváme se, že každý by se měl chovat tak, aby
nepoškozoval majetek jiného. Prosíme Vás ještě jednou
o vzájemnou ohleduplnost. Povodňové situace se, dle varování odborníků, mohou opakovat s tím, že jejich četnost
se může zvyšovat.
Stále více si za dané situace uvědomujeme, že bychom
si měli vážit lidí, kteří dokáží obci pomoci. A může to
být i tím, že udělají něco, co by měla zajistit třeba obec.
Konkrétně bychom rádi zmínili pana J. Berana a p. Hrona,
kteří postavili kanalizaci v délce cca 130 m na část úseku
„Malá Strana“. Pokud cena jednoho metru kanalizace
v obdobném terénu představuje běžně náklad cca 4 – 5
tis. Kč, má jimi vytvořené dílo hodnotu minimálně 500 tis.
Kč. Pokud tedy obec na uvedenou akci přispěla částkou
70.000,- Kč, jedná se toliko o zlomek nákladů, které by
musela vynaložit ze svého, pokud by uvedenou akci hodlala realizovat vlastním nákladem.
Zejména na vesnici stále více platí, že tam, kde nepomůže stát ani další instituce, musí si pomoci lidé sami.
Určitě se budeme snažit obdobně podpořit každého,
kdo bude mít zájem vytvořit něco, co některým z nás
pomůže.
Nyní se krátce zmíníme o tom, na čem se v měsíci
červenci pracovalo. Zaměstnanci naší obce pokračovali
v kosení trávy, přípravě paliva na zimu, připravoval se
materiál na zateplení buněk ve Valteřicích. Byl odbourán komín na střeše ZŠ Výprachtice, který hrozil zřícením.
Připravujeme opravu některých propustků na komunikacích, které kapacitně nevyhovují. Byly zahájeny práce

na zateplení fasády přístavby šaten u ZŠ Výprachtice,
oprava kanalizace na dvorku základní školy apod.
Máme v úmyslu pokračovat v rozšíření obecní kanalizace. Zatím se připravuje potřebná dokumentace, následovat bude stavební řízení apod. Doufáme, že se nám
podaří plánovanou stavbu v příštím roce zahájit. Máme
připravenou akci zateplení obecního úřadu – zatím však
nebyla vyhlášena příslušná výzva, na základě které bychom mohli požádat o dotaci.
Připravuje se rozšíření veřejného osvětlení na pilu ve
Výprachticích, zahájena by měla být realizace osvětlení
v horní části obce.
Důležitou věcí, o které bychom Vás chtěli informovat,
je odchod dosavadní ředitelky MŠ paní Marie Hejlové do
důchodu (byť na to rozhodně nevypadá). Na její místo
nastoupí paní Květa Smejkalová, která má rovněž bohaté
zkušenosti s výchovou předškolních dětí. Marušce Hejlové přejeme hodně zdraví a osobní pohody, děkujeme jí za
vše, co pro naše děti i naši MŠ dobrého vykonala. Nové
paní ředitelce přejeme, aby se jí v naší MŠ dařilo a děti
i rodiče ji měli rádi.
Přejeme Vám všem pěkné léto. Výprachtickým hasičům
pak přejeme, aby u příležitosti oslav 125. výročí založení
SDH Výprachtice bylo méně výjezdů k požárům, povodním a dalším nepříjemným věcem. Práce všech hasičů si
velice vážíme, věříme, že nám vždy nezištně pomohou,
pokud to budeme potřebovat. To, že je jejich práce pro
nás všechny důležitá, není nutné zdůrazňovat.
S pozdravem zastupitelstvo obce Výprachtice

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Výprachtice,
konaného dne 25. 6. 2008 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
Přítomni: Jindřich Beran, Ing. Jiří Falta, Marie Hejlová,
Marie Ingrová, Věra Jandejsková, Luboš Merta, Marcela
Pfitznerová, JUDr. Miroslav Stejskal
Omluveni: Marie Hanyšová, Libor Chaloupek
Hosté: J. Lerch, M. Bašková, P. Pfeifer ml., L. Skalický

Volba komisí:
Mandátová komise ve složení: Ing. J. Falta, M. Ingrová
Schváleno: 6 – 0 – 0
Návrhová komise ve složení: L. Merta, V. Jandejsková
Schváleno: 6 – 0 – 0

Program:
1) Zahájení
2) Volba členů mandátové a návrhové komise
3) Schválení prodeje pozemků
4) Schválení smlouvy o dílo – oprava střechy ZŠ
5) Navýšení prostředků na platy pro ZŠ Výprachtice
6) Ostatní
7) Diskuse
8) Návrh usnesení
9) Závěr

82/ ZO schvaluje bezúplatný převod následujících pozemků v k.ú. a obci Výprachtice
- do vlastnictví Pardubického kraje, se sídlem: Komenského 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822:
pozemku ppč. 3235/32 zaměřeného GP číslo 579-647/
2007 pro k.ú. a obec Výprachtice
pozemku ppč. 3258/4 zaměřeného GP číslo 579-647/
2007 pro k.ú. a obec Výprachtice
pozemku ppč. 2389/7 zaměřeného GP číslo 580-648/
2007 pro k.ú. a obec Výprachtice
pozemku ppč. 272/5 zaměřeného GP číslo 555-785/
2006 pro k.ú. a obec Výprachtice
pozemku ppč. 1935/3 zaměřeného GP číslo 573-643/
2007 pro k.ú. a obec Výprachtice

Veřejné zasedání zahájil starosta obce pan Miroslav
Stejskal, který přivítal zastupitele a seznámil je s programem jednání.
Předložený program jednání byl schválen.
Schváleno: 6 – 0 – 0
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pozemku ppč. 2418/1 zaměřeného GP číslo 579-647/
2007 pro k.ú. a obec Výprachtice

kový rozpočet a uzavřel s firmou Ekomonitor smlouvu
o dílo.
Schváleno: 7 – 0 – 0
Na veřejné zasedání se dostavila paní Marie Hejlová.
90/ ZO souhlasí se zveřejněním záměru prodeje ppč.
361 v k.ú. Valteřice, obec Výprachtice.
Schváleno: 8 – 0 – 0
91/ ZO ruší své usnesení číslo 212 ze dne 11. 12. 2007.
Důvodem je odstoupení prodávajícího od záměru prodeje
pozemku obci Výprachtice.
Schváleno: 8 – 0 – 0
92/ ZO souhlasí s provedením průzkumného vrtu
a s umístěním stavby vodního zdroje na ppč. 401/2 v k.ú.
Valteřice a to pouze v případě, že nový vodní zdroj nenaruší ostatní stávající vodní zdroje.
Schváleno: 8 – 0 – 0
93/ ZO schvaluje smlouvu o dílo se zhotovitelem DD
Ekonom Konzult Real s.r.o., Na Lánech 764, 570 01 Litomyšl, IČ: 25276417 na provedení energetického auditu
budovy čp.3 za částku 35.000,- Kč včetně DPH.
Schváleno: 8 – 0 – 0
94/ ZO schvaluje smlouvu o poskytování služeb v oblasti životního prostředí s firmou SITA CZ a.s., Španělská
10/1073, 12000 Praha 2 Vinohrady, a to dle předloženého návrhu smlouvy. Předmětem smlouvy je likvidace kalů
z čištění komunálních vod, biologicky rozložitelného odpadu apod. Smlouva tvoří přílohu tohoto usnesení.
Schváleno: 8 – 0 – 0
95/ ZO schvaluje rozpočtové změny dle návrhu rozpočtových změn, které se zakládají k tomuto usnesení
a tvoří jeho nedílnou součást.
Schváleno: 8 – 0 – 0
Diskuse:
1) paní Věra Jandejsková – od července budou uvolněny 3 garzoniéry, jedna bude pronajata nové učitelce ze
ZŠ Výprachtice. Ostatní budou nabídnuty žadatelům. Vše
potřebné zajistí p. Jandejsková.

- do vlastnictví fyzických osob
pozemky ppč. 1516/1 a ppč. 1516/2
Schváleno: 6 – 0 – 0
Na veřejné zasedání se dostavil pan Jindřich Beran.
83/ ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou
Ivan Mareš M+M, místo podnikání T. G. Masaryka 173,
562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 10523383, za cenu 373.104,Kč, včetně 19 % DPH. Vše dle předloženého návrhu
smlouvy, který tvoří přílohu tohoto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
84/ ZO schvaluje navýšení prostředků na platy zaměstnanců ZŠ Výprachtice o částku 80.000,- Kč.
Schváleno: 7 – 0 – 0
85/ ZO souhlasí s přijetím těchto dotací a uzavřením
těchto smluv:
a) Dotace ve výši 300.000,- Kč na opravu střechy ZŠ
Výprachtice z Programu obnovy vesnice – prostředky
MMR ČR
b) Dotace ve výši 300.000,- Kč na zhotovení povrchu
hřiště a oplocení hřiště před ZŠ Výprachtice z Programu
obnovy vesnice – prostředky MMR ČR
c) 930.000,- Kč na rekonstrukci kotelny kulturního
domu Výprachtice – z prostředků MF ČR
Schváleno: 7 – 0 – 0
86/ ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci
„Rekonstrukce kotelny kulturního domu Výprachtice“
s firmou Jiří Roller, místo podnikání 561 54 Bystřec, IČ
70141614, za nabídkovou cenu 1.130.024,- Kč, to vše
dle návrhu smlouvy, který tvoří přílohu tohoto usnesení.
Schváleno: 7 – 0 – 0
87/ ZO souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na
zhotovení projektu odkanalizování části obce s firmou
JAFIS s.r.o., Mařákova 1149, 570 01 Litomyšl, za cenu
280.000,- Kč, vše dle předloženého návrhu smlouvy.
Schváleno: 7 – 0 – 0
88/ ZO souhlasí s podáním žádosti o dotaci z prostředků Pardubického kraje ve výši 275 000,- Kč na projektovou dokumentaci na výměnu obecního vodovodu v délce
1.800 m.
Schváleno: 7 – 0 – 0
89/ ZO souhlasí s tím, aby akci posílení zdrojů veřejného vodovodu Výprachtice realizovala firma Vodní zdroje
Ekomonitor, spol. s.r.o., Píšťovy 820, 572 01 Chrudim 3.
ZO pověřuje starostu obce, aby zajistil srovnávací polož-

Zpráva mandátové komise: zasedání se zúčastnilo do
bodu č. 82 šest členů zastupitelstva, do bodu č. 90 sedm
členů zastupitelstva, zasedání je usnášení schopné.
Zpráva návrhové komise: všechny body jednání byly projednány a jednotlivě schváleny.
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast
a zasedání ukončil.

Zapsala: Pfitznerová

ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGIE (SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK 8 – 11 HODIN)
pro oblast Letohrad, Žamberk, Lanškroun, Jablonné n. Orl.
9. 8. - 10. 8. 2008

MUDr. Jáňová Radmila, Mladkov 133, tel.: 465 635 441

16. 8. - 17. 8. 2008

MUDr. Šrámek Petr, Letohrad, U Dvora 815, tel.: 465 621 551

23. 8. - 24. 8. 2008

MUDr. Ulman Jaroslav, Tatenice 268, tel.: 465 381 212

30. 8. - 31. 8. 2008

MUDr. Vacková Jana, Lanškroun, Hradební 227, tel.: 465 322 348

6. 9. - 7. 9. 2008

MUDr. Valentová Hana, Lanškroun, Strážní 151, tel.: 465 322 907
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ŽIVELNÉ POHROMY
Živelné pohromy zasáhly Výprachtice již v letech
minulých. Následující fotografie jsou z padesátých let
minulého století.

Polomy v lese nad Baškem.

Voda z Humperků rvala cestu.

Sněhové závěje u Bártových.

Škody, jež napáchala bořka doprovázená silným větrem
25. 6. 2008 ve Výprachticích.

U Vykydala voda protrhla cestu.

Vyvrácené stromy u Smejkalů.

Popadané sloupy elektrického vedení na Haldě.

Povodeň v Dolíčku - na Malé Straně.
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SPOZ OZNAMUJE

V srpnu oslaví své jubileum
Marie Ingrová
Jana Šponiarová

60 let
60 let

Vladimír Jandejsek

80 let

Vítej mezi námi
Petr Indra
Kryštof Falta

ANTUKOVÉ KURTY
S OBČERSTVENÍM

ve sportovním areálu TJ Sokol Výprachtice
jsou v provozu ve:

středu
pátek
neděli

17.00 – 22.00 hod.
17.00 – 24.00 hod.
13.00 – 20.00 hod.

Mimo tyto hodiny je možné propůjčení
po telefonické domluvě.
Tel.: 736 104 166, 465 391 432
Cena: 50,- Kč/hod./kurt

Myslivecké sdružení Výprachtice Vás srdečně zve na

dne 16. srpna 2008 na myslivecké chalupě ve Výprachticích
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BYSTŘECKÉ KILOMETRY

TEST – DOKÁŽETE ZACHRÁNIT ŽIVOT?
1. Spatříte-li člověka ležícího v bezvědomí, co musíte ze všeho nejdříve zjistit?
a) Jak se jmenuje.
b) Jestli má nějaké zranění.
c) Zda dýchá a tluče mu srdce.

Obecní úřad Bystřec a příznivci turistiky Vás srdečně
zvou na 8. ročník turistického pochodu a cykloturistiky
„Bystřecké kilometry“, který se koná 9. srpna 2008.
Start a cíl je hostinec U Špičáků – koupaliště. Čas startu pro pěší a cykloturisty je od 6 do 12 hodin. Návrat je
nutný do 18.00 hodin. Startovné je dobrovolné. Tužku si
vezměte s sebou.
Malé občerstvení (limonády, pivo) si můžete dát u paní
Marty Kyralové čp. 39 v dolní části obce. Zde získáte i razítko. Účast dětí do 12 let je možná pouze v doprovodu
dospělé osoby. Odměnou za úspěšné absolvování zvolené trasy je pamětní list, razítko do vandrovní knížky.
Pěší trasy jsou dlouhé od 6 do 50 km. Je možné plnit
i městskou trasu IVV „Okolím obce Bystřec“, která měří
15 km.
Pěší trasy vedou okolím Bystřece, údolím Tiscovského
potoka. Nová trasa „Kouzlo kamenných křížů“ je náročnější a kratší. Vede menší částí po hlavní silnici směrem
z Jablonného n. O. do Červené Vody.
Pro pěší se nabízí i možnost od nás pěšky do Čenkovic
na autobus. Odjezd je v 8.50 hod. do Červené Vody a pokračovat pěšky na rozhlednu v Červené Vodě.
Další možnost je z Jablonného nad Orlicí autobusem
v 8.50 hodin na Červenovodské sedlo, kde se přestoupí na
Červenou Vodu. Případně je možné využít spoj v 10.10
hodin z Jablonného nad Orlicí, který je na Červenovodském sedle v 10.25 hodin. Tímto si můžete usnadnit cestu
na Suchý vrch nebo na rozhlednu v Červené Vodě.
Cyklotrasy pro rodiny s dětmi měří 20 km, ostatní jsou
od 40 km do 100 km.
Cyklotrasy vedou převážně po silnicích nižších tříd. Zavedou Vás do nejkrásnějších míst blízkého i vzdáleného okolí.
Je možné jet různé trasy, které byly v minulých ročnících.
Nová trasa navazuje na cyklostezku Letohrad – Ústí nad
Orlicí. Další možnost je dle orientační tabule na křižovatce
okolím Bystřece v délce 45 km.
Další informace získáte u p. Jaroslava Vaníčka, Bystřec
čp. 378, mobil 737 829 398 nebo na obecním úřadu tel.
465 642 643.

2. Co je bezpodmínečně nutné udělat před zahájením umělého dýchání?
a) Zkontrolovat a uvolnit dýchací cesty.
b) Uložit postiženého do stabilizované polohy.
c) Pokrčit postiženému nohy.
3. Kde lze nejjednodušším způsobem zjistit, zda má člověk
v bezvědomí srdeční akci?
a) Na hrudníku.
b) Na krku.
c) Na spánku.
4. Na které části hrudníku se správně provádí srdeční masáž?
a) Na levé části.
b) Na pravé části.
c) Uprostřed, asi 3-4 cm od spodního výběžku hrudní kosti.
5. Zpravidla je nutné provádět zároveň umělé dýchání i masáž srdce. V jakém poměru je ideální obě resuscitační metody
střídat?
a) 10 stlačení hrudníku a 5 vdechů.
b) 20 stlačení hrudníku a 3 vdechy.
c) 30 stlačení hrudníku a 2 vdechy.
6. Obnoví-li se během resuscitace u postiženého dýchání
nebo krevní oběh, je třeba:
a) Pokusit se dotyčného probrat k vědomí.
b) Uložit dotyčného do stabilizované polohy na boku.
c) Okamžitě odvolat záchrannou službu.
7. Jakou první pomoc byste poskytli dítěti, které si opařilo ruku
vařící vodou ještě předtím, než byste ho dopravili k lékaři?
a) Okamžité ochlazení studenou vodou.
b) Okamžité ochlazení studeným vzduchem (foukáním).
c) Obvázání ruky sterilním obvazem.
8. Jak lze co nejúčinněji zastavit tepenné krvácení?
a) Stlačit nejbližší z tlakových bodů, případně tepnu přímo
v ráně anebo použít zaškrcovadlo mezi ránu a srdce.
b) Překrýt ránu dostatečným množství obvazového materiálu.
c) Použít tlakový obvaz pod ránu (dále od srdce).

TJ Sokol Výprachtice
pořádá
v sobotu 16. srpna 2008

9. Při poranění oka nejprve…
a) Odstraníte případná cizí tělesa a oko vypláchnete
proudem vody.
b) Oko opláchnete borovou vodu a aplikujete oční kapky.
c) Překryjete oko sterilní gázou.

TENISOVÝ
TURNAJ

10. Jak byste se (ještě před transportem k lékaři) postarali
o člověka, kterého uštkl do nohy had?
a) Z rány byste okamžitě vysáli jed a vyplivli ho.
b) Končetinu byste na nezbytně nutnou dobu nad ránou
zaškrtili, aby se jed nedostával dále do krevního oběhu.
c) Ránu byste překryli sterilním obvazem.

neregistrovaných hráčů

Správné odpovědi: 1c, 2a, 3b, 4c, 5c, 6b, 7a, 8a, 9c, 10b
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nu 1938, kdyby nedošlo k vynucené kapitulaci čs. branné moci. Takto pojaté ukázky dávají výbornou možnost
k prezentaci různých taktických situací, z části odpovídajících skutečnosti roku 1938.
Další dynamické ukázky připomenou výcvik někdejší
ČSLA – nasazena bude těžká technika ze sbírek Vojenského muzea Králíky.
Tradičně bude patřit velký prostor ukázce věnované západní frontě roku 1944 – střetnutí spojeneckých čelních
jednotek s ustupujícím německým zadním vojem. Téma:
Na cestě do Říše…

Mobilizace CIHELNA 2008 Králíky
CIHELNA 2008 je jedenáctým ročníkem vzpomínkové
akce s bohatým programem určeným všem příznivcům
vojenské historie a zájemcům o tématiku obrany státu. Každoročně představuje vrchol oslav konce 2. světové války.
Motto letošního ročníku, připadajícího na 70. výročí
všeobecné mobilizace čs. branné moci, zní: „Chtěli hájit svobodu…“. Koná se ve dnech 22. a 23. srpna 2008
v Králíkách.
Hlavní program s bojovými ukázkami proběhne v sobotu 23. srpna 2008 od 10.00 do 17.00 hodin.

„CIHELNA 2008“ bude tradičně:
- Velkou koncentrací historické vojenské techniky,
zbraní, uniforem, výstroje a veřejnosti přístupných pevnostních objektů z let 1935–1938 – bude to velká podívaná.
• - Vzpomínkovou akcí s bohatým programem určeným nejen všem příznivcům vojenské historie, zájemcům
o tématiku obrany státu, ale i těm, kteří si chtějí v mimořádné atmosféře akce připomenout 70. výročí ukončení
výstavby čs. opevnění na Králicku, mobilizace čs. branné
moci a opuštění pohraničí…
Akce Cihelna je součástí česko-polského společného
projektu historických rekonstrukcí. Záštitu nad tímto česko-polským projektem převzali Maršálkové Dolnoslezského a Opolského vojvodství.

VÝBĚR Z PROGRAMU:
• - Statické ukázky historické a současné vojenské techniky z expozic muzeí a sbírek soukromých sběratelů.
• - Dynamické ukázky historické vojenské techniky
a jednotek – prezentace klubů
• - Historické polní vojenské ležení.
• - Dvě bojové ukázky – „Tak to bylo…“ a „Tak to mohlo být…“ – historické bitvy v prostoru československého
pevnostního pásma – časově zasazené do léta a podzimu
roku 1938.
V rámci akce budou ve dnech od 22. do 24. srpna
2008 zpřístupněny všechny vojenskohistorické expozice
v pevnostních objektech z let 1935–1938 na Králicku. Na
dělostřeleckou tvrz Bouda bude v sobotu 19. srpna 2008
zřízena speciální autobusová linka Králíky – tvrz Bouda.
V čem se bude lišit CIHELNA 2008 od předchozích
ročníků?
Především tím, že letos bude celá akce akcí klubů
vojenské historie, historických vojenských jednotek,
sběratelů zbraní a vojenské techniky, soukromých muzeí a města Králíky. Bude tedy podstatně větší prostor
pro prezentaci, pro ukázky exponátů, pro předvedení
činnosti různých jednotek s různou výzbrojí a výstrojí...
Rovněž hlavní bojová ukázka, jak už napovídá název, bude
provedena dle nového scénáře. Půjde o dvoudílnou „hru“ .
První část (Tak to bylo) ukáže v širším měřítku boje různých složek československé branné moci s bojůvkami Sd
Freikorps a „horko v pohraničí v létě roku 1938“. Tam se
budeme snažit o co největší historickou věrnost.
Druhá část (Tak to mohlo být) bude ukazovat fikci – boj
o čs. pevnostní pásmo tak, jak mohl probíhat někdy v říj-

Masáže v pohodlí
Vašeho domova
Nabízím vlastní masérský stůl, se kterým Vás navštívím.
Moje služby zahrnují klasickou, rekondiční
a sportovní masáž ve Výprachticích a okolí.
Masáž:
Ø ideální pro uvolnění šíje, zad, horních
i dolních končetin
Ø přináší příjemnou relaxaci a uklidňující účinek
Ø ulevuje bolestivým svalům,
kloubům po sportovním či pracovním výkonu
Ø osvěžuje tělo i mysl
Ceník:
šíje 100,- Kč
záda 120,- Kč

záda + šíje 170,- Kč
celková masáž 300,- Kč
V ceně je zahrnuta i doprava!

Kontakt:
Zbyněk Cejnar
telefon: 776 156 043
e-mail: info@masaze-cejnar.cz
další nabízené služby na www.cejnar.ic.cz
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Omalovánka

OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY
SUDOKU

Spoj čísla od 1 do 32.

Zkuste dovést kozu až k salátu. Ale pozor! Cesta vede pouze po
jedničkách.
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