ZPRÁVY Z OBCE
Vážení přátelé,
léto je již v plném proudu a děti si užívají prázdnin. Některé děti jsou doma u rodičů, či u příbuzných, jiné se
účastní letních táborů a rekreací. I my dospělí se těšíme na
svou dovolenou, někdo bude odpočívat v některém z rekreačních zařízení, někoho čeká dovolená pracovní.
Dovolte nám připomenout Vám události, které se uskutečnily v uplynulém měsíci.
Setkání na pomezí Čech a Moravy se konalo 28. června
ve Valteřicích. Byla to akce pořádaná společně s městem
Štíty. Této akce se zúčastnilo více jak tisíc lidí. Program

byl velice pestrý a každý zde našel něco, co ho zaujalo
a co se mu líbilo. Diváci zhlédli vystoupení Dětského
folklórního souboru Jitřenka z Dolní Čermné, pěveckého
souboru RYTUO z Ústí nad Orlicí, Dechové kapely Boršičanka, Dechové hudby Výprachtice a malých mažoretek
z výprachtického Kukátka, dále pak mažoretky Krokolky
a Krokolinky a taneční skupinu Choclais z České Třebové.
Děti lákaly projížďky v kočáře taženém koňmi. Skautský tábor zval děti i dospělé k různým dobrodružstvím
a hrám. O cestovním ruchu v našem kraji a konaných akcích informovala Destinační společnost Východní Čechy.
Každý, kdo se přišel podívat, mohl ochutnat několik druhů
piva, pečené selátko, uzené klobásy a další speciality.
I když počasí dopoledne trochu zlobilo, odpoledne
bylo však již pěkně.
Děkujeme všem za vzornou přípravu této akce a Vám
návštěvníkům, za účast. Velice bychom si přáli, kdyby

toto setkání nebylo poslední a v dalších letech se v setkáních v tomto krásném koutu přírody pokračovalo.
Dne 4. července se konal tradiční letní karneval, který
pořádá každoročně TJ Sokol Výprachtice ve svém krásném
areálu. I tato akce se velice vyvedla, počasí tentokrát přálo
po celý den a účast 670 platících návštěvníků hovoří za
vše. V neděli pak následovalo, stejně jako každý rok, zábavné odpoledne pro děti i dospělé. I zde byla účast velmi
dobrá a na adresu pořadatelů byla slyšet samá chvála.
Koburští hasiči, i když letos se zpožděním, které zavinilo počasí, uspořádali pro děti lampionový průvod. Během
průvodu sice trochu sprchlo, ale nikoho to neodradilo.
Během průvodu do kroku vyhrávala výprachtická dechovka. U hasičárny v Koburku byly pro děti připraveny různé
soutěže a každé dítě bylo odměněno sladkou odměnou.
Pro dospělé bylo připraveno bohaté občerstvení. Večer se
promítalo letní kino, konkrétně český film „U mě dobrý“.

18. července se v areálu TJ Sokol Výprachtice uskutečnila oslava 50. výročí založení volejbalového oddílu. Účast
18 volejbalových týmů hovoří za vše. Naše volejbalová
„reprezentace“ skončila ve své kategorii na pěkném třetím
místě. Do dalších let přejeme volejbalovému oddílu TJ
Sokol Výprachtice mnoho úspěchů. Dlužno podotknout,
že vysílení volejbalisté a diváci snědli vše, co pořadatelé
připravili, jako příklad uvádíme 8 sudů piva, selátko, 20 kg
uzeného, guláš, řízky s bramborovým salátem.
Všem, kteří se na přípravách výše uvedených akcí podíleli, patří veliké poděkování. Víme z vlastní zkušenosti,

že se jedná o spoustu práce, která není placena a zabere
velkou část volného času.
Jako každoročně i letos se uskutečnil fotbalový turnaj
– Memoriál Zdeňka Fajta.
Ukazuje se stále více, že v naší obci je celá řada šikovných lidí, kteří dokáží přiložit ruku k dílu a pobavit
a udělat radost ostatním. Ještě jednou díky. Rozhodně
dobrovolné organizace v obci patří mezi ty aktivní, proto
se zde neustále něco děje, a to je jenom dobře.
Na akci ve Valteřicích se podíleli zejména zaměstnanci
obce, kteří museli nejprve na místo konání akce navézt
lavice, stoly, židle, parket, provést úklid a posekání trávy
a následně vše ve Valteřicích po skončení akce uklidit.
Zaměstnanci obce v rámci plnění stanovených úkolů
pokračovali v sekání trávy ve Výprachticích, Koburku,
Valteřicích a v Sázavském údolí. Prováděli další potřebné
opravy na obecních komunikacích, zajišťovali malování
ve škole, opravovali dětské hřiště v Sázavském údolí, vyráběli regály do knihovny a do výprachtického Kukátka,
natřeli kapličku u základní školy, připravovali zásoby dřeva na zimní období, a tak by bylo možné pokračovat.
Z větších akcí bychom Vás chtěli informovat o tom, že
byly započaty stavební úpravy suterénu základní školy na
„Školní klub“. V hasičské zbrojnici v Koburku je prováděna výměna zbývajících starých oken za nová plastová, byl
zateplen strop na půdě, vybudován chodník apod. Jedná
se o dokončovací práce v takovém rozsahu, aby hasičská
zbrojnice v Koburku mohla sloužit ještě lépe potřebám
koburských hasičů.
V současné době připravujeme opravu kostela Povýšení sv. Kříže ve Valteřicích, revitalizaci centra obce
Výprachtice apod. Čeká nás výměna části azbestového
potrubí vodovodu, pokračování v opravách místních komunikací a celá řada dalších akcí, o kterých Vás budeme
informovat na stránkách našich novin.
V srpnu nás také čeká výprachtická pouť spojená s tradiční zábavou, kterou budou pořádat koburští hasiči.
Doporučujeme všem, nenechte si naši pouť ujít. Přejeme
Vám příjemné prožití Vaší dovolené, hlavně hodně sluníčka a letní pohody.

VEŘEJNÁ SBÍRKA
V měsíci červenci oslavil pan farář Ireneusz Szocinski
své narozeniny. Přejeme mu hodně zdraví, spokojenosti
a douhá léta strávená mezi námi.
Jako jeden z mnoha dárků jsme mu nyní předali i šek
v hodnotě 65 000,- Kč. Je to částka, kterou se podařilo doposud shromáždit na účtu veřejné sbírky na opravu kostela Povýšení sv. Kříže ve Valteřicích. Jsme velice vděčni za
tuto velice pěknou částku.
Chtěli bychom poděkovat Vám všem za příspěvky,
které jste poskytli, velmi dobře víme, že bez Vaší pomoci
by tak velký obnos nebylo možné získat a velice si toho
vážíme.
Veřejná sbírka dále pokračuje a doufáme, že se nám
podaří ještě nějaké příspěvky získat.
Pro upřesnění ještě stručný přehled o získaných částkách:
částka získaná od občanů Výprachtic, Koburku a Valteřic
49 423,- Kč
částka z akce setkání ve Valteřicích
10 000,- Kč
částka ze sbírky ve valteřickém kostele
5 577,- Kč
Další z možností, jak přispět na opravu kostela Povýšení sv. Kříže ve Valteřících, je zakoupení svíce s motivem
valteřického kostela za částku 50,- Kč.
Svíčky je možno zakoupit v kostele
ve Výprachticích nebo na obecním
úřadě. Předem děkujeme za projevený
zájem.
Věra Jandejsková

Pranostiky na srpen
Srpen má nejkrásnější počasí v roce.
Srpen začíná, co červenec končil.

S pozdravem zastupitelstvo obce Výprachtice

Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.

SPOZ OZNAMUJE

Co srpen neuvaří, to už září nedosmaží.

V srpnu oslaví své jubileum

I když ze strnišť občas fučí, horko nás přece jen mučí.

Zdeňka Klímová

60 let

Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.

Erich Polách

65 let

Když je v srpnu ráno hodně rosy, mají z toho radost vosy.

Růžena Mottlová

70 let

Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné povětří se očekává.
Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.

Vítej mezi námi

Hřímá-li v srpnu, lze čekat osmého dne opět bouřku.

Alex Milde

Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.
Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.
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VÝROBNÍ ZÁVOD OEZ S.R.O. PROVOZ VÝPRACHTICE
SLAVÍ V LETOŠNÍM ROCE 40 LET.
Zde je několik řádků věnovaných tomuto výročí.
První návrhy na zavedení výroby přístrojů nízkého napětí a zřízení zdejší provozovny přišel ze strany vedení
OEZ Letohrad dne 26. 3. 1969. Nabídka byla učiněna ředitelem podniku a provedením tohoto záměru byl za podnik OEZ pověřen ing. Šverák Oldřich, p. Poláček Miroslav
a ing. Stejskal Miroslav. V této době byla ve Výprachticích
uzavřena mlékárna a vedení MNV v čele s předsedou
p. Stejskalem Jindřichem a tajemníkem p. Šebrlem Adolfem hledalo cesty, jak zajistit místnímu obyvatelstvu pracovní příležitosti a přitom vhodně využít uvolněný objekt.
Po dohodě s vedením podniku OEZ Letohrad byla tedy od
1. června 1969 otevřena v objektu bývalé mlékárny provozovna, kde začalo pracovat 12 zaměstnanců. Zahájení
výroby předcházelo zaškolení pracovníků v provoze
Dolní Dobrouč. Byla zde zahájena výroba výkonových

výrobních ploch. V červnu byla zahájena výstavba jídelny, kantýny a údržby a bylo provedeno oplocení celého
objektu. Všechny tyto akce byly prováděny dvěma zedníky a brigádami pracovníků kategorie DR a TH. Ve Výprachticích nebyl nikdy nedostatek pracovních sil, a proto
se zde dále navyšovala výroba a tím i potřeby pracovníků.
V roce 1975 zde byla zahájena výroba podsestav pro jističe řady AR pro EZ Brno. Plán byl již ve výši přes 62 mil.
Kč. Výstavbou garáží se zlepšila situace v dopravě, vyasfaltováno bylo nádvoří a zahájena výstavba vrátnice. Rok
1976 se vyznačoval zvýšenou výrobou zboží, která činila
71 mil. Kč při 158 pracovních silách. Zlepšila se ostraha
provozu, neboť byla dokončena výstavba vrátnice.
Stálý dostatek pracovních sil, nevyhovující pracovní
podmínky a špatná situace v bezpečnosti práce tlačily
vedení provozu k řešení. Po složitých jednáních bylo
rozhodnuto o výstavbě další výrobní haly. Tato velká akce
se začala realizovat koncem roku 1976. Na pomoc byli
při výstavbě zajištěni pracovníci z řad místních důchodců
a dále sem dojížděli na výpomoc i pracovníci ze závodu
Letohrad. Rok 1978 tedy znamenal mezník v historii provozu. Byla dokončena výstavba spojovací chodby a druhé
výrobní haly. Ve spojovací chodbě vznikla nová, větší
jídelna a tím byly zajištěny lepší podmínky ve stravování.
Prostory dřívější jídelny byly využity na přemístění kotelny.
Přesunem montáže do druhé výrobní haly došlo ke zlepšení
pracovních podmínek pracovníků, zlepšila se i bezpečnost
práce, podstatně se navýšily výrobní a skladovací plochy.
Zlepšily se i podmínky pro strojní oddělení, které zůstalo
v I. hale. Počet pracovníků dosáhl již 166, výroba zboží
byla ve stejné výši jako v předcházejících letech, stoupla
ovšem kooperace pro jiné provozy OEZ. V roce 1980 bylo
zaměstnáno v provoze již 169 zaměstnanců. V 80-tých
letech zde pracovalo průměrně kolem 170-ti pracovníků,
byla zahájena nulová série velmi rychlých pojistek P40,
které nahradily pojistky PV a PC. V oblasti stavební byla
dodavatelsky zhotovena objezdová komunikace a opěrná
zeď před halou č. 2. Vlastními silami zaměstnanců byla
provedena vestavba odmašťovny a nabijárny v hale č. 1.
Výroba pojistek PH1 byla z kapacitních důvodů převedena začátkem roku 1987 do závodu Letohrad. V roce 1985
provoz zahájil kromě stávajícího sortimentu i sériovou
výrobu pojistek P40, což přinášelo problémy s plněním
výroby zboží. Velkým úsilím všech pracovníků se úkoly
roku podařilo splnit. Pokračovaly stavební úpravy sociálního zařízení, které se prováděly za provozu. Vzhledem
ke stále se horšícímu stavu podlahy na druhé hale, kde
docházelo k drolení a prašnosti, byla tato během dovolené
pokryta novým kobercem ze saduritu. Jednalo se o dosti
pracnou akci, neboť údržbáři museli celou montážní dílnu
vystěhovat a po položení koberce zase znovu nastěhovat.
V průběhu roku 1988 byla připravována výstavba 6-ti bytovky SBD. Rok1989 byl provázen úsilím o plnění výrobních úkolů za složitých materiálových podmínek. Zahájena byla sériová výroba pojistek PHN2, PHN3.

pojistek typu PR. Prováděly se zde pouze montážní práce,
veškeré dílce a polotovary byly dováženy z Dolní Dobrouče, odkud také byla výroba metodicky řízena. Koncem
roku 1969 zde pracovalo již 43 zaměstnanců a celoroční
produkce činila 4. 385 mil. Kč. Na podzim téhož roku
bylo započato s výstavbou nové výrobní haly, která byla
dána do provozu koncem následujícího roku. Část výroby
z prostoru mlékárny byla převedena do těchto nových
prostor, kde bylo též zřízeno i strojní oddělení. Stav
pracovníků již dosahoval 95 a objem produkce výroby
se zvýšil na 21 mil. Kč. Počátkem roku 1971 byla do Výprachtic převedena výroba tlakových spínačů VR2D, VRJ,
TSP a v polovině osmdesátých let následně přístroje TSA,
které tyto přístroje nahradily. Výroba tlakového programu
zde byla až do roku 1999, kdy byla přesunuta do Letohradu. Hlavním nosným programem ovšem byly pojistky PH
a PC.
Od ledna1972 byl provoz osamostatněn. Vedením
provozu byl pověřen p. Dostál František. Počátkem roku
1973 se rozrostl stav na 120 zaměstnanců. Byla přebírána další výroba. Jednalo se o pojistky PV a signalizační
zařízení pro tyto pojistky S 21 a VL 21. Se vzrůstajícím
počtem zaměstnanců rostla potřeba na výstavbu dalších
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Naši zaměstnanci se podíleli i na rozvoji obce Výprachtice, ale také okolních obcí. Sdružení finančních
prostředků se zasloužilo o to, že ve Výprachticích a Horních Heřmanicích byly vybudovány nové mateřské školy,
což umožnilo umístění dětí do předškolních zařízení
a návrat pracovnic do zaměstnání. Po roce 1989 došlo
k podstatným změnám v celém našem hospodářství, které
zasáhly jak náš podnik OEZ Letohrad, tak i provoz Výprachtice. Hospodářské těžkosti se promítaly i do činnosti
našeho provozu. Ztráta některých zahraničních partnerů
a platební neschopnost odběratelů našich výrobků měly
za důsledek omezování výroby. Na jaře r. 1990 byla
zahájena výstavba přístavby I. haly provozu. Akce byla
prováděna svépomocí stavební četou. V létě roku 1991
bylo vydáno povolení na výstavbu úložiště LTO v areálu provozu. Této výstavbě předcházelo mnoho jednání
ohledně sousedských vztahů. Zároveň v tomto roce byla
provedena přístavby stodoly z důvodu rozšíření skladových prostor. Do výrobního programu nám přibyly nové
výrobky – hlídače přepětí, pojistkové přístroje ST4. Z provozovny Žamberk jsme převzali výrobu tlakových spínačů
VR21D. Provoz zaměstnával 146 pracovníků při výrobě
zboží 45 mil. 764 tis. Kč. Během roku se v našem provoze připravovala certifikace systému zabezpečení jakosti
u pojistkového programu podle ISO 9002. Stále docházelo k úbytku zaměstnanců i výrobě zboží. V roce 1992
zaměstnával náš provoz již jen 129 pracovníků při výrobě
zboží 36 mil. 573 tis. Kč. Snižováním počtu zaměstnanců
docházelo ke zhoršení životní situace lidí na vesnici. Těžkosti v našem hospodářství se promítaly do výroby podniku OEZ Letohrad i provozu Výprachtice. V tomto roce se
v našem provoze montovalo vánoční osvětlení pro firmu
ALEMA s.r.o. Lanškroun, aby se vyplnil výrobní program
na počet zaměstnanců a nedocházelo k dalšímu úbytku.
Koncem roku 1992 byla dokončena stavba úložiště LTO.
Po dokončení všech terénních úprav byl proveden asfaltový potah pozemních komunikací provozu a přilehlého
parkoviště pro zaměstnance. V roce 1993 proběhla rekonstrukce jižní strany I. haly. Byla vyměněna okna a zrenovován přístřešek na odkládání druhotných surovin. V létě
byl proveden venkovní nátěr výrobních hal, spojovací
chodby, úložiště LTO, vrátnice a garáží. Provoz Výprachtice zaměstnával 121 pracovníků při výrobě zboží 73 mil.
300 tis. Kč. Tento nárůst výroby byl způsoben zavedením
nových typů pojistek P50, PV 10-22, navýšením výroby
pojistek řady PHN1, 2, 3, a pojistkových spodků SP1 – 3.
Od 1. 1. 1994 došlo ke změně ve vlastnických vztazích. Konkurz na prodej OEZ Letohrad, který proběhl již
v roce 1993, vyhrála spol s.r.o. pod vedením generálního
ředitele ing. Stanislava Adamce. Vznikla tak ryze česká
společnost, která zaměstnávala celkem 1200 pracovníků.
Tato společnost převzala do vlastnictví celý podnik OEZ
Letohrad, včetně provozu Výprachtice a provozu Dolní
Dobrouč. Nové vedení spol. s.r.o. se snažilo vyvést podnik z kritické situace, a proto přistoupilo k reorganizaci
podniku i provozů. V tomto roce provoz zaměstnával 115
pracovníků a výroba zboží činila 50 mil. 66 tisíc Kč. Firma
OEZ Letohrad s.r.o. se zaměřila na výrobu, vývoj a prodej

jističů, spouštěčů motoru, proudových chráničů, stykačů
a dalších. Rok 1995 je provázen úsilím v plnění výrobních úkolů za složitých materiálových podmínek. Hlavní
úkolem byl vývoj nových výrobků. Z důvodu platební
neschopnosti odběratelů a snížení exportních zakázek
bylo je třeba provést reorganizaci. S ohledem na nedostatek zakázek a tím snižování výroby došlo během roku
1995 ke snížení výroby pojistek PN1, 2, 3, a proto někteří
zaměstnanci dojížděli pracovat do firmy ISOLIT s.r.o.
Jablonné nad Orlicí. V lednu roku 1995 byl společnosti
udělen certifikát ISO 9001 zajišťující standard kvality,
vztahující se na vývoj, výrobu, prodej i servis výrobků.
Dalším opatřením byla kooperace s P2 v oblasti nového
jističe LSN, pro který se v našem provoze bodovala podsestava zkratové spouště. V polovině roku byla převedena výroba pojistek PN000, PN00, PN01 z provozu Dolní
Dobrouč do provozu Výprachtice a současně byl převeden do provozu Dolní Dobrouč pojistkový odpínač ST4
a tlakové spínače. Koncem roku se začalo připravovat
sloučení provozů v rámci reorganizace podniku. Došlo
k přesunu výroby a k přesunu vedení provozu do Dolní
Dobrouče. Tím došlo k uvolnění budovy bývalé mlékárny, která byla nabídnuta k prodeji.
Od 1. 1. 1996 byl provoz Výprachtice převeden pod

správu závodu Dolní Dobrouč. V rámci úsporných opatření přešla část technického vedení a plánování výroby
do Dolní Dobrouče. Došlo k podstatnému snížení počtu
zaměstnanců. Provoz zaměstnával již pouze 103 zaměstnance při výrobě zboží 43 mil. 400 tis. Kč. Veškerá
činnost provozu byla řízena z Dolní Dobrouče. I při snížení počtu zaměstnanců na provoze, hlavně kategorie
DR a TH se dařilo dané úkoly plnit v termínech. Byly
zvýšeny nároky na dopravu jak osobní, tak i nákladní.
Po sloučení provoz Výprachtice převzal výrobu tepelné
spouště LSN. V roce 1997 zaměstnával provoz Výprachtice pouze 100 zaměstnanců při výrobě zboží 37.2 mil.
Kč. Produktivita práce vzrostla o 26 % oproti roku 1996.
Sortiment výroby provozu zůstával, byla pouze ukončena
výroba pojistek P40 K a N. Dále byla navýšena výroba
pojistek P50 K a N. Byla zahájena výroba nulová série
pojistek PN000, PN01 s neglazovanými tělesy, což znamenalo zvýšené požadavky na čistotu při výrobě těchto
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pojistek. Ve výrobě pojistkových spodků se upustilo od
keramických základen, které byly nahrazeny základnami
z umělých hmot. Koncem roku společnost obhájila certifikaci ISO 9001 a zároveň získala certifikát ISO 14000.
V tomto roce došlo k prodeji budovy bývalé mlékárny.
V roce 1998 došlo k dalším změnám ve společnosti
rozhodnutím zrušení závodu v Dolní Dobrouči. Veškerá
finální výroba byla převedena na náš provoz. Jednalo
se o typy OSP, OPV, OPT, tlakové spínače TSA, odpínače ST4 a pojistkové spodky. Výroba části podsestav
k jističům LSN byla předána do Dolní Dobrouče, kde se
montovaly pouze podsestavy pro montáž LSN. Tímto převodem došlo k technologickému uspořádání jednotlivých
pracovišť na výrobních halách. Převedením výroby bez
navýšení obslužné sféry se zvýšily nároky na organizaci
a zajišťování plnění veškeré finální výroby. Byla zavedena nová řada pojistek P50U06, která nahradila stávající
typ P40U06. Provoz zaměstnával 95 pracovníků při výrobě zboží 41.383 mil. Kč. V roce 1999 došlo v rámci restrukturalizace společnosti k přípravě na přechod k procesnímu uspořádání pojistkové výroby ve Výprachticích.
Cílem bylo zredukovat činnosti nepřidávající hodnotu
a činnosti zdvojené, optimalizovat materiálové a informační toky. Ustavením týmu v polovině roku 1999 došlo
k novému technologickému uspořádání výrobních linek
a též ke změně v organizační struktuře a řízení provozu.
Toto uspořádání, až na menší změny, je zachováno do
dnešní doby. Bylo provedeno napojení datové linky na
informační systém v Letohradě, zaveden systém UniPack
a vybavení modernější výpočetní technikou. Koncem
roku ve spolupráci s ŘV bylo úspěšně zavedeno plánování výroby pomocí systému UniPack. V posledním desetiletí byly vloženy na provoz značné investice – (uvedení
některých z nich).
Nákup nákladního automobilu SCANIA, který je navíc
využíván i pro přepravu výrobků do OEZ Slovakia a přepravu pro MTZ. Dále vybudování kompresorovny a umístění dvou nových šroubových kompresorů, nákup nových
bodovek TECNA, čímž došlo ke značným úsporám mezd
a zvýšení kvality bodování tavných vodičů. Zateplení
a položení nové střešní krytiny na první hale, výstavba
opěrné zdi, vybudování nové trafostanice, rekonstrukce
osvětlení na hale výroby pojistek, vybudování centrálního
chladícího okruhu bodovek, rekonstrukce sociálního vybavení a jako poslední zde byla navýšena kapacita šatních
míst vybudováním nové dámské šatny.
Od počátku provozu zde bylo dosahováno velmi dobrých výsledků v plnění úkolů. Provoz se vždy řadil svými výsledky mezi opory podniku. Velká pozornost byla
věnována zlepšovatelskému hnutí a soutěžení. Kolektiv
provozu plnil i své společenské poslání při zvelebování
a výstavbě veřejných zařízení nejen ve Výprachticích,
ale i spádových obcích. Za všechny tyto úspěchy náleží
poděkování dřívějším i současným kolektivům dělníků,
techniků i všem ostatním v OEZ s.r.o, kteří se podílejí na
plnění náročných úkolů provozu. Procesní tým výroby pojistek, ve kterém je zahrnuta i správa provozu, představuje
kolektiv 115 pracovníků.

INZERCE ZDARMA
Nabídka spolupráce
Využijte expanzi internetu a pracujte plně z domu. Zaškolení zajištěno. Volná prac. doba. Hč i Vč. Více www.pracujzdomova.cz
Jméno a příjmení: Martin Jonáš
Telefon: +420 733 605 198
URL: http://www.pracujzdomova.cz
Peníze z příjmu reklamních e-mailů
Nabízím Vám snadný a časově nenáročný přivýdělek. Jde
o to, že se registrujete přes http://www.emailing.cz/regist
race.php?ref=acacka@gmail.com , jako referála uvedete
acacka@gmail.com a dále vyplníte další věci o své osobě
potřebné k registraci, a na Váš e-mail (na gmail.com, či na
hotmail.cz) Vám budou chodit reklamní e-maily. Každý
e-mail stačí dole potvrdit kliknutím na větu: Pro potvrzení
přijetí e-mailu musíte kliknout na tento odkaz. a dostanete
za něj 0,50 Kč. Když si seženete pod sebe referály, jako to
dělám teď já, tak za každý jejich potvrzený e-mail dostanete 0,10 Kč. Ze začátku to není nic moc. Ale musíte vydržet a penízky pak nějaké budou (nejde o miliony), ale ze
začátku se Vám bude zdát, že to vůbec nefunguje, ale až
seženete referály, tak to půjde raz dva, jen musíte vydržet a
nepolevit s hledáním. Denně chodí 2 - 5 e-mailů. Za registraci se nic neplatí a zrušení registrace je také zdarma.
Jméno a příjmení: Adéla Čacká
Pozemek Výprachtice - Čenkovice
Koupím pozemek pro stavbu rodinného domu v obci Výprachtice, min 5000 m2, nejlépe v horní části obce (směr
Čenkovice)
Jméno a příjmení: Martin Malý
e-mail: kolohus@seznam.cz
Domácí práce na PC
Konečně fungující práce na počítači. 15 min. denně. Za 1.
měsíc jsem si vydělala 10 tis. bokem k hl. platu. Nejedná
se o reklamy. Informace zašlu na Váš e-mail.
Jméno a příjmení: Šárka Blechová
Aku motorka za 899 Kč
Bezva radůstka pro Vaše prcky. Výběr ze tří barevných
provedení! Přední světlo při jízdě svítí. Při sešlápnutí
pedálu se motorka rozjede a při uvolnění zastaví. Dítě si
můze pomocí tlačítek navolit hudbu či sirénu.
Bezdrátový provoz, pohon na aku baterii. Rychlost jízdy
2,5km/h max. Jízda vpřed i vzad. Stabilní do 30 kg váhy
dítěte. Nabíjení ze sítě 220 V, součástí balení je aku baterie 6V / 4 AH.
Nabíječka součástí balení, doba nabíjení 10-14hod
Rozměry: 65x35x52 cm VÝROBCE PRIZ-BABY
Cena: 899,- Kč
Jméno a příjmení: Miroslav Adam
Mobil: +420 603 786 108

Vlastislav Diblík, vedoucí Výroby pojistek
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POMNÍKY 1. A 2. SVĚTOVÉ VÁLKY

Na upozornění prof. MUDr. Jana Wechslera Csc.
jsme nuceni učinit opatření k tomu, aby se v naší inzerci neobjevovala nabídka léků, které obsahují látky,
které jsou návykové a měli by se používat jen na doporučení lékaře, dokonce mají tyto léky zvláštní režim
evidence. Proto upozorňujeme naše čtenáře na tuto
skutečnost a zároveň Vás žádáme, abyste tyto nabídky
velice dobře zvážili, jelikož tyto léky můžou přivodit
různé zdravotní potíže.
Takovéto inzeráty již nebudeme přijímat a zveřejňovat. Zároveň děkujeme panu MUDr. Wechslerovi za
upozornění, kterého si velice vážíme.

A ODBOJ O REGIONU LANŠKROUNSKA

Dovolujeme si Vás upozornit na nově vydanou knížku
historického obsahu z našeho prostředí.

Pomníky

1. a 2. světové války
a odboj o regionu Lanškrounska
Knížka je věnována památce padlých, vlastenců a odbojářů, kteří založili organizaci Národní sdružení československých vlastenců.
V knížce jsou jmenovitě uvedeni jednotliví padlí v 1.
světové válce i legionáři, kteří se z bojů vrátili.
Z 2. světové války jsou zde pak jmenovitě uvedeni
všichni odbojáři, vlastenci, partyzáni, lidé skrývající se
před zatčením i lidé zatčení a navrátivší se z koncentračních táborů.
V knize nalezneme fotografie všech pomníků a pamětních desek z první i druhé světové války z celého regionu
Lanškrounska, jakožto i pomník Němců zastřelených
v květnu 1945.
Vedle mnoha dokumentů zde nalezneme i mapu obsazení odbojáři města Lanškrouna a další konkrétní údaje,
které byly za války ukrývané v krytech a které nebyly ještě
nikdy a nikde zveřejněny.
Tato knížka, kterou zpracoval válečný veterán Jan
Ježek, je ještě v malém množství v prodeji na obecním
úřadě.

S pozdravem zastupitelstvo obce Výprachtice

VANDALOVÉ ZE SÁZAVSKÉHO ÚDOLÍ
BYLI DOPADENI

V květnu jsem Vás informovali o tom, že neznámí vandalové v noci z 30. 4. 2009 na 1. 5. 2009 poškodili dětské
hřiště v Sázavském údolí v lokalitě „U Drtiče”, a to tak
důkladně, že vyčíslená škoda činí nejméně 80.000,- Kč.
Pracovníkům Policie ČR Lanškroun se podařilo, konkrétně prap. Zdeňku Kosovi, výtečníky dopadnout. Jelikož
se jedná o mladistvé, není možné k pachatelům sdělit
jakékoliv informace. Cítíme však potřebu poděkovat za
dobrou práci policistům v Lanškrouně.
Věříme, že pachatelé škodu nahradí. Uděláme určitě vše pro to, aby se na vymáhání škody nezapomnělo
a škodu řádně přihlásíme do příslušního řízení. Doporučujeme mladistvým výtečníkům, aby o výsledcích svého
pustošivého snažení nezapomněli povědět svým dětem,
až je jednou jistě budou mít.
Děkujeme těm z Vás, kteří nejste neteční k věcem, které
se týkají nás všech.

Zasazení pamětní desky na bývalém Hrabáčkově mlýně
ve Výprachticích.

Miroslav Stejskal, (převzato z Lanškrounských listů)

ROZPIS SLUŽEB STOMATOLOGIE (SOBOTA, NEDĚLE, SVÁTEK 8 – 11 HODIN)
pro oblast Letohrad, Žamberk, Lanškroun, Jablonné n. Orl.
8. – 9. 8. 2009
MUDr. Bílý Aleš, Lanškroun, Opletalova 567, tel.: 465 324 829
15. – 16. 8. 2009
MUDr. Beranová Renata, Jablonné nad O., U Koupaliště 149, tel.: 465 642 267
22. – 23. 8. 2009
MUDr. Applová Hedvika, Dolní Čermná 222, tel.: 465 393 266
29. – 30. 8. 2009
MUDr. Dunglová Stanislava, Letohrad, ul. Tyršova, tel.: 972 324 447
5. – 6. 9. 2009
MUDr. Filipová Jitka, Lanškroun, Strážní 151, tel.: 465 325 212
6

MLADĚJOV – BLOSDORF 1915

CIHELNA 2009
Stejně jako v minulých letech, i letos se bude 21. - 22.
srpna konat v okolí pěchotního srubu K-S-14 a Vojenského muzea Králíky tradiční setkání klubů vojenské historie
s doprovodným programem. Po roční odmlce se zúčastní
i AČR, takže přehlídka techniky VMK bude obohacena
o současnou výzbroj naší armády.

V sobotu dne 8. 8. 2009 se v obci Mladějov na
Moravě uskuteční již tradiční vzpomínkové oslavy památky padlých vojáků na všech frontách za
1. světové války Mladějov – Blosdorf 1915. Proti sobě
nastoupí v bitevní ukázce Rakušané a Rusové, aby připomněli hrůzy války, uctili padlé a připomněli, že války se
dotýkají především těch, kteří za ně nemohou.
V Mladějově bude již od 8.30 h v provozu parní průmyslová dráha. Na návštěvníky čeká celodenní program,
v němž jsou zařazeny např. výjevy ze starého mocnářství,
dobová hudba, výstava historické techniky. Průmyslové

V čem se letošní ročník odlišuje od těch předchozích?
Poprvé v historii Cihelny zde budou dvě hlavní bojové
ukázky, a sice boj amerických jednotek na Siegfriedově
linii na podzim 1944 a Ostravská operace – boj o čs.
opevnění na jaře 1945. Vše navíc bude doplňovat ukázka
cvičení motostřelecké jednotky ČSLA.
Po celý den bude připraven bohatý doprovodný program – dynamické ukázky Aktivních záloh AČR, Celní
správy, PČR, po celý den lze zhlédnout expozice ve tvrzi
Hůrka, i ve srubu K-S-14.
Více informací a kompletní program na: www.akcecihelna.com
Celý víkend, a to i v neděli, budou navíc přístupná
i všechna pevnostní muzea v Králické pevnostní oblasti,
mnohdy s rozšířeným výkladem.
Seznam muzeí a informace o Králické pevnostní oblasti
na: www.kpo1938.com.

muzeum koná prohlídky svých expozic po návratu každého parního vlaku do Mladějova. V 11.00 h se uskuteční pietní akt u Pomníku obětem 1. světové války (u kostela Nejsvětější Trojice) za účasti historických jednotek, v 15.30 h
samotná bojová ukázka. Od 20.00 h bude taneční zábava
s hudbou a pivem. Mladějovská průmyslová dráha připravila také speciální akci pro ty, kdo chtějí zažít něco nevšedního, zvanou Noční jízda, kterou je možno spolu se slavnostním ohňostrojem celodenní program stylově ukončit.
Více informací naleznete na www.mladejov.cz.

TANEČNÍ KURZY
PRO SENIORY

VÝBĚR Z PROGRAMU:
Spanilá jízda vojenské historické a bojové techniky
21. 8. od 8:00 do 13:00
Generální nácvik akce
21. 8. od 14:00
Kulturní večer na náměstí v Králíkách
21. 8. od 18:10
Zahájení u pěchotního srubu K - S 14 „U Cihelny“
22. 8. v 10:00
Ukázka historického boje:
téma „Západní val 1944 - Průlom“
22. 8. v 10:45 a v 15:05
Ukázka historického boje: téma „Ostravská operace 1945“
22. 8. v 12:45
Den muzeí a památníků v Králické pevnostní oblasti
23. 8.

výprachtické Kukátko o.s.
a taneční mistr p. Bílek budou pořádat
taneční kurzy pro seniory.
Taneční lekce se budou konat jednou
týdně.
Jedna lekce trvá dvě hodiny v odpoledním čase.
Cena za osobu a lekci činí 120,–Kč.
Místo konání tanečních – sál hostinec U Jana.
Tyto taneční kurzy proběhnou sice až na podzim, ale je
třeba zamluvit jejich konání u tanečního mistra p. Bílka.
Prosíme zájemce o taneční kurzy,
aby se přihlásili na tel.: 604 115 580.
Popřípadě každé úterý a čtvrtek od 8:30 – do 11:00 hod.
v prostorách Kukátka o.s. (pod hostincem U Jana).
Děkujeme a těšíme se na Vaši hojnou účast!
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Spojte čísla
od 1 do 38.

OMALOVÁNKY, DOPLŇOVAČKY
SUDOKU

Omalovánka

Pomůžete najít holčičce cestu domů?
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